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Вступ
  

У цьому документі описані функціональні можливості та робота у програмному комплексі M.E.Doc (далі - ПК M.E.Doc). Також
розглянуті основні робочі процедури у програмі та найбільш поширені завдання.

Довідка викликається:

- клавішею F1 із більшості модулів програми;
- із меню Довідка/Виклик довідки головного вікна програми.

 

Довідка створена у форматі .chm  і доступна та викликається для всіх ОС Windows (ХР, Vista та 7).
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Призначення програми
    

Програмний комплекс M.E.Doc призначений для автоматизації процесів роботи зі звітною документацією встановленого зразка.

M.E.Doc забезпечує:

· організацію електронного документообігу між суб'єктами господарювання, незалежно від їх форми власності та джерел
фінансування;

· формування та подання електронної звітності до державних контролюючих органів, подача звітності до яких передбачена
чинним законодавством України.

· можливість імпорту даних з будь-якої бухгалтерської програми (1C, OPZ тощо);

· передача звітності засобами електронної пошти з використанням електронних підписів та шифрування.

Програмний комплекс M.E.Doc може використовуватись у 2 режимах:

1.Програма для підготовки та подання звітності до всіх контролюючих органів (функціонал доступний у робочій версії
програми, деякі функції також доступні у демонстраційному режимі).

2.Програма для накладання ЕП, шифрування та відправлення електронною поштою імпортованих з інших програм звітів:
податкових, до  Держкомстату та до ФСС з ТВП (у демонстраційній версії доступний виключно цей режим).
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Переваги ПК M.E.Doc
    

Використовуючи програмний комплекс M.E.Doc Ви зможете:

► готувати звіти до:

▪ державної фіскальної служби;
▪ органів статистики;
▪ державної казначейської служби;
▪ інших державних органів;

друкувати свої звіти;

► формувати спеціальні файли із звітністю в електронному вигляді;

► підписувати документи електронними підписами та відіслати їх електронною поштою за допомогою вбудованого поштового
клієнта програми;

► виконувати обмін звітами між системами, встановленими на різних комп'ютерах;

► виконувати консолідацію звітної інформації;

► ознайомитись з основними нормативними документами та новинами у сфері бухгалтерського обліку;

► вибрати або створити індивідуальний комплект звітних бланків, що необхідні саме вам;

► друкувати бланки первинної документації;

► імпортувати дані з інших систем бухгалтерського обліку та управління підприємством.

 

Основною перевагою програмного комплексу порівняно з іншими є наявність у ньому повного циклу подання документів
до ВСІХ звітних органів – від створення до відправлення електронною поштою та отримання квитанцій у відповідь.

У програмі можна створити, перевірити, роздрукувати, зберегти на електронних носіях, підписати ЕП, зашифрувати
і відправити електронною поштою звітні документи та отримати квитанції у відповідь.
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Встановлення, запуск та налаштування програми
    

У даному розділі розглянуті такі теми:

· Апаратні та програмні вимоги для експлуатації програмного комплексу

· Комплектність програми

· Процедура встановлення програми

► Із яких носіїв встановлюється програма

► Локальний варіант встановлення програми

► Мережевий варіант. Встановлення серверної частини

► Мережевий варіант. Встановлення клієнтського робочого місця

► Термінальний режим

► Встановлення програми на базі СКБД ORACLE

· Запуск програми

· Вибір установи

· Завершення роботи з програмою

· Зміна поточного підприємства

· Зміна користувача
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Апаратні та програмні вимоги для експлуатації ПК
    

Програмний комплекс M.E.Doc призначений для експлуатації на IBM-сумісних персональних комп'ютерах.

Вимоги до операційної системи:

Пограмний комплекс коректно функціонує на комп'ютерах з сучасною операційною системою Windows зі встановленими
актуальними оновленнями для систем безпеки.

Детальну інформацію дивіться за посиланням https://medoc.ua/uk/page/technicalrequirements.

Також для коректної роботи програми в регіональних настроюваннях ОС повинен бути встановлений український або
російський мовний стандарт.

Операційна система повинна підтримувати кирилицю.

На комп'ютері повинен бути встановлений пакет MS Office (додатки Word та Excel).

Рекомендована конфігурація комп'ютера, необхідна для встановлення та
функціонування програми:

Локальний варіант:
· Процесор Pentium з мінімальною тактовою частотою 2 ГГц;
· Оперативна пам'ять - не менш 2 ГБ;
· Вільне місце на жорсткому диску - не менш 1,5 (3) ГБ;
· Кольоровий графічний дисплей (розподільча здатність 1024 х 768);
· Маніпулятор типу миша та клавіатура;
· Доступ до поштового серверу;
· Доступ до мережі Інтернет;

Опційно:

· Пристрій для читання USB-накопичувачів;
· Пристрій для читання CD-дисків;
· Лазерний або струменевий принтер.

Мережевий варіант:
Сервер:

· Процесор Pentium з мінімальною тактовою частотою від 2 ГГц (мінімум 2 ядра);
· Оперативна пам'ять - не менш 4 ГБ;
· Вільне місце на жорсткому диску - не менш 1,5 (3) ГБ;
· Мережа від 100 Мбіт/с;
· Наявність доступу до порту (по замовчуванню 9996) для підключення до серверу.
· Доступ до почтового серверу;
· Доступ до мережі Інтернет.

Термінальний сервер:

· Процесор Pentium з мінімальною тактовою частотою від 2 ГГц (мінімум 2 ядра);
· Оперативна пам'ять - не менш 4 ГБ + від 30 МБ на користувача;
· Вільне місце на жорсткому диску - не менш 1,5 (3) ГБ + не менш 400 МБ на користувача;
· Мережа від 100 Мбіт/с;
· Наявність доступу до порту (по замовчуванню 9996) для підключення до серверу;
· Доступ до почтового серверу;
· Доступ до мережі Інтернет.

Станція:

· Процесор Pentium з мінімальною тактовою частотою 1,8-2 ГГц;
· Оперативна пам'ять - від 2 ГБ (залежить від об'єму звітів);
· Вільне місце на жорсткому диску - не менш 400 МБ;
· Кольоровий графічний дисплей (розподільча здатність 1024 х 768);
· Маніпулятор типу миша та клавіатура;
· Наявність доступу до порту (по замовчуванню 9996) для підключення до серверу.

Опційно:
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· Пристрій для читання USB-накопичувачів;
· Пристрій для читання CD-дисків;
· Пристрій для читання гнучких дисків (дискет);
· Лазерний або струменевий принтер.

З мінімальними системними вимогами по СУБД Firebird та Oracle можна ознайомитися на сайтах розробників СУБД:

http://www.firebirdsql.org/manual/ufb-about-sysreq.html

http://docs.oracle.com/en/database/database.html

Розробник підтримує роботу ПК М.Е.Doc з використанням СУБД FireBird розміром до 100 ГБ. Для користувачів, у
яких СУБД FireBird перевищує 100 ГБ, рекомендовано переходити на СУБД Oracle.

Для СУБД FireBird рекомендується використовувати функцію архівування первинних документів. Це дозволить підтримувати
прийнятний розмір БД.

Додаткові вимоги до Oracle:

1. При встановленні БД Oracle потрібно встановити кодування CL8MSWIN1251. Перевірити  кодування поточної БД можна,
виконавши запит:

select * from nls_database_parameters where parameter='NLS_CHARACTERSET'

2. Якщо планується використовувати клієнт Oracle - попередньо на сервер, де буде розміщено ПК M.E.Doc встановіть
клієнт Oracle тієї ж розрядності, що і ОС Windows . Бажано, щоб він був клієнтом за замовчуванням, або вказаний
через ConnectionSetup після встановлення дистрибутиву.

3. При встановленні клієнта Oracle для параметра NLS_LANG потрібно встановити значення
"UKRAINIAN_UKRAINE.CL8MSWIN1251". Перевірити значення параметра можна в реєстрі.

З детальними рекомендаціями щодо системних вимог, необхідних для встановлення та функціонування програми у певних
конфігураціях з використанням СУБД FireBird та Oracle можна ознайомитися за посиланням:

https://www.medoc.ua/uk/page/technicalrequirements.

Перелік адрес, які необхідні для успішного функціонування програми:

З переліком адрес, які рекомендується додати у список виключень програм, що забезпечують захист комп'ютерної мережі, ви
можете ознайомитись на нашому сайті за посиланням: https://www.medoc.ua/uk/faq/jak-resursi-neobhdn-dlja-roboti-medoc .
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Комплектність програми
    

В базовий комплект постачання програмного комплексу входять:

· програмний комплекс M.E.Doc;
· довідкові матеріали та інструкції в електронному та/або паперовому вигляді;
· ліцензійна угода.

Версії дистрибутиву програми доступні для завантаження на сайті продукту https://www.medoc.ua/uk/distributive.

На даній час остання доступна версія дистрибутиву програми - 11.00.001.

УВАГА!

Перед встановленням  програми уважно прочитайте ліцензійну угоду. В ній  описані права та обов'язки
 постачальника та користувача системи.  Дія ліцензійної угоди починається з моменту встановлення програми на
комп'ютер.
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Процедура встановлення програми
    

Перед початком встановлення необхідно закрити всі відкриті програми на комп'ютері
користувача

ПК M.E.Doc інсталюється на комп'ютер користувача в двох варіантах:

· локальний;
· мережевий.

Локальний варіант програми призначений для користування на одному робочому місці. Він встановлюється на один
комп'ютер, при цьому здійснюється повна інсталяція програми з копіюванням всіх програмних файлів.

Мережевий варіант програми призначений для одночасної роботи з однією базою даних декількох користувачів. На вибраному
комп'ютері встановлюється серверна частина, після чого на інших комп'ютерах встановлюються робочі місця (клієнтські станції),
при встановленні задається шлях до каталогу з серверною частиною. Таким чином, декілька робочих місць об'єднуються в
мережу.

У даному розділі розглянуті такі теми:

· Із яких носіїв встановлюється програма

· Локальний варіант встановлення програми

· Мережевий варіант. Встановлення серверної частини

· Мережевий варіант. Встановлення клієнтського робочого місця

· Термінальний режим

· Встановлення програми на базі СКБД ORACLE
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Із яких носіїв встановлюється програма
    

Програма завжди встановлюється з дистрибутиву.

На дистрибутив встановлюються всі наступні оновлення програми. Версії дистрибутиву програми доступні для завантаження на
сайті продукту https://www.medoc.ua/uk/download.

Для встановлення потрібно попередньо скопіювати файл дистрибутиву на жорсткий диск комп'ютера.

Після запуску на виконання файла дистрибутиву активізується майстер встановлення програми та розпочнеться сам процес
встановлення. У процесі встановлення оберіть варіант встановлення - локальний чи мережевий та виконуйте інструкції
програми-інсталятора.
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Локальний варіант встановлення
    

Для встановлення програми, подвійним кліком лівої клавіші миші запустіть на виконання файл дистрибутиву.

Запуститься спеціальний майстер встановлення (програма-інсталятор), який допоможе встановити програмний комплекс
M.E.Doc на ваш комп'ютер.

Послідовно виконуйте інструкції інсталятора. Майстер встановлення проаналізує вміст жорсткого диска комп'ютера, і при
необхідності запропонує встановити відсутні компоненти - зокрема Microsoft.NET.Framework

1. У наступному вікні запускається Майстер. Натисніть Далі для продовження.

2. Відкриється вікно Ліцензійна угода. Уважно прочитайте угоду про використання програмного забезпечення і погодьтесь з
умовами угоди, встановивши опцію Я приймаю умови ліцензійної угоди. Натисніть Далі для продовження.

3. Виберіть тип встановлення «Локальний варіант». Натисніть Далі.
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4. Наступним кроком є вибір каталогу, в який буде встановлена програма.

Програма запропонує каталог для інсталяції. Для зміни каталогу скористайтесь кнопкою Огляд. За замовчування
пропонується встановити програму доступною для всіх користувачів операційної системи даного комп'ютера. Якщо ви
бажаєте, щоб M.E.Doc був доступний лише для користувача, під яким здійснювалось встановлення програми, оберіть опцію
Тільки для мене.

Для продовження натисніть Далі.

5. Почнеться безпосереднє встановлення програми, хід якої відображається індикатором виконання процесу.
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6. Майстер повідомить про закінчення процесу встановлення програми.

Натисніть Готово, щоб закрити програму - інсталятор.
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Мережевий варіант - встановлення серверної частини
    

Для мережевого варіанту програми, на ПК із встановленою серверною частиною необхідно мати відкритий порт 9996

(за замовчуванням) служби ZvitGrp для з ’єднання клієнтських станцій з серверною частиною, а також локально

відкритий порт 3050 (за замовчуванням) служби Firebird server – ZvitGrp для зв’язку з БД.

Для початку процесу встановлення програми, подвійним кліком лівої клавіші миші запустіть на виконання файл дистрибутиву.
Перші два кроки встановлення програми для мережевого і локального варіантів однакові: запуск програми-інсталятора і угода з
умовами ліцензійної угоди.

Далі, для встановлення мережевого варіанту:

1. Виберіть тип установки Мережевий варіант. Натисніть Далі.

2. Наступним кроком є вибір каталогу, в який буде встановлена програма.

Програма запропонує каталог для інсталяції. Для зміни каталогу скористайтесь кнопкою Огляд.

Встановлення мережевої версії можливо лише для всіх користувачів операційної системи даного комп'ютера.

Для продовження натисніть Далі.
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3. Введіть доменне ім'я і порт серверної частини, а також ім'я служби. Для продовження натисніть Далі.

4. Інсталятор запропонує обрати систему керування базою даних (СКБД) для роботи у мережі.
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Зверніть увагу! За замовчуванням встановлюється версія Firebird 3 у режимі Classic. Цей режим
рекомендується використовувати для мережевого підключення з кількістю клієнтських станцій більше 8 та
об'ємом БД від 10 Гб.

Так як доцільність вибору того чи іншого типу СКБД  Firebird визначається кількістю клієнтських станцій та
об'ємом бази даних, які планується використовувати, ви можете обрати інший режим роботи СКБД після
завершення встановлення програми. Для цього запустіть утиліту Connectionsetup.exe (знаходиться у
кореневому каталозі встановленої програми) та оберіть потрібні налаштування, натиснувши Додаткові
налаштування на вкладці Налаштування Firebird.

Оберіть потрібну СКБД та натисніть Далі.

5. Якщо ви обрали Використовувати FireBird сервер наступним кроком є встановлення порту для служби FireBird.

За замовчуванням встановлено опцію Використовувати пароль адміністратора бази даних за замовчуванням .

Ви можете змінити пароль на власний, видаливши цю опцію. У вікні з'явиться поле для введення власного пароля:
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Для продовження натисніть Далі.

6. Почнеться встановлення компонентів програми, хід якого відображається індикатором виконання процесу.

7. Майстер повідомить про закінчення процесу встановлення програми.

Натисніть Готово, щоб закрити програму-інсталятор.
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Про встановлення програми на базі СКБД Oracle дивіться у розділі  Встановлення програми на базі СКБД ORACLE .
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Мережевий варіант - встановлення клієнтського робочого місця
    

Після інсталяції серверної частини, каталог, в якому встановлена серверна частина програми, необхідно зробити
загальнодоступним для користувачів мережі, тобто надати доступ до цього каталогу.

Для встановлення клієнтського робочого місця (робочої станції) на вибраному комп'ютері, відкрийте загальнодоступний
мережевий каталог на серверному комп'ютері, в якому встановлена серверна частина програми. У каталозі Client запустіть на
виконання файл Setup.exe.

1. У вікні Майстра пропонується встановити робочу станцію. Натисніть Далі для продовження.

2. Програма запропонує каталог для інсталяції. Для зміни каталогу скористайтеся кнопкою Огляд.

Також у вікні відображено параметри (адреса і порт) знаходження встановленої раніше серверної частини. У разі потреби ви
можете змінити ці дані.

Для продовження натисніть Далі.

3. Розпочнеться безпосереднє встановлення програми, хід якого відображається індикатором виконання процесу.

Страница 23



4. Майстер повідомить про закінчення процесу встановлення програми.

Натисніть Готово, щоб закрити програму - інсталятор.

Таким чином, встановлюються всі інші робочі станції.
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Термінальний режим
    

Термінальний режим роботи - організація мережевої роботи програмного комплексу, яка передбачає розміщення всіх даних користувача
на центральному сервері без встановлення клієнтських робочих станцій на кожне окреме робоче місце.

1. Встановіть серверну частину програмного комплексу.

2. Для каталогу, в якому встановлено програмний комплекс, потрібно відкрити доступ для читання користувачами файлів.

3. З робочого місця користувача відкрийте загальнодоступний мережевий каталог на серверному комп'ютері, в якому встановлена серверна
частина програми.

4. На робочий стіл користувача створіть ярлик файлу ezvinet.exe

5. Для запуску програмного комплексу, натисніть двічі лівою клавішею миші по створеному ярлику.
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Встановлення програми на базі СКБД ORACLE
    

Зверніть увагу!

1. Підключення до бази даних програми виконується за прямим з'єднанням.

Якщо планується використовувати клієнт Oracle - попередньо на сервер, де буде розміщено ПК M.E.Doc, встановіть клієнт
Oracle тієї ж розрядності, що і ОС Windows.
Тип інсталяції (Installation Type) клієнта Oracle - Адміністратор (Administrator).

2. Якщо клієнт Oracle не встановлений, в процесі інсталяції буде доступне лише налаштування на існуючу в БД схему (її потрібно
створити попередньо). Тому, автоматично буде обрано спосіб з ’єднання Direct  та Налаштувати на існуючу схему.

Створення нового табличного простору та розгортання на існуючу схему для її очищення та заміни даних за допомогою прямого
підключення до БД неможливе і потребує встановленого клієнта Oracle!

Встановлення системи виконується за допомогою Майстра встановлення M.E.Doc, покроково виконуйте всі настанови Майстра.

Для переходу до наступного вікна обирайте Далі, для повернення до попереднього - Назад. Кнопка Відміна відміняє обрану дію.

1. Подвійним кліком лівої клавіші миші запустіть на виконання файл дистрибутиву.

Запуститься Майстер встановлення, який проаналізує який проаналізує середовище ОС, і, у разі потреби, запропонує
встановити відсутні компоненти - зокрема Microsoft.NET.Framework.

Для продовження натисніть Далі.

2. Відкриється вікно Ліцензійна угода. Уважно прочитайте угоду про використання програмного забезпечення і погодьтесь з
умовами угоди, встановивши опцію Я приймаю умови ліцензійної угоди. Натисніть Далі для продовження.
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3. Далі оберіть тип встановлення програми – мережевий варіант:

4. Наступним кроком є вибір каталогу, в який буде встановлена програма М.Е.Doc.

Програма запропонує каталог для інсталяції. Для зміни каталогу скористайтесь кнопкою Огляд.

Встановлення мережевої версії можливо лише для всіх користувачів операційної системи даного комп'ютера.

Для продовження натисніть Далі.
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5. Далі вкажіть параметри серверу, де буде встановлено М.Е.Doc - доменне ім'я і порт серверної частини, а також ім'я служби.
Для продовження натисніть Далі.

6. У наступному вікні оберіть тип СКБД, яка буде використовуватися у системі, встановивши Використовувати СКБД Oracle. Для
продовження натисніть Далі.
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7. Далі інсталятор перевіряє наявність на комп’ютері встановлених клієнтів Oracle, і подальші налаштування залежать від
результатів цієї перевірки.

Якщо клієнт Oracle встановлений, інсталятор відображає вікно для вибору способу налаштування табличного простору (крок
9).

Якщо клієнта Oracle не знайдено, відкриється інформаційне вікно, в якому повідомляється про доступні для такого випадку
налаштування (крок 8).

8. Якщо жодного клієнта Oracle не знайдено, буде повідомлено про використання режиму підключення Direct та доступність
тільки одного налаштування - на існуючу в БД схему.

Налаштувати на існуючу схему - систему M.E.Doc буде підключено до створеної раніше в БД Oracle схеми.

(Створення нового табличного простору та розгортання на існуючу схему для її очищення та заміни даних за допомогою
прямого підключення до БД неможливе !)

Після переходу до наступного кроку відкривається вікно налаштування доступу до існуючої схеми, в якому потрібно вказати:

- Ім’я або адреса сервера - введіть доменне ім’я або IP-адресу сервера, де встановлена база даних Oracle,

- Порт – номер порту, який використовує Oracle,

- Ідентифікатор бази (SID) - ідентифікатор БД Oracle,

- Ім’я користувача схеми - ім’я користувача схеми ,
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- Пароль користувача – пароль користувача схеми.

Після натискання кнопки Далі інсталятор спробує встановити з'єднання з існуючою схемою. Якщо з ’єднання буде успішним, у
наступному вікні Майстер повідомить про закінчення процесу встановлення системи. Натисніть Готово, щоб закрити
програму-інсталятор.

9. Якщо на комп’ютері є встановлений(і) клієнт(и) Oracle, відкривається вікно для вибору способу налаштування табличного
простору.

· Налаштувати на існуючу схему  - обирається в разі, якщо на сервері вже існує база Oracle з розгорнутою схемою.
Систему M.E.Doc буде підключено до вказаної існуючої схеми.

· Створити табличний простір та схему в СКБД ORACLE - обирається для створення нового табличного простору. В
разі існування схеми в базі, вона видаляється.

· Розгорнути на існуючу схему - обирається для очищення існуючої схеми та заміни її даними нової схеми, не змінюючи
при цьому глобальних налаштувань адміністратора.

Оберіть потрібний варіант та натисніть кнопку Далі.

Подальші налаштування залежать від вибраного варіанту та способу підключення до БД системи.
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Налаштувати на існуючу схему

У наступному вікні вкажіть параметри доступу до існуючої схеми:

- Ім’я або адреса сервера - введіть доменне ім’я або IP адресу сервера, де встановлена база даних Oracle,

- Порт – номер порту, який використовує Oracle,

- Ідентифікатор бази (SID) - ідентифікатор БД Oracle,

- Ім’я користувача схеми - ім’я користувача схеми ,

- Пароль користувача – пароль користувача схеми.

Після натискання кнопки Далі  інсталятор спробує встановити з'єднання з існуючою схемою. Якщо з ’єднання буде
успішним, у наступному вікні Майстер повідомить про закінчення процесу встановлення системи. 

 

Створити табличний простір та схему в СКБД Oracle

Створення табличного простору та схеми в СКБД ORACLE можливе лише за допомогою клієнта Oracle. 

1. У наступному вікні потрібно вказати параметри доступу до створюваної схеми (за допомогою клієнта Oracle):

- Ім'я TNS з'єднання  - глобальне ім ’я бази даних . Вводиться власноруч.

- Пароль користувача SYS - пароль користувача з правами адміністратора бази даних, використовується для
створення табличного простору.

- Ім’я користувача схеми - ім'я користувача створюваної схеми. Заповнюється за замовчуванням , за необхідності
можна змінити власноруч після інсталяції.

- Пароль користувача схеми  - пароль користувача для підключення до створюваної схеми. Заповнюється за
замовчуванням, за необхідності можна змінити власноруч після інсталяції.

- Ім'я файлу табличного простору  - ім'я файлу табличного простору, генерується автоматично системою, за
необхідності ім'я файлу можна змінити.
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2.  Після натискання кнопки Далі програма повідомить про створення нового користувача та табличного простору:

Після згоди розпочнеться створення та розгортання табличного простору в СКБД Oracle.
Після закінчення цього процесу у наступному вікні Майстер повідомить про завершення встановлення системи.

 

Розгорнути на існуючу схему

Розгортання на існуючу схему для її очищення та заміни даними нової схеми без зміни глобальних налаштувань
адміністратора можливе лише за допомогою клієнта Oracle. 

1. У наступному вікні вкажіть параметри доступу до схеми (за допомогою клієнта Oracle):

- Ім'я TNS з'єднання  - глобальне ім ’я бази даних . Вводиться власноруч.

- Ім'я користувача схеми - ім'я користувача, що підключається до схеми. Відображається в режимі читання.

- Пароль користувача схеми - пароль користувача для підключення до схеми. Заповнюється за замовчуванням,
за необхідності можна змінити власноруч, після інсталяції .

Для перевірки правильності введення імені TNS з'єднання та імені користувача скористайтеся кнопкою  .
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2. Після натискання кнопки Далі програма повідомить про видалення поточних даних із існуючою схеми:

3. Після згоди розпочнеться видалення поточних даних в існуючій схемі та розгортання нової схеми M.E.Doc. Якщо ці
операції будуть успішними, у наступному вікні Майстер повідомить про завершення встановлення системи.
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Запуск ПК M.E.Doc
    

Програмний комплекс M.E.Doc запускається одним із способів:

· із меню ПУСК

У випадку мережевого функціонування запуск програми відбувається із папки клієнтської частини  у меню Пуск

· подвійним натисканням лівою кнопкою миші на ярлику програми, який створюється на робочому столі комп'ютера по
замовчуванню у процесі встановлення.

 

 

Відобразиться вікно вікно авторизації користувача в системі.

В цьому вікні оберіть ім'я потрібного користувача, введіть пароль та натисніть кнопку ОК.

Якщо у обраного користувача налаштовані права доступу , то відобразиться вікно вибору установи .

Якщо у користувача не налаштовані права, то відобразиться повідомлення:

Користувач не зможе працювати з M.E.Doc.

Для налаштування прав роботи з M.E.Doc потрібно звернутись до адміністратора.

Увага! У випадку використання авторизації тільки через Active Directory адміністратору потрібно авторизуватись
у налаштовуваному домені під логіном адміністратора, після чого налаштовувати доступи користувачам
домена.
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Вибір установи
 

Кожного разу при вході в програму необхідно обрати підприємство, з яким розпочинається робота. У вікні Вибір установи
представлено перелік всіх доданих в програмний комплекс підприємств. Це саме вікно відкривається й при зміні підприємства.

За допомогою кнопок вікна ви можетеї:

· Назад –  повернутися до вікна авторизації;
· Далі  –  відкрити обране підприємство;
· Відміна  –  завершити роботу з програмою.

У вікні вибора установи передбачено наступні функції:

Додавання та видалення підприємства
Початок роботи в програмному комплексі, після його встановлення, відбувається з додавання підприємства в систему.

Так, в програмі можна створити нове підприємство або відновити з резервної копії вже існуюче підприємство.

Для того, щоб додати підприємство скористайтесь командою  Створити підприємство  в меню Файл, або натисніть кнопку 
на панелі інструментів.

Детально про додавання нового підприємства в програму див. в розділі Додавання підприємства даної довідки.

Відповідно, за потреби будь-яке підприємство можна видалити з програми. Для цього скористайтесь командою Видалити

підприємство в меню Файл, або натисніть кнопку  на панелі інструментів.

Увага!
Підприємство видаляється з програми повністю та безповоротно!
Відновити видалене підприємство без попередньо створених резервних копій неможливо!

Оновлення програми
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Дана функція доступна тільки для локальної версії програми.

Для оновлення програми натисніть кнопку  на палені інструментів. Якщо оновлення відсутні, кнопка має вигляд .

Для скорочення часу оновлення та зменшення інтернет-трафіку впроваджено кумулятивні оновлення, що об’єднують зміни у
програмі, виконані за певний період часу. Система аналізує наявність кумулятивних оновлень та їх доступність для
встановленої версії програми.

Якщо доступні кумулятивні оновлення знайдені, вони автоматично завантажаться одним пакетом. Якщо ж для встановленої версії
кумулятивне оновлення недоступне, завантажуватимуться окремі пакети оновлень.

Процес завантаження оновлень відображається у окремому вікні. Після завантаження всіх доступних пакетів ви можете
приступити до встановлення оновлень, або відкласти встановлення.

У разі потреби можливо перервати процес завантаження файла оновлення. Для цього у вікні Оновлення програмного
забезпечення натисніть кнопку Відмінити. Процес завантаження припиниться. У рядку версії оновлення, завантаження якого
було припинено, відображається червона позначка. Після припинення завантаження ви можете:
- повторити завантаження оновлення, натиснувши кнопку Повторити;
- повернутись до списку доступних оновлень, натиснувши кнопку Назад.

Оновлення завантажуються з ресурсу https://load.medoc.ua.

Пошук потрібного підприємства
Для користувачів, які ведуть багато підприємств в програмному комплексі надані інструменти пошуку потрібного підприємства.

Щоб знайти підприємство почніть вводити його назву або код ЄДРПОУ у полі Пошук.

У вікні будуть відображені лише ті підприємства, що містять введені символи.

Додавання ліцензії
Передбачена можливість вводу ліцензійного коду для підприємства.

Для цього виділіть потрібне підприємство в переліку установ та натисніть кнопку  , оберіть пункт Ліцензія. У вікні
Керування ліцензіями введіть код.

Детально про ліцензійний код до програми див. в розділі Керування ліцензіями даної довідки.

Сховати підзвітні установи
Дана функція доступна тільки в режимі M.E.Doc.Корпорація.

Призначено для полегшення пошуку Головної установи у переліку установ. Для того, щоб сховати підзвітні установи, натисніть

кнопку  та оберіть пункт Сховати підзвітні установи.

Налаштування проксі
Для здійснення оновлення програми, система автоматично перевіряє з'єднання з мережею Інтернет. В разі відсутності прямого
підключення до Інтернету, необхідно налаштувати параметри підключення до проксі-сервера.

Для того, щоб налаштувати проксі, натисніть кнопку  та оберіть команду Налаштування проксі.

Відкриється вікно Налаштування проксі.
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Виможете використати системні налаштування проксі-сервера, встановивши відповідну опцію, або налаштувати параметри
проксі-серверу вручну:

1. Оберіть опцію Налаштувати параметри проксі-серверу вручну.

2. У полі Адреса вкажіть доменне ім'я або IP-адресу проксі-сервера.

3. У полі Порт вкажіть номер порту, який використовується проксі-сервером для підключень (за умовчанням встановлено
значення 3128).

4. За умови використання авторизованого доступу до мережі Інтернет, встановіть опцію Авторизація, введіть особисті дані
користувача в поля Логін і Пароль та за необхідності Домен.

При використанні доменного доступу передбачена можливість автоматичного розподілу по полям введеного Логіну на ім'я
домену та логін.
Для цього встановіть позначку в полі Розбивати логін на (домен/логін).
Тепер введіть в поле Логін значення, використовуючи наступний формат:
<ім'я домену>\<логін> або <логін>@<ім'я домену>.

5. Для перевірки правильності введених даних натисніть на кнопку Перевірити з'єднання. Система повідомить про успішне
з'єднання або помилку.
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Завершення роботи з програмою
    

Завершення роботи із програмою відбувається у наступній послідовності:

1. Закрийте всі відкриті документи та модулі програми.

2. Закрийте саму програму, натиснувши на кнопку Закрити ( ) у верхньому правому куті головного вікна, або обравши
команду головного меню Файл - Вихід.

3. У відкритому вікні Завершення роботи оберіть варіант Завершити роботу з програмою. Натисніть ОК.

4. У вікні Завершення роботи надана можливість створення резервної копії баз даних. Для активації функції виберіть потрібний
варіант із випадаючого списку.

Існують наступні варіанти вибору створення резервної
копії:

· для поточного підприємства;
· для всіх підприємств одночасно;
· копія всієї бази.

Докладно про створення резервної копії дивість у розділі
Резервне копіювання .

Створений таким чином файл резервної копії (обраного підприємства чи всіх підприємств) має назву: YYYY-MM-DD-XX-
XX_VV.VV.VVV_NNNNNNNN.ZBK,

де YYYY-MM-DD-XX-XX_VV.VV.VVV_NNNNNNNN - відповідно рік, місяць, день, час створення архіву, версія ПО, у якому було
створено копію, та ЄДРПОУ підприємства (ЄДРПОУ підприємства вказується за умови створення резервної копії поточного
підприємства).

Копія всієї бази має має назву - YYYY-MM-DD-XX-XX_VV.VV.VVV.ZBF.

Каталог для зберігання резервних копій задається у модулі Адміністрування - Резервне копіювання.

5. Після створення резервної копії програму буде закрито.

Рекомендується регулярно створювати резервну копію та обов'язково кожного разу перед встановленням
оновлення програми.

Примітка: Автоматично створювана резервна копія не замінюватиме попередню, оскільки за замовчанням містить в своїй
назві змінні  параметри дати та часу - тобто кожна нова резервна копія матиме унікальну назву.
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Зміна поточного підприємства
    

Зміна поточного підприємства в програмі відбувається у наступній послідовності:

1. Закрийте всі відкриті документи та модулі програми.

2. Натисніть на  у верхньому правому куті головного вікна, або оберіть пункт головного меню Файл - Вихід.

3. У вікні Завершення роботи  оберіть варіант Змінити поточне підприємство. Натисніть ОК.

4. Відкриється вікно вибору установи. Оберіть потрібне підприємство та натисніть кнопку Далі.
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Зміна користувача
    

Зміна користувача у програмі відбувається у наступній послідовності:

1. Закрийте всі відкриті документи та модулі програми.

2. Натисніть на  у верхньому правому куті головного вікна, або оберить пункт головного меню Файл - Вихід.

3. У відкритому вікні Завершення роботи оберіть варіант Завершити роботу з програмою. Натисніть ОК.

4. Відобразиться вікно авторизації користувача в системі. Оберіть ім'я потрібного користувача, введіть пароль та натисніть
кнопку ОК.

Якщо у обраного користувача не налаштовані права доступу, то відобразиться порожнє вікно вибору установи.

Користувач не зможе працювати з M.E.Doc.

Для налаштування прав роботи з M.E.Doc потрібно звернутись до адміністратора.
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Початок роботи в системі
    

У даному розділі розглянуті такі теми:

· Короткий опис послідовності роботи при першому запуску програми

· Додавання нового підприємства .

· Порядок подання звітів у контролюючі органи
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Послідовність роботи
    

Вся послідовність дій задається програмою!

При першому запуску програмного комплексу послідовність роботи є такою:

1. Додати нове підприємство.

2. Обрати комплект бланків для установи.

3. Заповнити картку підприємства. Рекомендується заповнити поля всіх закладок картки.

4. У відкритому вікні модулю Управління ліцензіями внести реєстраційний код програми для переведення її із демонстраційної
версії до робочої (у демоверсії не потрібно).

5. Заповнити довідник співробітників установи. Рекомендується заповнювати всі поля картки Фізична особа.

Примітка:
При імпорті у програму звітність для Пенсійного фонду із інших бухгалтерських систем дані про
співробітників автоматично заносяться до довідника Співробітники, і немає потреби їх створювати.

6. Встановити основні параметри системи згідно своїх потреб.

7. Після цього у програмі можна створювати, редагувати, друкувати, зберігати на електронних носіях та відсилати електронною
поштою всі звітні документи.

Демонстраційна версія програми повністю функціональна за винятком деяких функцій.

Більш докладно про можливості демоверсії.

Якщо програма функціонує у демонстраційному режимі, у заголовку вікна програми присутнє відповідне
повідомлення:

Послідовність та методи роботи, у деморежимі не відрізняється від роботи з ліцензійною версією програми.

У демонстраційній версії у режимі перегляду користувачеві доступні усі модулі системи. У повній версії системи, ті
модулі, на які не поширюється дія ліцензії, відсутні у меню програми.

Обмеження по терміну використання для демонстраційної версії не існує.

Демоверсія надає можливість:

· створити, розрахувати і сформувати будь-який вид звітності в електронному вигляді;

· імпортувати в програму податкові звіти, створені в інших бухгалтерських системах;

· імпортувати в програму звіти до ФСС з ТВП, створені в інших програмах у форматі xml;

· встановлювати оновлення тим самим способом, що і для повної версії програми.

Демоверсія програми має певні обмеження у функціональних можливостях. Ви не зможете:

· експортувати документи (зберегти документи на диску комп'ютера або зовнішньому носії у електронному
вигляді);

· роздрукувати документи для подальшої подачі їх до контролюючих органів (на друкованих аркушах міститься
напис Демонстраційний режим );

· виконувати друк у PDF (експортувати документи у форматі .pdf на зовнішні носії або диск комп'ютера);

· відправити електронною поштою звіти та документи, створені або відредаговані безпосередньо у програмі;

· відправити документи контрагентам.

При спробі виконати операцію, заборонену у демонстраційному режимі, виводиться вікно повідомлення:
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Особливості роботи в демонстраційному режими у розділах комплексу M.E.Doc:

Реєстр звітів

У деморежимі дозволено:

· імпортувати звіти, що були створені у інших бухгалтерських системах, якщо імпорт відбувався у визначеному
контролюючим органом форматі, документ автоматично отримує статус " На підпис ";

· виконувати операції " Відправити " та "Зашифрувати та зберегти" для документів, що були імпортовані у
форматі, визначеному контролюючим органом;

операції недоступні, якщо документ було створено або відредаговано безпосередньо у системі M.E.Doc, або
якщо документ було імпортовано у внутрішньому форматі;

· укладати Договір про визнання електронних документів;

· надсилати Картку приєднання до договору про супроводження електронних звітів до ПФУ;

· надсилати запит  на  реєстрацію сертифікатів відповідальних осіб платника податку (Повідомлення про
реєстрацію електронного підпису).

Єдиний внесок

У деморежимі на роботу з розділом не накладається жодних обмежень. У модулі доступні ті самі функції, що й у
ліцензійній версії програми.

Реєстр первинних документів

У деморежимі дозволено:

· імпортувати документи, що були створені у інших бухгалтерських системах;

· реєструвати документи у  ЄРПН;

· надсилати запит про стан реєстрації документів у ЄРПН;

у випадку, якщо документ було відредаговано або створено безпосередньо у системі M.E.Doc, або
якщо документ було імпортовано у внутрішньому форматі, функції реєстрації та надсилання запиту
недоступні.

Довільне підписання

У деморежимі дозволено:

· користувачам КНЕДП " Україна" дозволено підписати, зашифрувати та зберегти імпортовані документи Податкова
накладна та Додаток 2.

У деморежимі заборонено:

· імпортувати групу документів, операція імпорту виконується окремо для кожного документу;

· відправляти документи.

Для того, щоб перевести програму з демонстраційної версії на повну, необхідно отримати ліцензійний код  до
програми.
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Додавання підприємства
  

Додавання нового підприємства відбувається з вікна, що відкривається при запуску програми.

1. На панелі інструментів виберіть команду Створити підприємство.

2. Відкриється вікно Майстер заповнення даних про підприємство.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
3. Виберіть спосіб реєстрації підприємства серед запропонованих:

Реєстрація нового підприємства призначено для нових користувачів, яким потрібно створити підприємство у
програмному комплексі

Відновлення резервної копії призначено для відновлення даних з резервної копії з ПК M.E.Doc.

Перенесення даних з БД M.E.Doc на базі
Firebird

призначено для перенесення даних з програми M.E.Doc на базі Firebird в програму
M.E.Doc на базі Oracle.
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Реєстрація нового підприємства
    

Для створення нового підприємства у програмному комплексі необхідно виконати наступні дії:

· Вибрати спосіб реєстрації - створення нового підприємства

· Якщо в наявності є сертифікати ЕП:

завантажити дані з диска  або через Інтернет

вибрати сертифікати, які будуть завантажені у програму

налаштувати електронну пошту

налаштувати комплект підписів

· Якщо сертифікатів немає, вказати про їх відсутність  та вибрати тип установи, що створюється

· Заповнити загальні відомості про організацію  та відповідальних осіб для юридичних осіб або ж заповнити загальних
відомостей про фізичну особу

· Заповнити дані податкової інспекції

· Заповнити дані реєстрації в Пенсійному фонді

· Заповнити додаткові дані , що  стосуються реєстрації установи в фонді соціального страхування, фонді по безробіттю, в
територіальному органі ДКЦПФР, тощо.

· Налаштувати ліцензії

· Налаштувати комплектності форм шляхом вибору типу комплектності бланків  та вибору складу обраного комплекту бланків
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Вибір способу реєстрації
    

1. У відкритому вікні Майстер заповнення даних про підприємство виберіть Реєстрація нового підприємства.

2. Натисніть на кнопку Далі.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
У наступному вікні, що відкриється, Майстер запропонує Вам завантажити сертифікати ЕП, за умови, що вони у Вас є.
Це дозволяє суттєво економити час на заповнення реквізитів підприємства - вони автоматично заповнюються із сертифікатів.

Якщо сертифікати відсутні, картка підприємства заповнюється вручну.
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Завантаження сертифікатів
    

При створенні нової установи обов'язково заповнюється Картка підприємства. Такі реквізити як: ПІБ та ІПН фізичних осіб, код
ЄДРПОУ (для юридичних осіб), посади осіб в установі, адреси, - містяться в кожному сертифікаті.

Тож, якщо у Вас є сертифікати ЕП, на даному етапі Ви можете завантажити у програму реквізити підприємства даними з
сертифіката.

Це суттєво скорочує час на створення картки установи та дає можливість позбавитись граматичних помилок при внесенні
даних.

Якщо у Вас є сертифікати ЕП

Якщо у Вас немає сертифікатів ЕП
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Якщо у Вас є сертифікати ЕП
    

Якщо у Вас є сертифікати ЕП, виконайте наступні дії:

· Завантаження сертифікатів з диска  або через Інтернет

· Вибір сертифікатів, які будуть завантажені у програму

· Налаштування електронної пошти

· Налаштування комплекту підписів
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Завантаження сертифікатів з диска
    

1. Виберіть Завантажити сертифікат з диска.

2. У полі Папка вкажіть шлях до каталогу, де збережені сертифікати.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
3. Натисніть на кнопку Далі.
Для повернення до попереднього кроку натисніть Назад.
Для скасування Майстра і повернення до вікна Вибір установи натисніть Відміна.
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Завантаження сертифікатів через Інтернет
    

Якщо Ви є клієнтом КНЕДП "Україна", то для Вас доступна можливість завантаження сертифікатів через Інтернет безпосередньо
із сайту КНЕДП "Україна".

1. Виберіть Завантажити сертифікат через Інтернет.

2. У полі ЕДРПОУ вкажіть номер ЕДРПОУ свого підприємства (для фізичних осіб - ІПН або номер паспорта)

Натисніть, щоб збільшити малюнок
3. Натисніть на кнопку Далі.
За кодом ЄДРПОУ установи відбуватиметься пошук наявних сертифікатів на сайтах КНЕДП "Україна" та КНЕДП ІДД ДФС.
 
Для повернення до попереднього кроку натисніть Назад.
Для скасування Майстра і повернення до вікна Вибір установи натисніть Відміна.
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Перелік сертифікатів, які будуть завантажені у програму
    

У даному вікні відображаються обрані для завантаження в систему сертифікати.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Доступні дії:

Додавання сертифікату
1. Натисніть на кнопку Додати сертифікат.
2. У вікні, що відкриється, вкажіть шлях до каталогу, де зберігаються
сертифікати.

Видалення сертифікату 1. Виділіть потрібний сертифікат (або декілька).
2. Натисніть на кнопку Видалити сертифікат.

Для переходу до наступного кроку, натисніть на кнопку Далі.
Для повернення до попереднього кроку натисніть Назад.
Для скасування Майстра і повернення до вікна Вибір установи натисніть Відміна.
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Налаштування електронної пошти
    

Наявність сертифікатів ЕП підприємства передбачає використання електронного документообігу: обмін звітністю між філіями та
головною установою, відправлення звітності до контролюючих органів тощо. Даний обіг здійснюється за допомогою електронної
пошти.

На даному кроці Майстер пропонує налаштувати електронну пошту, щоб після закінчення реєстрації підприємства програма була
максимально готовою до експлуатації. Проте даний крок не є обов'язковим, його можна пропустити, натиснути на кнопку Далі
та налаштувати пошту пізніше (Адміністрування > Параметри системи > Електронна пошта ).

Рекомендується створити окрему електронну скриньку на одному з надійних УКРАЇНСЬКИХ поштових серверів, яка
буде використовуватись лише для відправлення звітності та отримання електронних квитанцій.

1. Введіть адресу електронної пошти у поле Адреса E-mail.

2. Введіть пароль доступу до електронної скриньки у поле Пароль.

3. За необхідності відмітьте поле Використовується виключно програмою M.E.Doc.
  Якщо поле відмічено, система буде автоматично видаляти з поштового сервера ті повідомлення, що не стосуються
електронної звітності підприємства.

4. Натисніть на кнопку Додаткові налаштування.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
5. Відкриється вікно налаштування серверів вхідної та вихідної пошти. Докладний опис налаштувань у даному вікні див. у розділі
Адміністрування > Параметри системи > Електронна пошта. Натисніть ОК для збереження або Відміна  для скасування
внесених параметрів.

6. Для переходу до наступного кроку натисніть на кнопку Далі.
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Налаштування комплекту підписів
    

У даному вікні представлена можливість надання права підпису відповідальним особам (співробітникам), за умови наявності у них
сертифікатів ЕП.

1. Налаштуйте комплект підписів згідно з вимогами Вашого підприємства. Докладний опис налаштувань у даному вікні див. у
розділі Адміністрування > Параметри системи > Підпис .

Натисніть, щоб збільшити малюнок
2. Натисніть на кнопку Далі.
Для повернення до попереднього кроку натисніть Назад.
Для скасування Майстра і повернення до вікна Вибір установи натисніть Відміна.
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Якщо у Вас немає сертифікатів ЕП
    

Якщо Ви не працювали раніше із програмою і не маєте сертифікатів ЕП, для створення підприємства Вам потрібно послідовно
заповнити всі реквізити в Картці підприємства.

Виберіть У мене немає сертифікатів та натисніть на кнопку Далі.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
 

Страница 57



Вибір типу установи
    

За умови заповнення картки підприємства вручну, для початку потрібно обрати тип установи, що реєструється: Юридична
особа або Фізична особа - підприємець. Від вибраного типу установи залежить комплект даних, який буде запропоновано
налаштувати далі.

1. Встановіть відмітку напроти потрібного типу установи.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
2. Натисніть на кнопку Далі для продовження реєстрації підприємства.
Для повернення до попереднього кроку натисніть Назад.
Для скасування Майстра і повернення до вікна Вибір установи натисніть Відміна.
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Загальні відомості про організацію / про СПД
    

На даному етапі Майстер пропонує заповнити основні дані підприємства, що реєструється, а саме: назва підприємства, код
ЄДРПОУ (ІПН), адреси.
Даними із основних полів цієї форми заповнюються всі звітні документи.

Примітка:
Якщо попередньо були завантажені сертифікати, то поля буду заповнені даними із сертифікатів.

Доступні дії:

Для юридичних осіб  

Заповнення загальних відомостей про організацію

Для фізичних осіб - підприємців  

Заповнення загальних відомостей про фізичну особу/суб'єкт підприємницької діяльності

Вибір відповідальних осіб
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Загальні відомості про організацію
    

1. Заповніть запропоновану форму даними свого підприємства.

Поля, що підсвічені жовтим кольором, обов'язкові для заповнення.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

ЄДРПОУ код установи за ЄДРПОУ, числовий запис у це поле вводиться із клавіатури  починаючи з
першої позиції поля вводу.

Повне найменування вказується повне найменування підприємства. Запис вноситься із клавіатури.  Зверніть увагу!
У полі необхідно вказати правову форму організації.

Скорочена назва коротка назва установи. Запис вноситься із клавіатури.

Латиною у це поле автоматично додається текст із поля Коротка назва латинськими літерами.

Форма власності виберіть найменування форми власності із підключеного довідника.

Юридична адреса виберіть юридичну адресу із підключеного довідника, якщо адреса відсутня, додайте її
безпосередньо у вікні довідника.

Фактична адреса виберіть фактичну адресу із підключеного довідника.
Якщо фактична адреса співпадає з юридичною адресою, встановіть галочку у полі Фактична
адреса. Автоматично поле Фактична адреса заповниться даними із поля Юридична
адреса.

Ознака філії якщо створюване підприємство є філією, встановіть галочку у полі Ознака філії. Якщо
позначка встановлена, поля Код філії  та Назва гол. підприємства  стануть доступними для
введення даних.

Код філії якщо підприємство, що створюється, є філією, у дане поле введіть код, за яким
ідентифікується філія . Запис вноситься із клавіатури.

Назва гол. підприємства вкажіть назву головного підприємства, до якого належить філія.

2. Для переходу до наступного кроку, натисніть на кнопку Далі. Якщо не заповнені поля, необхідні для додавання
підприємства, кнопка Далі не активна.
Для повернення до попереднього кроку натисніть Назад.
Для скасування Майстра і повернення до вікна Вибір установи натисніть Відміна.
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Для фізичних осіб-підприємців
    

1. Заповніть запропоновану форму даними свого підприємства.

Поля, що підсвічені жовтим кольором, обов'язкові для заповнення.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

 індивідуальний податковий номер платника податку, числовий запис у це поле вводиться із клавіатури  починаючи з першої позиції поля
вводу.

 прізвище ім'я та по батькові підприємця, вводиться із клавіатури.

Латиною у це поле автоматично додається текст із поля ПІБ латинськими літерами.

Юридична адреса виберіть юридичну адресу із підключеного довідника.

Фактична адреса виберіть фактичну адресу із підключеного довідника.
Якщо фактична адреса співпадає з юридичною адресою, встановіть галочку у полі Фактична адреса . Автоматично поле Фактична
адреса заповниться даними з поля Юридична адреса.

2. Для переходу до наступного кроку, натисніть на кнопку Далі.
Для повернення до попереднього кроку натисніть Назад.
Для скасування Майстра і повернення до вікна Вибір установи натисніть Відміна.
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Відповідальні особи
    

Дані керівника  та бухгалтера вносяться у відповідні поля для підпису звітних форм.

1. Заповніть запропоновану форму даними відповідальних осіб.

Поля, що підсвічені жовтим кольором, обов'язкові для заповнення.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
2. Якщо штатним розписом підприємства передбачена посада головного бухгалтера, встановіть галочку. При цьому блок даних
Головний бухгалтер стане доступний для заповнення та редагування.

У випадку, якщо керівник установи офіційно виконує обов'язки бухгалтера, даний блок заповнюється даними керівника
установи.

При прийманні електронних ПОДАТКОВИХ звітів виконується контроль на заповнення системних полів, в тому числі
поля Головний бухгалтер, тому у формах звітності це поле повинно бути обов'язково заповненим.

Якщо бухгалтер в установі відсутній (розділ Головний бухгалтер в картці установи не заповнено), це поле у
формах податкової звітності також не заповнюється.

3. Для переходу до наступного кроку, натисніть на кнопку Далі.
Для повернення до попереднього кроку натисніть Назад.
Для скасування Майстра і повернення до вікна Вибір установи натисніть Відміна.
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Дані податкової реєстрації
    

У цій формі містяться поля, що стосуються Податкової інспекції.

1. Заповніть запропоновану форму даними свого підприємства.

Поля, що підсвічені жовтим кольором, обов'язкові для заповнення.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Дата реєстрації виберіть дату реєстрації вашого підприємства з вбудованого календаря або заповніть поле вручну з клавіатури.

Номер реєстрації числовий запис у це поле вводиться із клавіатури.

Територіальний орган виберіть найменування вашої податкової інспекції із довідника.

Номер платника числовий запис у  це поле вводиться із клавіатури.

Номер свідоцтва числовий запис у  це поле вводиться із клавіатури.

2. Для переходу до наступного кроку, натисніть на кнопку Далі.
Для повернення до попереднього кроку натисніть Назад.
Для скасування Майстра і повернення до вікна Вибір установи натисніть Відміна.
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Дані реєстрації в Пенсійному фонді
    

У цій формі містяться поля, що стосуються Пенсійного фонду.

Даними із полів  цієї закладки  заповнюються документи, що надаються до органу (персоніфікована звітність та звіти про доходи).

1. Заповніть запропоновану форму даними свого підприємства.

Поля, що підсвічені жовтим кольором, обов'язкові для заповнення.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Управління код і найменування управління ПФУ, виберіть із довідника.

Реєстраційний код числовий запис у це поле вводиться із клавіатури.

Категорія платника виберіть найменування категорії платника із довідника.

Код філії код філії за реєстрацією в ПФУ, вводиться із клавіатури.

Тип організації оберіть значення  цього поля із списку:
▪ Бюджетна установа;
▪ УТОГ УТОС;
▪ Громадська організація інвалідів.

Якщо тип установи не відповідає ні одному із наведених варіантів, обирається пустий рядок, тобто може бути незаповненим.
Поле використовується при формуванні та розрахунку Таблиці 1 звіту з єдиного внеску.

Клас проф. ризику
виробництва

виберіть із довідника значення класу професійного ризику виробництва.
Поле використовується при формуванні Таблиці 1 звіту з єдиного внеску.

Підпорядкування ЄСВ якщо організація недержавна, оберіть «Недержавні підприємства без підпорядкування».

Встановлені строки
виплати заробітної плати

вкажіть терміни виплати заробітної плати за першу та другу половину місяця, відповідно у полях За першу половину місяця та За другу
половину місяця.

Відповідальна особа у цьому полі із списку обирається посадова особа (директор чи бухгалтер), відповідальна за формування документів персоніфікованої
звітності.
Також можливий вибір іншої особи, яка відповідальна за подання персоніфікованої звітності.
Для цього потрібно обрати запис: Інша особа.
З’явиться нове поле з назвою ІПН та ПІБ відповідальної особи, в яке вручну із клавіатури  потрібно внести відповідні записи .

2. Для переходу до наступного кроку, натисніть на кнопку Далі.
Для повернення до попереднього кроку натисніть Назад.
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Для скасування Майстра і повернення до вікна Вибір установи натисніть Відміна.
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Додаткові реєстраційні дані     

Форма містить додаткові дані, що стосуються реєстрації установи в фонді соціального страхування, фонді по безробіттю, в територіальному органі ДКЦПФР, тощо.

1. Заповніть запропоновану форму даними свого підприємства.

Поля, що підсвічені жовтим кольором, обов'язкові для заповнення.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Код території КОАТУУ код і найменування території по класифікатору виберіть із довідника.

Вид діял. за КВЕД код і найменування виду діяльності за класифікатором видів економічної діяльності виберіть із довідника.

Орган держ. реєстрації найменування органу, що зареєстрував підприємство виберіть із довідника.

Тип фінансової установи оберіть значення цього поля із списку:
▪ Державна казначейська служба;
▪ Небанківська установа;
▪ Банківська установа.

Якщо тип установи не відповідає ні одному із наведених варіантів, обирається пустий рядок, тобто може бути незаповненим.
Поле використовується при формуванні та розрахунку Таблиці 1 звіту з єдиного внеску.

Фінансова установа у цій області вкажіть реєстраційні дані фінансової установи. У полях Тип фінансової установи та Територіальний орган
Міністерства доходів і зборів оберіть значення з довідника. У полі Код фінансової установи введіть код за допомогою клавіатури.
Якщо підприємство не має відповідних реєстраційних даних, залиште поля пустими.

2. Для переходу до наступного кроку, натисніть на кнопку Далі.
Для повернення до попереднього кроку натисніть Назад.
Для скасування Майстра і повернення до вікна Вибір установи натисніть Відміна.
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Налаштування ліцензії
    

Після встановлення на комп'ютер, програма запускається в демонстраційному режимі. В цьому режимі система повністю
функціональна (створює та розраховує документи, дозволяє добудовувати в них власні програми) за винятком операцій друку,
експорту та відправлення електронною поштою.

Для переведення програми в робочий стан необхідно отримати та встановити реєстраційний ключ.

Якщо у Вас є ліцензійний код, Майстер пропонує ввести його під час реєстрації підприємства, щоб після закінчення реєстрації
підприємства програма була максимально готовою до експлуатації. Проте даний крок не є обов'язковим, його можна
пропустити, натиснути на кнопку Далі та ввести ліцензійний код пізніше (Адміністрування > Керування ліцензіями).

Способи отримання ліцензійного ключа та налаштування ліцензій описано у розділі Керування ліцензіями

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Для переходу до наступного кроку, натисніть на кнопку Далі.
Для повернення до попереднього кроку натисніть Назад.
Для скасування Майстра і повернення до вікна Вибір установи натисніть Відміна.
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Вибір типу комплектності форм
    

У програмному комплексі міститься близько 3000 різноманітних бланків звітної документації, і цей список постійно поповнюється.
Для полегшення та прискорення пошуку розробником програми налаштовано декілька стандартних комплектів, які відповідають
певному типу оподаткування підприємства та містять відповідний комплект звітних бланків.

У даному вікні Майстра за замовчуванням вже обраний комплект звітних форм у відповідності з вказаним типом Вашого
підприємства (юридична або фізична особа). Але він може бути змінений, якщо не задовольняє Ваших потреб.

Список комплектності форм для юридичних та фізична осіб відрізняється.

1. Встановіть галочку напроти потрібного типу комплекту форм.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
2. Для переходу до наступного кроку, натисніть на кнопку Далі.
Для повернення до попереднього кроку натисніть Назад.
Для скасування Майстра і повернення до вікна Вибір установи натисніть Відміна.
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Вибір складу обраного комплекту бланків
    

У даному вікні Майстра надається можливість зміни складу обраного комплекту бланків.

У верхній частині вікна відображена назва обраного типу звітних форм.
У полі вікна представлений обраний користувачем комплект звітності у вигляді ієрархічного списку.

Для зручності та прискорення пошуку бланки згруповані за призначенням (одержувачем). При розгортанні певної групи можна
побачити бланки, які входять до її складу.

1. Встановіть/зніміть галочку напроти обраної форми, щоб включити або, навпаки, виключити бланк до загального переліку
форм, що використовуються.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Примітка: Повний комплект містить всі звітні форми всіх розділів та груп.

У даній формі реалізовано пошук форм по найменуванню або по коду бланка.

За замовчанням система шукає бланки по коду. Щоб здійснити пошук по найменуванню, встановіть галочку у відповідному полі.
Введіть значення, яке необхідно знайти. Перший знайдений рядок, що містить вказане значення, буде позначено синім
кольором. Для продовження пошуку натисніть кнопку Знайти далі.

2. В нижній частині вікна міститься кнопка Відображати тільки діючі бланки. Після натискання цієї кнопки автоматично
встановлюються позначки тільки для діючих на поточний момент бланків. Недіючі бланки позначаються червоним кольором.

3. Для переходу до наступного кроку, натисніть на кнопку Далі.
Для повернення до попереднього кроку натисніть Назад.
Для скасування Майстра і повернення до вікна Вибір установи натисніть Відміна.
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Перевірка електронної звітності
    

Є можливість перевірити поштове з'єднання та відправити на шлюзи контролюючих органів тестові повідомлення.
Для цього встановіть відмітку в полі Надіслати тестове повідомлення та натисніть Далі. Перевірка триватиме деякий час.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Система відправить тестові повідомлення та виведе протокол з переліком контролюючих органів, на які було відправлено
повідомлення.

Через деякий час обов'язково перевірте пошту для отримання відповідей. Для цього натисніть  на панелі інструментів.
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Перевірка внесених реквізитів установи
    

Майстер надає можливість перевірки правильності внесених у програму даних підприємства.

Якщо Ви задоволені результатами, натисніть Готово для завершення роботи Майстра і початку роботи в системі.
Для повернення до попереднього кроку натисніть Назад.
Для скасування Майстра і повернення до вікна Вибір установи натисніть Відміна.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
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Договори про електронний документообіг
    

Перед початком роботи з електронною звітністю треба скласти та відправити до контролюючого органу документ, який зареєструє
ваше підприємство у системі електронного документообігу. Докладно про укладення договорів про електронний документообіг
дивіться у розділі Порядок подання звітів у контролюючі органи.

Якщо ви створювали підприємство за допомогою існуючих сертифікатів, на завершальному етапі роботи Майстер пропонує
створити Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів:

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Щоб створити документ(ти), натисніть кнопку Створити. Якщо ви коректно заповнили профіль підприємства, необхідні данні
будуть перенесені у документ автоматично.

Якщо ви не бажаєте створювати документи, натисніть Завершити.

Створити Договір про визнання електронних документів можливо у будь-який час у розділі Звітність - Реєстр
звітів. Якщо ви не звітуєте до якогось з контролюючих органів, створювати відповідний документ не потрібно.

 

Якщо ви погодились на автоматичне створення документа, після завершення процедури додавання підприємства відкриється
створений документ. Перевірте коректність заповнення документа, підпишіть його за допомогою ЕП, який буде
використовуватись для подання звітності, та відправте у відповідний контролюючий орган. Документи доступні для перегляду
та редагування у модулі Звітність - Реєстр звітів .
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Відновлення резервної копії
    

Якщо ви раніше працювали з програмами M.E.Doc, картку установи створювати не обов'язково. За допомогою Майстра можна
відновити заздалегідь створену резервну копію установи. З резервної копії відновлюються всі параметри та реквізити організації, а
також їх документи, що містяться у базі програми.

1. Під час запуску програми  M.E.Doc у вікні вибору установи натисніть кнопку Створити підприємство.

2. Відкриється вікно Майстер заповнення даних про підприємство. Виберіть спосіб реєстрації підприємства Відновлення
резервної копії. Натисніть кнопку Далі.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
3. Програма перевіряє каталог, у який за замовчанням зберігаються резервні копії програм (...\ZVIT_ARC) та знаходить розміщені
у цих каталогах файли. Список всіх знайдених файлів відображається у вікні, що відкрилось:

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Запис переліку резервних копій містить назву програми, в якій був створений, дату створення та розмір файлу.

Файли резервних копій, створених в M.E.Doc, мають розширення .ZBK.

4. Оберіть потрібну резервну копію для відновлення та натисніть на кнопку Далі.
Для повернення до попереднього кроку натисніть Назад.

5. У програмі M.E.Doc одна резервна копія може містити дані декількох установ (тобто складається з декількох окремих
резервних копій), і при відновленні потрібно вказати, які  установи слід відновити.

Встановіть галочку напроти установи, дані якої потрібно відновити. Для початку процесу відновлення резервної копії
натисніть на кнопку Далі.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
Для повернення до попереднього кроку натисніть Назад.
Для скасування Майстра і повернення до вікна Вибір установи натисніть Відміна.

Зверніть увагу! Для відновлення підприємств, що вже існують у базі програми, встановіть опцію Замінити обрані
підприємства з резервної копії.

Будьте уважними! Всі дані підприємств будуть замінені даними з резервної копії!

6. Результатом відновлення буде запис у списку вікна вибору установи із назвою та кодом ЄДРПОУ (ДРФО) установи.
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Додати організації з резервної копії можливо з вікна вибору установи, що відкривається по команді Файл - Вихід -
Змінити поточне підприємство, але у цьому випадку буде недоступна функція відновлення підприємств, що вже
існують у базі програми.
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Перенесення даних з БД M.E.Doc на базі Firebird
   

Якщо раніше Ви працювали з програмою M.E.Doc на базі Firebird, то можна перенести базу даних в програму M.E.Doc на базі
Oracle.

Перенесення даних можливе, якщо версії програмного забезпечення однакові!

1. У відкритому вікні Майстер заповнення даних про підприємство виберіть Перенесення даних з БД M.E.Doc на базі
Firebird.

2. Натисніть кнопку Далі.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
3. Відкриється вікно Огляд папок. Вкажіть шлях до розташування встановленої програми M.E.Doc на базі Firebird.
Порада: Оберіть кореневий каталог, який містить папку "db" .
Натисніть ОК.

4. Розпочнеться процес перенесення даних. Система повідомить про успішне виконання операції.

5. Результатом перенесення буде запис у списку вікна Вибір установи із назвою та кодом ЄДРПОУ (ДРФО) установи, дані якої
переносились з бази даних.
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Налаштування програми M.E.Doс після отримання сертифікатів
 

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Після отримання сертифікатів необхідно виконати налаштування програми
M.E.Doс :

1. Завантаження сертифікатів ЕП
2. Налаштування необхідні для електронного документообігу
3. Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів
4. Повідомлення про надання інформації щодо електронного підпису
5. Заява про реєстрацію електронного підпису в ДССУ
6. Документи по оплаті за послугу

У разі необхідності можливо виконати блокування сертифіката:
Порядок блокування сертифіката

1. Завантаження сертифікатів ЕП

Сертифікати можна завантажити у розділі Адміністрування – Сертифікати – Встановлені сертифікати, обравши один із способів:

- натисніть кнопку Завантажити з Інтернету  на панелі інструментів;

- оберіть команду меню Файл - Додати сертифікат та у вікні, що відкриється, вкажіть шлях до каталогу, де зберігаються файли сертифікатів; файли сертифікатів позначені

піктограмою  та мають розширення файлу *.crt.
Цим способом можна скористатися, якщо сертифікати зберігалися по вашому проханню на ваш з’ємний носій.

До початку

2. Налаштування необхідні для електронного документообігу

Налаштування комплекту підписів

Після завантаження сертифікатів програма M.E.Doс запропонує налаштувати комплект підпису документів. Із списку, що випадає оберіть відповідальних осіб.
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Виконати налаштування підписів можливо у розділі програми Адміністрування – Параметри системи – Підпис.

Налаштування електронної пошти

Оберіть Адміністрування – Параметри системи – Електронна пошта .
Ведіть в полі Адреса ваш E-mail.
Рекомендується створити окрему електронну скриньку на одному з надійних УКРАЇНСЬКИХ поштових серверів (ukr.net,  meta.ua, gmail.com), яка

використовуватиметься лише для відправлення звітів та отримання електронних квитанцій.
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Далі натисніть кнопку Перевірити з'єднання та обов’язково збережіть налаштування, натиснувши кнопку Застосувати або Зберегти та вийти.

Встановлення коду доступу (ліцензія на використання програми M.E.Doс)

Щоб завантажити код доступу автоматично увійдіть у Адміністрування – Керування кодом доступу  натисніть кнопку Завантажити.
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Якщо у вікні з’явиться інформація "Не знайдено жодного коду доступу в Інтернеті. Бажаєте завантажити з диску?" та код доступу зберігається на вашому
зовнішньому носій, натисніть так та оберіть шлях до файла.

Для вирішення питань щодо отримання та завантаження коду доступу телефонуйте 044-206-72-10 (технічна підтримка).

До початку

3. Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів

Для реєстрації нових сертифікатів ЕП створюється та надається у органи ДФС Заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів .

Заява про приєднання  для сертифікату ЕП направляється платником податку тільки один раз (у разі позитивної відповіді територіального органу ДФС). Після

приєднання до Договору платника податків включають в систему подання документів в електронному вигляді до територіального органу ДФС, що дає можливість

надсилати звіти в електронному вигляді.

1. Оберіть розділ Звітність – Реєстр звітів.

2. Виконайте команду меню Файл – Створити звіт або натисніть кнопку на панелі інструментів . У вікні Створення звіту, що відкриється, оберіть період
поточного місяця.

3. Для юридичних осіб перейдіть у розділ Державна фіскальна служба – Інше та із реєстру бланків оберіть документ J1392001 "Заява про приєднання до
договору про визнання електронних документів".
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Якщо ви фізична особа-підприємець (ФОП), перейдіть у розділ Державна фіскальна служба – Звітність фізичних осіб та оберіть документ F1392001 "Заява
про приєднання до договору про визнання електронних документів".

4. Заява відкриється у окремій вкладці. Внесіть дані у поля документа.

Важливо! Всі поля в Заяві про приєднання до договору обов’язкові для заповнення!

5. Підпишіть Заяву про приєднання до договору електронним підписом особи, що зареєстрована в ЄДР - керівником та печаткою (за наявності), та відправити до
Державної фіскальної служби.

Заява про приєднання до договору розглядається протягом одного робочого дня. Ви маєте отримати повідомлення про доставку документу, квитанцію з
підтвердженням про прийняття Заяви та квитанцію з підтвердженням про успішне приєднання до договору.

До початку

4. Повідомлення про надання інформації щодо електронного підпису

Для реєстрації нових сертифікатів ЕП відповідальних осіб подається Повідомлення про реєстрацію електронного підпису для надання права підпису електронних
документів іншим особам, яким делеговано право підпису, наприклад, бухгалтеру.

Щоб створити повідомлення:

1. Оберіть розділ Звітність – Реєстр звітів.
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2. Виконайте команду меню Файл – Створити звіт або натисніть кнопку на панелі інструментів . У вікні Створення звіту  оберіть період поточного місяця.

3. Для юридичних осіб перейдіть у розділ Державна фіскальна служба – Інше та із реєстру бланків оберіть документ J1391103 "Повідомлення про реєстрацію
електронного цифрового підпису" .
Якщо Ви фізична особа-підприємець (ФОП) , перейдіть у розділ Державна фіскальна служба – Звітність фізичних осіб  та оберіть документ F1391103
"Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису".

Важливо! Повідомлення необхідно підписати сертифікатами посадових осіб, зазначених у табличній частині Повідомлення,  і лише після цього підписати його сертифікатом
керівника та печаткою (за наявності) що вже зареєстровані у системі.

До початку

5. Заява про реєстрацію електронного підпису в ДССУ

Згідно з наказом Держкомстату від 08.07.2010 № 261 "Про забезпечення Функціонування системи Електронної звітності в органах державної статистики" респонденти мають
можливість подавати звіти в електронному вигляді з використанням електронного підпису.

Щоб отримати можливість подавати звіти у електронному вигляді до ДССУ, необхідно здійснити реєстрацію сертифікатів (для юридичних осіб):

1. Оберіть розділ Звітність – Реєстр звітів.

2. Виконайте команду меню Файл – Створити звіт або натисніть кнопку на панелі інструментів . У вікні Створення звіту, що відкриється, оберіть період
поточного місяця.

3. Перейдіть у розділ Державна служба статистики – Інше та із реєстру бланків оберіть документ S1391101 "Заява про приєднання до договору про визнання
електронних документів".

Важливо! Переконайтеся, що у розділі Довідники – Картка приєднання – Додатково правильно вказаний Код території за КОАТУУ.

4. Заповнити бланк заявки. До табличної частини обов’язково додайте всі сертифікати, які будуть використовуватись для подання звітності у ДССУ. Підпишіть заявку за
допомогою сертифікатів, що реєструються (вказані у таблиці бланку).

5. Відправте заявку на реєстрацію до ДССУ. Після отримання позитивної квитанції, ви можете подавати звіти до ДССУ.

До початку

6. Документи по оплаті за послугу

Оригінали Документів по оплаті за послугу надходять до програми M.E.Doc.

Щоб переглянути Документів по оплаті:

1. Увійдіть у розділ Первинні документи – Реєстр первинних документів.

2. Задайте необхідний період пошуку первинних документів на панелі фільтрів ліворуч та натисніть кнопку Показати.

3. В таблиці розділу відобразиться перелік усіх документів за обраний період, перевірте та погодьте документ за допомогою команд вкладка Наступні дії.

До початку

Порядок блокування сертифіката

Блокування сертифіката - це тимчасове припинення його чинності. Блокування сертифіката здійснюється на підставі заяви, яка подана в усній, письмовій формі чи у
вигляді електронного документа.

· Електронна заява  на блокування сертифіката формується  засобами програмного забезпечення M.E.Doc  або веб-сервісом СОТА , підписується ЕП власника сертифіката
і надсилається на адресу КНЕДП.

· Заява в усній формі  подається до КНЕДП в телефонному режимі за номером (044) 206-72-31. Для блокування заявник повинен повідомити співробітнику КНЕДП
наступну інформацію: ідентифікаційні дані власника сертифіката, серійний номер сертифіката та фраза-пароль для голосової автентифікації.

· Для блокування сертифіката за заявою в письмовій формі до офісу КНЕДП подається письмова заява встановленого зразка, засвідчена особистим підписом керівника
підприємства та печаткою або особистим підписом підписувача-власника сертифіката.

Заяву може подати:

· керівник юридичної особи з документом, що посвідчує особу та документом, що підтверджує його повноваження, або уповноважена ним особа з документом, що
посвідчує особу та нотаріальну довіреністю, у встановленому законодавством порядку;

· підписувач-співробітник юридичної особи з документом, що посвідчує особу та довіреністю від керівника юридичної особи;
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· фізична особа або фізична особа-підприємець з документом, що посвідчує особу.

 

У разі виникнення питань, звертайтесь до контактного центру за телефоном +38(044)206-72-10

До початку
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Порядок подання звітів у контролюючі органи
 

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Подання звітності до ДФС
Подання звітності до Державної служби статистики

Безпосередньо перед першим відправленням звітів електронною поштою необхідно налаштувати певні параметри системи для коректної роботи
цього сервісу.

1. Отримайте в КНЕДП «Україна» кваліфіковані сертифікати ключів посадових осіб, що беруть участь в процесі підписання звіту (керівника,
бухгалтера), і ЕП печатки підприємства.

2. Завантажте у програму сертифікати отримані в КНЕДП.

3. Налаштуйте комплекти підписів відповідальних осіб.

4. Для відправлення документів електронною поштою налаштуйте вбудований поштовий клієнт.

Створення та відправлення Заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів у ДФС
доступно, як в робочій версії програми, так і в демонстраційному режимі.

Подання звітності до ДФС

Наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 №557 «Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими
органами» визначено, що електронний документообіг здійснюється на підставі Договору про визнання електронних документів (Договір),
який укладається шляхом приєднання платника податків до Договору. Для приєднання до Договору платник податків заповнює та надсилає до
територіального органу ДФС за місцем реєстрації в електронному вигляді Заяву про приєднання до договору про визнання електронних
документів  (J1392001, F1392001).

Заява про приєднання направляється платником податку тільки один раз (у разі позитивної відповіді територіального органу ДФС). Після
приєднання до Договору платника податків включають в систему подання документів в електронному вигляді до територіального органу ДФС,
що дає можливість надсилати звіти в електронному вигляді.

Відповідно до вимог Наказу №557 Договори про визнання електронних документів розміщуються у відкритій частині електронного сервісу
ДФС Електронний кабінет платника.

У разі припинення дії Договору про визнання електронних документів Платник отримує Повідомлення про припинення дії договору
про визнання електронних документів (J1491401, F1491401). Також дію Договору може бути припинено за ініціативою Платника, шляхом
заповнення та відправлення Платником до органу ДФС Заяви про припинення дії договору про визнання електронних документів
(J1391401, F1391401).

Для реєстрації нових сертифікатів ЕП відповідальних осіб використовується Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового
підпису  (J1391103, F1391103) .

Даний документ формується для реєстрації в системі " Інформаційного порталу ДФС " сертифікатів відповідальних осіб платника податку. У
повідомленні платник податків вносить записи про співробітників, яким надано право підпису податкових документів в електронному вигляді.
Повідомлення може відправлятися платниками податків постійно, при необхідності зміни сертифіката або надання права підпису податкових
документів іншим особам.

Для створення та відправлення Заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів  виконайте дії у наступній
послідовності:

1. У Головному меню оберіть модуль Звітність і далі подвійним кліком лівої клавіші миші відкрийте розділ Реєстр звітів.
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2. Виберіть команду Файл > Створити звіт.

Відкриється вікно Створення звіту.

3. У розділі Податкова інспекція реєстру бланків оберіть документ J(F) 1392001 Заява про приєднання до договору про визнання
електронних документів.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
4. Натисніть кнопку Створити.

5. Заповніть відомостями поля документу, користуючись правилами заповнення та редагування документів. Дані про Договір про визнання
електронних документів, ви можете обрати з довідника, що підключений до відповідних полів бланку Заяви про приєднання.

Важливо! Всі поля в Заяві обов’язкові для заповнення!

6. На вкладці Наступні дії оберіть команду Перевірити звіт.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Перевіряється правильність заповнення полів і у  випадку  помилок, система підсвітить червоним кольором поля, що необхідно виправити. Виправте
помилки та знову виконайте перевірку.

7. Після перевірки документу на наявність помилок, на вкладці Наступні дії стає доступною опція Передати звіт на підпис, яку потрібно обрати.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Розпочнеться стандартна процедура підписання документу електронним підписом. Документ підписується комплектом підписів: директор та
печатка підприємства (за наявності).

8. На вкладці Наступні дії оберіть команду Відправити у контролюючий орган.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
9. Відкриється вікно Вибір адресата. Оберіть адресу Інформаційного порталу ДФС - zvit@sta.gov.ua та натисніть ОК.

10. Відкриється вікно повідомлення: Повідомлення відправлено.

11. На вкладці Наступні дії натисніть команду Перевірити наявність відповідей.

Ви маєте отримати звіт про доставку документу, квитанції з підтвердженням про прийняття Заяви про приєднання. Ви отримаєте квитанцію з
підтвердженням успішного приєднання до Договору, дата приєднання до договору фіксується у Квитанції № 2.

Ваші сертифікати, якими підписано Заяву про приєднання , автоматично додаються до бази сертифікатів "Інформаційного порталу ДФС".

Відтепер Ви можете формувати та відправляти звіти в електронному вигляді з використанням електронного
підпису в ДФС.

Ви можете переглянути та зберегти на диску комп'ютера Договір про визнання електронних документів, згідно якого подається Заява на
приєднання. Для цього:

1. Відкрийте Заяву про приєднання подвійним кліком лівої клавіші миші.

2. У вікні відкритого документа перейдіть на вкладку Наступні дії та натисніть Договір:

Натисніть, щоб збільшити малюнок
3. Відкриється вікно, що містить інформацію про Договір про визнання електронних документів:

Натисніть, щоб збільшити малюнок
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4. Щоб переглянути договір у форматі PDF, натисніть Переглянути.

Щоб зберегти Договір на диску комп'ютера натисніть кнопку Зберегти. Буде збережено архів, який міститиме Договір у файлі формату PDF
та підпис в окремому файлі з розширенням .P7S.

Для створення та відправлення Повідомлення про реєстрацію електронного підпису виконайте дії у наступній послідовності:

1. У Реєстрі звітів виберіть команду Файл - Створити.

2. У вікні Створення звіту у розділі Податкова інспекція оберіть документ J(F) 1391103 Повідомлення про реєстрацію електронного
цифрового підпису.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
3. Натисніть кнопку Створити.

4. Заповніть відомостями всі поля документу, користуючись правилами заповнення та редагування документів.

Важливо! Всі поля повідомлення обов’язкові для заповнення!

5. На вкладці Наступні дії оберіть команду Перевірити звіт. Перевіряється правильність заповнення полів і у  випадку  помилок, система підсвітить
червоним кольором поля, що необхідно виправити. Виправте помилки та знову виконайте перевірку.

6. На вкладці Наступні дії оберіть опцію Передати звіт на підпис. Розпочнеться стандартна процедура підписання документу електронним
підписом.

Важливо! Даний документ підписується спочатку підписами всіх осіб, вказаними в Повідомленні, а потім ЕП керівника, що уклав договір з ДФС.

7. На вкладці Наступні дії оберіть команду Відправити у контролюючий орган.

8. Відкриється вікно Вибір адресата. Оберіть адресу Інформаційного порталу ДФС - zvit@sta.gov.ua та натисніть ОК.

9. Повідомлення відправлено.

10. На вкладці Наступні дії натисніть команду Перевірити наявність відповідей.

Ви маєте отримати звіт про доставку документу, квитанції з підтвердженням про прийняття Повідомлення, а також прийнятий документ з
підписом "Інформаційного порталу ДФС".

 

 

До початку

Подання звітності до Державної служби статистики

Згідно з наказом Держкомстату від 08.07.2010 № 261 «Про забезпечення Функціонування системи Електронної звітності в органах державної
статистики» респонденти мають можливість подавати звіти в електронному вигляді з використанням електронного підпису.

Щоб отримати можливість подавати звіти у електронному вигляді до ДССУ, необхідно здійснити реєстрацію сертифікатів:

1. Заповнити бланк заявки S1391101. До табличної частини заявки необхідно додати всі сертифікати, які будуть використовуватись для подання
звітності у ДССУ.

2. Підписати заявку за допомогою сертифікатів, що реєструються.

3. Відправити заявку на реєстрацію до ДССУ.
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До початку
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Основні робочі процедури
    

В цьому розділі описується основні робочі процедури, якими Ви будете користуватись при роботі у програмному комплексі
M.E.Doc.

· Робота з документами

► Правила заповнення та редагування документів

► Вбудовані програми

· Підписання документів ЕП та відправлення їх електронною поштою

Страница 91



Робота з документами
    

У даному розділі розглянуті такі теми:

· Правила заповнення та редагування документів

· Вбудовані програми

· Довідка щодо заповнення бланку та полів бланку
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Правила заповнення та редагування документів
 

Відображення документів у програмі

Більшість модулів програми побудовані у вигляді таблиці - реєстру, окремий рядок якої відображає коротку інформацію про кожний документ.

Кожен новий створений документ відкривається у окремій вкладці та виглядає відповідно бланку, затвердженому контролюючими органами (для звітності), або
ж відповідно бланка (шаблона), створеного користувачем (первинні документи: акти, договори тощо).

Щоб переглянути документ або редагувати документ, його необхідно відкрити подвійним кліком лівої кнопки миші по потрібному запису. Документ буде відкрито
у окремій вкладці, назва якої містить код документа.

У програмі можна працювати одразу з декількома документами, проте активним є тільки один. Активний документ (вкладка) виділяється сірим кольором.

Правила заповнення документів

При роботі з усіма видами документів в програмному комплексі діють наступні правила заповнення полів документів:

· Поля, обов'язкові для заповнення виділені жовтим кольором . Якщо курсор встановити у такому полі, колір зміниться на зелений.

· У деяких полях документів передбачена можливість вибору значення із підключеного довідника. Якщо встановити курсор у такому полі, у правій частині поля
з'явиться кнопка .
Натисніть на кнопку для відкриття довідника. Оберіть потрібне значення та натисніть кнопку Вибрати . Поле документу заповниться обраним у довіднику
значенням.

· Для переміщення по полям документа можливо використовувати клавішу Tab , стрілки клавіатури Вверх, Вниз, Вправо, Вліво та ліву кнопку миші.

· У деяких формах є динамічні таблиці, у які можна додавати рядки, наприклад, у документі Податкова накладна .

Додавання нового рядка під обраним відбувається одним із наступних
способів:
· за допомогою кнопки  зліва від обраного рядка у таблиці;

· натисканням комбінації клавіш Ctrl+I .

Вилучення обраного рядка відбувається одним із наступних способів:
· за допомогою кнопки  зліва від обраного рядка у таблиці;

· натисканням комбінації клавіш Ctrl+Y.

· При внесенні або редагуванні значень у полях, що заповнюються, доступні операції – відмінити (Ctrl+Z), вирізати (Ctrl+X), копіювати (Ctrl+C) та
вставити (Ctrl+V). Ці операції також можна виконати за допомогою контекстного меню, що відкривається по натисканню правої кнопки миші.

· Для оперативної допомоги при заповненні числових полів бланку чи додаткових розрахунків використовується стандартний калькулятор ОС Windows -
викликається за допомогою пункту головного меню Сервіс - Калькулятор .

· В процесі відкриття, заповнення, збереження та закриття документу в ньому виконуються створені розробником вбудовані програми , які відслідковують дії
користувача та повідомляють про помилки чи внесення некоректних даних.

Правила редагування документів

· Імпортовані або с творені раніше звіти, які не підписані ЕП та не відіслані електронними засобами зв'язку , доступні для редагування.

· Підписані ЕП, але не відправлені електронними засобами зв'язку звіти доступні для редагування, але лише після видалення з документа підписів. При спробі
змінити підписаний, але не відправлений документ, програма автоматично запропонує видалити підписи.

· Звіти, які були відправлені електронними засобами зв'язку, НЕМОЖЛИВО РЕДАГУВАТИ. Такі звіти відкриваються лише для перегляду!

· Для помилкових звітів, які заблоковані від редагування (підписані ЕП або відправлені електронним каналом зв’язку) реалізовано можливість перегляду
помилок. У відкритому документі, поля, що містять помилки підсвічуються червоним кольором та при позиціонуванні на полі, що містить помилку,
відображається підказка, в чому саме полягає помилка.

· При обранні помилкового документу в Реєстрі звітів  також можна подивитись перелік помилок у вкладці Протокол перевірки . Подвійний клік лівою
кнопкою миші на рядку помилкового документа відкриває цей документ у окремій вкладці з позиціонуванням курсору на полі, що містить помилку.

· Для редагування та повторного відправлення необхідно створити копію звіту в даному звітному періоді.

· Для раніше створених звітів, що відкрились для редагування, потрібно  виконати програму  перерахунку, модифікації, перевірити їх та зберегти.

Страница 93



· Імпортовані звіти обов'язково потрібно відкрити, виконати програму перерахунку, модифікації, перевірити їх та зберегти, оскільки в деяких бухгалтерських
програмах структури XML файлів включають не всі реквізити  документа, необхідні для проходження контролів (валідації) при прийманні в ДФС.

Поля розробника

Для зручності роботи в програмі у деякі форми звітності додані додаткові поля — поля розробника , які призначені для автоматизації деяких трудомістких процесів.
Наприклад, такі поля додані в ПН/РК.

· Назви п олів розробника відображаються сірим кольором та відмічені зірочкою *.

· Поля розробника не є обов'язковими для заповнення та не підлягають коригуванню у разі невірного заповнення.

· Поля розробника не друкуються, не експортуються, не відправляються в ДФС.

Електронна звітність

Основні кроки подання електронної звітності:

1. Створити у відповідному розділі програми новий звіт у затвердженому контролюючим органом  форматі.

2. Підписати документ згідно налаштованого комплекту підписів для даного типу документів (наприклад, бухгалтера, директора та підписом електронної печатки, якщо
вона є в наявності).

3. Здійснити шифрування документа. У програмному комплексі це здійснюється автоматично разом з накладанням ЕП шифрування.

4. Надіслати створений, підписаний та зашифрований звіт до контролюючого органу.

Наступні дії в обробці звітів не залежать від суб’єктів  господарювання, їх здійснює контролюючий орган  та  надсилає результати власнику звіту:

1. Контролюючим органом здійснюється  автоматична перевірка отриманого звіту, про результати якої суб’єкту господарювання надсилається Квитанція №1.
(Автоматична перевірка включає перевірку електронних підписів, загального формату файла, наявність приєднання до Договору, наявність обов’язкових
реквізитів).
Зазвичай така квитанція надходить протягом 2-х годин з часу отримання звіту ДФС  або протягом перших 2-х годин наступного операційного дня. Якщо не
отримали Квитанцію № 1 – електронна звітність вважається не прийнятою контролюючим органом.

2. Якщо звіт пройшов первинну автоматичну перевірку, контролюючим органом перевіряється вміст звіту, після чого  автору звіту надсилається Квитанція №2.
Квитанція №2 містить або підтвердження про прийняття, або відмову із зазначенням відповідних причин.
Квитанція № 2 формується не пізніше наступного робочого дня з моменту формування квитанції № 1 (при прийнятті електронної звітності). За  наявності Квитанції
№ 2 датою та часом реєстрації електронної звітності вважається дата та час, зафіксовані у Квитанції  №  1.

Після відправлення звітності ви повинні отримати Квитанцію № 1 та Квитанцію № 2. Переглянути квитанції у програмі  М.E.Doc можна на панелі вкладок, після
отримання відповідної квитанції з'являються вкладки Квитанція №1 та Квитанція №2. Про стан  звіту також  можна дізнатися на панелі вкладок - вкладка Наступні
дії, а також у таблиці реєстру - колонка Стан.
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Вбудовані програми
 

В процесі відкриття, заповнення, збереження та закриття документу автоматично запускаються створені розробником вбудовані
програми.

Вбудовані програми можуть виконуватись, як автоматично (наприклад, при створенні документу), так і примусово, тобто за
вимогою користувача (програми-функції: перевірка, оновлення полів та перерахунок).

Всі вбудовані програми, які виконуються при заповнюванні документа чи запускаються примусово, містять алгоритми контролю,
які відповідають затвердженим у звітному органі (ДФС України, ДСЗУ...) та виконуються в процесі приймання документів цими
установами.

При експорті із програми (збереженні на носії та відправленні електронною поштою) звіти перевіряються на заповнюваність
обов'язкових реквізитів згідно затверджених схем XSD. Ці перевірки аналогічні тим, які виконуються при прийманні документів.

Заповнення документу

При створенні звіту обов'язково запускається програма створення та відкриття документу - відбувається формування
документу, зчитуються (оновлюються) системні поля з картки установи, при необхідності переносяться дані з попередніх
періодів, або з підлеглих документів (крос - підстановки).

Автоматичний розрахунок (Автоперерахунок)

Ця функція за замовчанням включена в усіх звітах, крім звітів до органів Держкомстату (розділ Інша звітність/група Баланси). При
внесенні числових значень програма автоматично перераховує такі дані у тих полях, де це передбачено, та виправляє
помилки. Також в процесі роботи виконується перевірка правильності заповнення полів та коректність внесених даних.

 Відключається Автоперерахунок, якщо зняти прапорець у полі Автоматичний розрахунок, меню Правка.

Перевірка звіту

При збереженні та закритті звіту автоматично виконується його перевірка. Перевірка звіту включає контроль числових
розрахунків, коректність внесених даних, контроль зв'язаних форм.

У режимі відкритого звіту програма перевірки запускається функціональною клавішею F4 або на вкладці Наступні дії  - команда
Перевірити звіт.

Якщо звіт містить помилки, вони відображаються на вкладці Протокол перевірки  з поясненнями щодо виправлення виявленої
помилки, а поля з помилковими записами у документі підсвічуються червоним кольором.

Звіт з наявними помилками у Реєстрі звітів виділяється червоним кольором та набуває стану Помилковий.

Оновлення полів (модифікація)

Ця функція призначена для оновлення (модифікації) полів у документі у випадку змін відповідних полів у картці установи, реєстрі
співробітників, довідниках тощо. Активна в режимі перегляду документу.

Запускається одним із способів:
·
на панелі інструментів кнопкою  

· із меню Правка/Оновити поля
· за допомогою функціональної клавіші  F5.

Перерахувати документ

Ця функція призначена для примусового перерахунку розрахункових полів документа, наприклад, при відключеному
автоперерахунку. Активна в режимі перегляду документу.

Запускається одним із способів:
·

на панелі інструментів кнопкою  
· із меню Правка/Перерахувати документ
· за допомогою функціональної клавіші F6.

 

Страница 95



Довідка щодо заповнення бланку та полів бланку
 

В допомогу користувачу, з метою коректного заповнення звітних документів, надано підказки щодо заповнення бланку та полів бланку.

1. Одним із загально вживаних способів створіть необхідний звіт, наприклад, виберіть команду Файл - Створити.
В окремому вікні відкриється новий документ.

2. Під час заповнення даними поля документу, на панелі вкладок звіту відкрийте вкладку Довідка щодо заповнення полів.
Відобразиться підказка, якими даними, згідно чинного законодавства, слід заповнювати обране поле.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
3. Також надана загальна довідка до бланку. Для її перегляду натисніть на посилання в верхньому лівому кутку вкладки.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Довідка до бланку відкриється в окремому вікні програми:
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
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Підписання документів ЕП та їх відправлення
 

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Що потрібно зробити перед підписанням документів ЕП та їх відправленням?
Підписання звітів електронним підписом
Підписання звітів за допомогою секретного ключа, що зберігається на захищеному
носії
Відправлення документів у контролюючі органи
Відправлення звітів у контролюючі органи за умови відсутності мережі Інтернет

Всі електронні звіти, які подаються у державні звітні органи або відправляються контрагентам, повинні підписуватись ЕП посадових осіб та печатки (наявними в
установі) та шифруватись сертифікатом звітного органу або контрагенту.

У програмному комплексі ПК M.E.Doc вбудовані криптографічні бібліотеки, тому підпис та шифрування звітів реалізовані безпосередньо в програмі.

На поточний момент електронну звітність засобами телекомунікаційного зв'язку приймають наступні звітні органи:

· Державна фіскальна служба;
· Державна служба статистики;
· Державна служба зайнятості (ДСЗУ);
· Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС з ТВП).

Звітність до ДФС, ФСС з ТВП та Державної служби статистики  відправляється за прямим з'єднанням або електронною поштою (в залежності від налаштувань)
безпосередньо із програми на Приймальні шлюзи цих органів, які називаються Центрами обробки електронних звітів (ЦОЕЗ).

Всі звіти, які відправляються засобами телекомунікаційного зв'язку, повинні підписуватись електронними підписами (ЕП).

Що потрібно зробити перед підписанням документів ЕП та їх відправленням?

Безпосередньо перед першим підписанням ЕП документу та його відправленням необхідно налаштувати певні параметри системи для коректної роботи цього
сервісу.

1. Завантажте у програму сертифікати, отримані в одному з КНЕДП.

  Обов'язково переконайтесь, що сертифікати дійсні, тобто термін дії сертифікатів не закінчився.
  Нагадуємо, недійсні сертифікати виділяються червоним кольором.

2. Налаштуйте комплекти підписів відповідальних осіб.

3. Для відправлення документів електронною поштою налаштуйте вбудований поштовий клієнт.

4. Створіть, заповніть та перевірте документ.

До початку

Підписання звітів електронним підписом

Послідовність накладення підписів регламентується нормативними документами, які розроблені та затверджені кожним звітним органом та зазвичай містяться у
"Методичних рекомендаціях щодо централізованого приймання та комп’ютерної обробки звітності...".

Для роботи з усіма сертифікатами у програмі використовується універсальна бібліотека, тому процедура підпису для всіх сертифікатів однакова.

1. Після передачі звіту на підпис, відкриється вікно Підпис.
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2. Оберіть сертифікат відповідальної особи потрібного КНЕДП.
Кількість сертифікатів відповідальної особи зележить від кількості сертифікатів, наявних в модулі Сертифікати.

Підписання документу, якщо на підприємстві декілька бухгалтерів або директорів з правом підпису

У вікні може бути представлений список сертифікатів декількох посадових осіб, якщо він був сформований при налаштуванні комплектів підписів.

Оберіть прізвище особи, сертифікатом якої необхідно підписати даний документ.

3. У полі Каталог з секретними ключами вкажіть шлях до каталогу, в якому розміщені секретні ключі.
Секретний ключ - це файл із розширенням *.zs2 (КНЕДП "Україна") або *.dat (КНЕДП ІДД ДФС, КНЕДП "Masterkey"), який був згенерований під час
формування заявки на отримання сертифікатів ЕП.

Якщо Ви забули, де були збережені секретні ключі під час їх генерації, скористайтесь функцією пошуку ОС Windows:
- натисніть на кнопку Пуск і виберіть пункт "Пошук";
- оберіть у полі "Пошук в:" Локальні диски (C;D);
- у полі "Ім'я файлу" вкажіть *.zs2 або *.dat;
- натисніть на кнопку Знайти.

4. У поле Пароль секретного ключа введіть пароль секретного ключа, який Ви вводили при генерації заявки на сертифікат.
При вводі паролю зверніть увагу на розкладку клавіатури, а також на Caps Lock - вони мають співпадати з тим, що було при генерації заявки.

5. Якщо встановити галочку у полі Зберігати пароль протягом сеансу, то при наступному підписанні даним сертифікатом в межах поточного сеансу
користування дана процедура виконається автоматично.

6. Натисніть ОК для продовження.

7. Почергово повторіть процедуру підпису всіма потрібними ЕП згідно з налаштованим комплектом підписів.

8. Звіт набуває стан Готовий до подачі. Тепер документ можна відправляти у контролюючий орган або контрагенту.

До початку

Підписання звітів за допомогою секретного ключа, що зберігається на захищеному носії

Щоб підписати документ за допомогою захищеного носія:

1. Оберіть сертифікат відповідальної особи потрібного КНЕДП.

2. Підключіть носій з секретним ключем обраного сертифікату до комп'ютера.

3. У вікні Підпис встановіть опцію Використовувати захищений носій.
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Захищений носій з секретним ключем, що відповідає обраному підпису, повинен бути підключений до комп'ютера. Якщо носій не знайдено, або ключ не
відповідає обраному підпису, у вікні Підпис з'явиться повідомлення про помилку.
Зверніть увагу! Для кожного типу підпису використовується окремий захищений носій!

4. У полі Пароль до носія введіть пароль доступу до захищеного носія. Натисніть ОК.
Будьте уважними!  Кількість спроб вводу пароля обмежено виробником носія. У разі перевищення ліміту спроб захищений носій буде очищено.

5. Почергово повторіть процедуру підпису всіма потрібними ЕП згідно з налаштованим комплектом підписів. Для кожного типу підпису необхідно підключити
захищений носій з відповідними секретними ключами.

6. Звіт набуває стан Готовий до подачі. Тепер документ можна відправляти у контролюючий орган або контрагенту.

Зберегти секретний ключ на захищений апаратний носій можливо у розділі Адміністрування - Сертифікати.

До початку

Відправлення документів у контролюючі органи

Підписані комплектом підписів документи готові до відправлення у контролюючі органи або контрагентам.

Підписати документи можна із реєстру документів, при цьому способі можна підписувати групу документів, або безпосередньо із відкритого документу – тільки
обраний документ.

Відправлення документів із Реєстру

Відправлення документів відбувається у наступній послідовності:

1. Виділіть потрібний для відправлення документ у таблиці.
Реалізована можливість відправки як одного документа, так і групи документів одночасно. Для групової відправки документів виділіть їх у
реєстрі курсором миші, використовуючи стандартні методи виділення декількох записів ОС Windows.

2. Скористайтесь одним із наступних способів:
·

на панелі інструментів натисніть кнопку Відправити - 
· оберіть команду головного меню  Файл - Відправити ;
· із контекстного меню оберіть команду Відправити;
· на панелі вкладок звіту оберіть закладку Наступні дії і натисніть Відправити у контролюючий орган.
Зверніть увагу! В залежності від типу документа (податкова накладна, первинний документ, фінансовий або статистичний звіт) на вкладці
Наступні дії назва команди відправки документу може відрізнятись.

3. Відкриється вікно Вибір адресата. Оберіть адресу потрібного контролюючого органу або контрагента та натисніть на кнопку ОК.
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4. На виконання цієї команди, система запропонує підписати файл сертифікатом печатки установи - шифрування - таким чином підписується
"конверт", в який поміщається файл для відправки.

Якщо при підписанні печаткою установи раніше була встановлена галочка у полі Зберігати пароль протягом сеансу та, якщо в розділі
Параметри системи - Підпис встановлена опція Використовувати пароль останнього підпису для ключа шифрування, то дана
процедура виконається автоматично в межах поточного сеансу роботи.

5. Повідомлення відправлено.

Відправлення документу із вікна відкритого документа

Із відкритого документу відправляється тільки обраний документ.

Для відправлення документу на панелі вкладок звіту оберіть закладку Наступні дії і натисніть Відправити у контролюючий орган.

Зверніть увагу! В залежності від типу документу (податкова накладна, первинний документ, фінансовий або статистичний звіт) на вкладці Наступні
дії назва команди відправки документу може відрізнятись.

До початку

Відправлення звітів у контролюючі органи за умови відсутності мережі Інтернет

За умови відсутності мережі Інтернет на комп'ютері із встановленою програмою, передбачена функція Зашифрувати та зберегти, на виконання якої
формується файл звіту для відправлення його у додатку до електронного листа з іншого комп'ютера з доступом до Інтернет.

1. Виділіть потрібний для шифрування документ.

Є можливість зашифрувати як один звіт, так і групу звітів одночасно (кожен файл шифрується окремо). Для групового шифрування записів реєстру виділіть
потрібні курсором миші, використовуючи стандартні методи виділення декількох записів ОС Windows.

2. Оберіть одним із наступних способів:

· команда Файл - Зашифрувати та зберегти;
· із контекстного меню команда Зашифрувати та зберегти;
· на панелі вкладок звіту оберіть закладку Наступні дії і натисніть Зашифрувати та зберегти.

3. Відкриється вікно Вибір адресата. Оберіть адресу контролюючого органу, якому буде надіслано звіт, та натисніть на кнопку ОК.

4. Розпочнеться стандартна процедура підпису документу електронним підписом.

5. У наступному вікні оберіть носій (каталог) для збереження підписаного та зашифрованого файлу звіту.

6. Після цього потрібно на комп’ютері із доступом в Інтернет створити лист на адресу контролюючого органу, в додаток до нього помістити збережений та
зашифрований файл звіту. Відправити  лист.

На відправлений звіт потрібно отримати електронну квитанцію із контролюючого органу та завантажити її у M.E.Doc.

Для завантаження квитанції, отриманої стороннім поштовим клієнтом, скористайтесь командою Файл - Імпорт - Імпорт квитанцій.

До початку
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Модулі програми
    

В цьому розділі довідки надано керівництво користувача по кожному модулю програмного комплексу M.E.Doc.

Описані функціональні можливості та основні робочі процедури програмного комплексу та найбільш поширені завдання.
Керівництво призначено для отримання самих мінімально-необхідні знань щодо системи, що дозволяє відразу приступити до
роботи із програмою.

У даному розділі розглянуті такі модулі:

· Звітність

· Облік ПДВ

· Облік акцизного податку

· Облік ТТН

· Прийом та обробка звітності

· Банківський модуль

· Первинні документи

· Аналіз діяльності

· Довідки державних органів

· Зарплата

· Довідники

· Адміністрування
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Звітність
    

Кожна організація зобов'язана періодично формувати та подавати у державні контролюючі органи різноманітну фінансову та
статистичну звітність, порядок заповнення якої встановлюється затвердженими специфікаціями та форматами. Модуль
Звітність призначений максимально полегшити вирішення цього завдання.

В модулі представлені численні сервіси для зручності роботи зі звітами: календар бухгалтера, перевірка коректного заповнення
основних реквізитів документів, виконання логічних та арифметичних перевірок звітів та ін.

Передбачена можливість подання звітності в електронному вигляді до Міністерства доходів і зборів України, Державної служби
статистики України, Держказначейства України тощо.

Система містить повну базу бланків регламентованої звітності. Всі бланки повністю відповідають форматам і специфікаціям, що
затвердили та надали державні контролюючі органи. Завдяки постійному моніторингу законодавчої бази, документи своєчасно
оновлюються відповідно до чинного законодавства.

Модуль містить такі розділи:

· Реєстр звітів . Дозволяє створити, підготувати бухгалтерські та фінансові звітні документи з метою подачі їх до
контролюючих органів електронними каналами зв'язку. Документи впорядковані у вигляді таблиці - реєстру, що
забезпечує швидкий пошук як створених у програмному комплексі документів, так і імпортовані з інших
бухгалтерських систем.

· Єдиний внесок.  Призначений для  формування на подання звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

· Додаток 7 "Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання" . Призначений
для формування Додатку 7, що створюється у  разі настання нещасного випадку на виробництві чи професійного
захворювання із застрахованою особою .

· Річна персоніфікація . Призначений  для обліку документів персоніфікованої звітності до ПФУ. Річна персоніфікація
формується тільки за 2009 рік.

· Щомісячна персоніфікація . Призначений  для створення та підготовки до подання в ПФУ щомісячної
персоніфікованої звітності. Щомісячна персоніфікація подається тільки за 2010 р. З 1 січня 2011 р. страхувальники
формують та подають звіт по єдиному соціальному внеску.

· Додатки ПФУ . Формуються додатки до  персоніфікованої звітності за 2010 р.

· Універсальний імпорт . Універсальний імпорт являє собою сервіс, який дозволяє настроювати та зберігати
шаблони завантаження документів довільних структур.
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Реєстр звітів
  

Модуль Реєстр звітів призначений для створення, збереження та обробки бухгалтерської та фінансової звітності з метою
подачі до контролюючих органів електронними засобами зв'язку. Містить як створені у програмному комплексі документи, так і
імпортовані з інших бухгалтерських систем.

У даному розділі довідки розглянуто наступне:

· Опис основних функціональних елементів інтерфейсу  Реєстру звітів

· Вікно відкритого документу

· Створення, заповнення та редагування звітів

· Функції Реєстру звітів

· Імпорт звітів із інших бухгалтерських систем

· Експорт звітних документів

· Відправлення звітів на підпис

· Особливості роботи із Реєстром звітів для установ з комплектом бланків «Бюджетна конфігурація»

· Подання звітів у Державну службу зайнятості України

· Експорт звітів у формат НКЦПФР

· Пакет звітних документів
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Опис основних функціональних елементів інтерфейсу Реєстру
    

Модуль побудований у вигляді таблиці - реєстру, окремий рядок якої відображає коротку інформацію про кожний документ. Переглянути більш
повну інформацію можна у окремій вкладці, яка відкривається подвійним кліком по потрібному запису.

У лівій частині модулю розташована навігаційна панель. Панель містить розділи, що призначені для полегшення пошуку документів. При  виборі
певного розділу на панелі навігації, в робочій області відображаються документи, що відповідають заданим умовам фільтрації.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Панель інструментів містить кнопки виклику таких функцій:

Створення документу

Перегляд (редагування) поточного документу

Вилучення поточного документу

Створення копії документу. Копія  документа створюється, якщо він може повторюватися у рамках звітних періодів ,
а також у випадку, якщо потрібно відредагувати та повторно відіслати раніше відправлений електронною поштою
звіт (у тому числі і підписаний ЕП)
Друкування обраного документу

Відправити документ електронною поштою за допомогою вбудованого поштового клієнта

Отримати повідомлення

Також на панелі інструментів міститься панель вибору звітного періоду  та кнопка швидкого

доступу до налаштувань комплекту бланків .
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Робоча область містить безпосередньо записи реєстру: обов'язкові для установи звіти у порядку закінчення строку подання (спосіб відображення
"Календар") або створені та імпортовані документи у вибраному звітному періоді (спосіб відображення "Реєстр").

При способі відображення "Реєстр", в залежності від стану документу, записи реєстру можуть позначатись різними кольорами:

· збережені документи, у яких програма внутрішніх розрахунків  не виявила помилок (тобто перевірені); документи, відправлені
електронною поштою або ж збережені на електронному носії для подання в контролюючі органи позначаються чорним кольором;

· збережені документи, у якому програма внутрішніх розрахунків  виявила помилки (помилкові) позначаються червоним кольором;
· скопійовані у  програму звітні документи позначаються зеленим кольором;

Для зручності роботи у реєстрі, реалізована функція ГРУПУВАННЯ записів реєстру по колонкам таблиці реєстру.
Для активації цієї функції необхідно в меню Вигляд поставити позначку в полі Групування даних.
Над реєстром з'явиться додаткова панель. Саме на цю панель перетягуються потрібні колонки таблиці.

Панель вкладок звіту містить службову інформацію щодо обраного документу. Панель доступна як у відкритому документі, так і з реєстру
документів (за умови виділення потрібного документу).

Містить наступні вкладки:

· Наступні дії  –  містить інформацію щодо поточного стану документу, а також перелік можливих дій з документом у цьому стані. Слугує
певною підказкою користувачу про доступні дії, які можна виконати з документом у певному стані;

· Примітка – текстове поле для внесення будь-якої інформації стосовно поточного документу. Дана вкладка доступна тільки у відкритому
документі і тільки до моменту відправлення його засобами електронного зв ’язку. Інформація, яка внесена в дане поле також
відображається в колонці "Примітка" реєстру;

· Властивості – у режимі читання містить всю службову інформацію про документ, таку як: стан, період створення, дата та час останньої
модифікації, інформація про сертифікати, якими підписано документ тощо. Інформація на цій вкладці постійно оновлюється та
доповнюється при будь-яких змінах документу;

· Протокол перевірки – містить результати перевірки документу програмою внутрішніх розрахунків на наявність помилок.
Тобто, при обранні помилкового документу (виділений червоним кольором) в робочій області Реєстру (незалежно від того підписаний  ЕП
або відправлений документ чи ні) відображається перелік помилок на вкладці. Подвійний клік лівою клавішею миші відкриває цей
помилковий документ у окремій вкладці з позиціонуванням курсору на полі, що містить помилку;

· Відправлено – дана вкладка з’являється на панелі після відправлення документу адресату. Містить службову інформацію що стосується
відправки документу, таку як: реквізити одержувача, дату та час відправлення, текст документу у форматі xml тощо;

· Повідомлення – дана вкладка з’являється на панелі після отримання повідомлення про доставку документу у контролюючий орган.
Містить дату/час доставки та текст повідомлення. 

Текст Повідомлення можна роздрукувати, а також зберегти у форматі *.RTF. Для цього призначені кнопки  - Зберегти та  -
Роздрукувати, що розміщені біля заголовку вкладки;

· Квитанція №1  –  дана вкладка з ’являється на панелі після отримання першої квитанції (про прийом документу на центральному рівні).
Містить дату/час доставки та текст квитанції.

Текст Квитанції №1 можна роздрукувати, а також зберегти у форматі *.RTF. Для цього призначені кнопки  - Зберегти та  -
Роздрукувати, що розміщені біля заголовку вкладки;

· Квитанція №2  –  дана вкладка з ’являється на панелі після отримання другої квитанції (з результатами перевірки на районному рівні).
Містить дату/час доставки та текст квитанції.

Текст Квитанції №2 можна роздрукувати, а також зберегти у форматі *.RTF. Для цього призначені кнопки  - Зберегти та  -
Роздрукувати, що розміщені біля заголовку вкладки.

Панель Стан містить фільтри, що відповідають етапам роботи з документами:

· Новий - документ, що був створений, але не перевірений та не збережений ;
· Імпортований - документ, що був проімпортований у систему;
· Вірний  - збережений документ в роботі, в якому у результаті перевірки (програма внутрішніх розрахунків ) не виявлено помилок;
· Помилковий - збережений документ в роботі, в якому у результаті перевірки (програма внутрішніх розрахунків ) виявлено помилки. У
реєстрі такі документи позначаються червоним кольором;

· На підпис бухгалтеру - документ, що був відправлений на підпис та очікує підписання сертифікатом ЕП з типом Бухгалтер;
· На підпис директору - документ, що був відправлений на підпис та очікує підписання сертифікатом ЕП з типом Директор;
· На підпис печаткою  - документ, що був відправлений на підпис та очікує підписання сертифікатом ЕП з типом Печатка ;
· Готовий до подачі  - документ, що був підписаний повним комплектом підписів та очікує відправки у контролюючі органи;
· В дорозі  - документ, відправлений у контролюючий орган ;
· Очікується кв. №1  - документ, доставлений у контролюючий орган та очікує обробки (отримано повідомлення, не отримано

квитанцій);
· Очікується кв. №2  - документ у процесі обробки у контролюючому органі (документ має Квитанцію №1) ;
· Прийнятий - документ, на який отримано квитанції контролюючих установ про прийняття звітів на центральному та на районному
рівнях;

· Неприйнятий - документ, на який отримано квитанції контролюючих установ про неприйняття звітів на центральному та на
районному рівнях.

На панелі відображено лише ті фільтри, для яких існують документи з відповідним статусом. Наприклад, якщо у реєстрі відсутні документи зі
статусом Помилковий, фільтр  Помилковий не відображається на панелі Стан.

Панель Одержувач містить фільтри, що відповідають назвам звітних органів, відображають документи за призначенням відповідно.
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Налаштування комплектності бланків вікно відкривається по натисканню кнопки , що розташована на
панелі інструментів. На вкладці можна змінити склад обраного при створенні підприємства комплекту бланків.

Детально про налаштування комплектності бланків установи див. за посиланням: Адміністрування > Налаштування комплектності бланків.
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Вікно відкритого документу
    

Активізація функції створення чи редагування звіту викликає вікно роботи з документом. Вікно містить у заголовку код цього
документу.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Панель інструментів містить кнопки виклику найчастіше використовуваних функцій програми та деяких стандартних функцій
ОС Windows:

Створення документу

Вилучення поточного документу

Створення копії документу

Збереження документу

Друкування обраного документу

Отримати повідомлення

Додати рядок у таблицю. Кнопка активна тільки під час редагування полів таблиці. Додає рядок під виділеним
рядком.

Видалити рядок із таблиці. Кнопка активна тільки під час редагування полів таблиці. Видаляю виділеним рядок.

Копіювання запису таблиці. Скопійований рядок поміщається під виділеним

Оновлення полів звіту. Запуск функції оновлення полів у документі (модифікація) у випадку змін відповідних
полів  у картці  установи, реєстрі співробітників, довідниках, тощо
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Перерахунок документу. Примусовий запуск функції перерахування розрахункових полів документу

У Робочій області відкритого  вікна відображається сам  документ, безпосередньо у ньому заповнюються поля.
В усіх документах жовтим кольором виділені поля, обов'язкові для заповнювання. Якщо курсор встановити у такому полі, колір
зміниться на зелений. Якщо курсор встановити у полі, в якому значення має обиратися із підключеного довідника, у правій частині
поля з'явиться кнопка .

· При створенні нового документу, запускається вбудована програма створення документа, у результаті виконання якої
автоматично заповнюються поля "шапки" документа даними із картки установи користувача.

· Створений раніше документ чи імпортований у програму відкривається для редагування із уже заповненими полями.

· Відкритий документ на екрані монітора виглядає, як звичайний паперовий бланк. За бажанням, можна змінити
масштаб відображення бланку, викликавши із контекстного меню функцію зміни масштабу відображення - від 70% до
150%.

· В  процесі відкриття, заповнення, збереження та закриття документу у ньому виконуються створені розробником
вбудовані програми, які відслідковують дії користувача та повідомляють про помилки чи внесення некоректних даних.

Панель вкладок звіту містить службову інформацію щодо обраного документу. Панель доступна як у відкритому документі,
так і з реєстру документів (за умови виділення потрібного документу). Детальний опис вкладок дивись у розділі Опис основних
функціональних елементів інтерфейсу
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Створення, заповнення та редагування звітів
    

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Створення звітів

Правила заповнення та редагування звітів

Підказки щодо заповнення бланку та полів бланку

Перегляд та редагування раніше створених документів

Подання форми №1ДФ юридичною особою та подання форми №1ДФ за
відокремлені підрозділи юридичної особи
Створення пакету документів, необхідного для остаточного рішення Комісії ДФС щодо
прийняття або відхилення ПН/РК

Пакет документів для оскарження рішення Комісії ДФС щодо відхилення ПН/РК

Створення звітів

Дана функція дозволяє створити новий документ у потрібному звітному періоді на основі обраного бланку.

1. Оберіть період в якому потрібно створити звіт. За замовчанням встановлено поточний період.

2. Для створення нового документу скористайтесь одним із наступних способів:

· на панелі інструментів натисніть кнопку Створити;
· виберіть команду  Файл - Створити ;
· у контекстному меню оберіть команду Створити;
· натисніть комбінацію клавіш Ctrl+N.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
3. Відкриється вікно Створення звіту.

Більш докладно про вибір бланку створюваного звіту
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Вікно Створення звіту містить навігаційну панель (ліворуч), в якій у вигляді дерева зображені розділи звітності та групи бланків
комплекту, на основі яких створюються звіти. При виборі групи (ліворуч) у вікні справа відображається перелік бланків, що відносяться
до цієї групи. Кількість форм залежить від встановленого комплекту звітності  та обраного звітного періоду.

Перелік містить такі колонки:

· Код - службовий чар-код;
· Прийнято - дата, починаючи з якої даний документ діє;
· Відмінено - дата, починаючи з якої даний документ припиняє свою дію;
· E-Mail  - відмітка, що вказую на можливість відправлення даної форми електронною поштою;
· Найменування - найменування звітної форми.

УВАГА! ЗГІДНО З НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ БЛАНКИ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ МІСТЯТЬ У ПОЗНАЧЕННІ
БУКВУ J, БЛАНКИ ЗВІТНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ВІДПОВІДНО БУКВУ F.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Із переліку можна обрати один або декілька бланків. Вибір декількох бланків відбувається за стандартною для ОС Windows процедурою:

· при натиснутій клавіші Ctrl  лівою  кнопкою миші обираються довільно розташовані бланки;
· при натиснутій клавіші Shift - лівою кнопкою миші обирається діапазон розташованих підряд бланків.

Після вибору бланку (або бланків) для початку процесу створення звітів натисніть кнопку Створити у нижній частині вікна або натисніть
подвійним кліком лівої клавіші миші по потрібному бланку (в разі створення одного звіту).

Якщо у полі Відкривати перший створений документ стоїть позначка, одразу відкриється створений звіт, а при груповому створенні
звітів відкриється тільки перший у переліку документ. Якщо позначка у цьому полі не проставлена, запис про створений документ
поміщається одразу в реєстр звітів. Такий документ матиме статус Новий, його можна пізніше обрати та відкрити для редагування.

4. Із загальної групи Бланки оберіть відповідний розділ та групу звітності. Оберіть потрібний для створення бланк документу та відкрийте його подвійним кліком
лівої клавіші миші або натисніть на кнопку Створити.

5. Бланк звіту після відкриття автоматично заповнюється даними із картки установи  та  іншою наведеною в системі інформацією.
Поля, що підсвічені жовтим кольором, доступні для заповнення та редагування.

6. Внесіть дані в поля, які потребують заповнення із клавіатури.
Про заповнення звітів більш докладно описано у розділі Правила заповнювання та редагування звітних документів

Перегляд підказки по заповненню окремих полів бланків та бланку в цілому описано у розділі Довідка щодо заповнення бланку та полів бланку.

7. Оберіть команду Правка/Перевірити документ або F4 для перевірки  звіту.

Перевіряється правильність заповнення полів і у випадку помилок, система підсвітить червоним кольором поля, що необхідно виправити. Виправте помилки та знову
виконайте перевірку.
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8. Збережіть звіт, натиснувши кнопку  або комбінацію клавіш Ctrl+S.

9. Всі подальші дії з підготовки звіту для подання до контролюючого органу (друк, збереження на електронному носії) виконуються із вікна відкритого документу.

До початку

Правила заповнення та редагування звітів

Правила заповнення та редагування звітів описано у розділі Правила заповнення та редагування документів.

Для помилкових звітів, які заблоковані від редагування (підписані ЕП або відправлені електронним каналом зв’язку), реалізовано можливість перегляду помилок.
У відкритому документі поля, що містять помилки, підсвічуються червоним кольором та при позиціонуванні на полі, що містить помилку, відображається підказка, в
чому саме полягає помилка.

При обранні помилкового документу в робочій області Реєстру (незалежно від того заблокований документ чи ні) перелік помилок документа відображається у вкладці
Протокол перевірки. Оберіть подвійним кліком миші помилку на вкладці Протокол перевірки - відкриється документ з позиціонуванням курсору на полі, що містить
обрану помилку.

До початку

Підказки щодо заповнення бланку та полів бланку

Перегляд підказки по заповненню окремих полів бланків та бланку в цілому описано у розділі Довідка щодо заповнення бланку та полів бланку.

До початку

Перегляд та редагування раніше створених документів

Дана функція відкриває обраний у реєстрі створений раніше або імпортований звітний документ для перегляду чи редагування.

Викликається:
·

на панелі інструментів натисніть кнопку Відкрити - ;
· подвійним кліком  лівої клавіші миші на назві звіту у таблиці реєстру;
· із контекстного меню команда Відкрити;
· команда Файл/Створити;
· на панелі вкладок звіту оберіть закладку Наступні дії і натисніть Відкрити звіт;
· натисніть комбінацію клавіш Ctrl+F2 .

В режимі перегляду раніше створених звітів діють основні  правила  заповнення звітних документів описані у розділі Правила заповнення та редагування документів

До початку

Подання форми №1ДФ юридичною особою та подання форми №1ДФ за відокремлені підрозділи юридичної особи

Податкові агенти – юридичні особи подають форму №1ДФ до органу ДФС за своїм місцезнаходженням або місцезнаходженням її відокремлених підрозділів.

Якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати та сплачувати ПДФО та військовий збір до бюджету, юридична особа за
такий підрозділ подає:

· до ДПІ за своїм місцезнаходженням — форму №1ДФ у вигляді окремої порції. У ній зазначаються відомості щодо працюючих відокремленого підрозділу;

· до ДПІ за місцезнаходженням відокремленого підрозділу  подає копію податкового розрахунку за формою №1ДФ у вигляді окремої порції.

У порції, яка подається за відокремлений підрозділ, зазначаються відомості щодо фізичних осіб (працюючих) цього підрозділу.

Подання форми №1ДФ юридичною особою (за головну установу)

1. Оберіть період в якому потрібно створити звіт.

Нагадуємо, Форма №1ДФ - квартальний звіт.
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2. Виконайте команду Створення звіту.

3. Відкриється вікно Створення звіту.

В розділі Податкова інспекція - Інше реєстру бланків оберіть документ J0500105 "Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на
користь платників податку, і сум утриманого з них податку".

Натисніть, щоб збільшити малюнок
4. Натисніть кнопку Cтворити.

5. Відкриється вікно, у якому можливо обрати довідник (довідники), на основі яких потрібно створити звіт: співробітники, пайовики та інші.

Довідник Співробітники, обраний за замовчуванням.
Для створення звіту за даними довідників встановіть відповідні позначки, та натисніть кнопку Так. Буде створено звіт на основі даних обраних довідників.

6. Якщо ви відмовились від створення форми на основі даних довідників, натиснувши Відміна, у новій вкладці відкриється пустий документ, який необхідно заповнити
вручну.

Документ необхідно заповнити даними співробітників головної установи:
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Натисніть, щоб збільшити малюнок

7. Зверніть увагу! У нижній частині вікна, у полях ДПАУ, куди подається звіт та ДПАУ, куди подається оригінал звіту повинні міститися дані ДПІ за
місцезнаходженням головної установи. Ці данні зберігаються у розділі Довідники - Картка підприємства - Контролюючий орган.

8. Збережіть звіт, натиснувши  кнопку  або комбінацію клавіш Ctrl+S.

9. Для відправки форми №1ДФ у контролюючий орган, за допомогою команд вкладки Наступні дії перевірте звіт, підпишіть форму за допомогою ЕП, та відправте
форму у контролюючий орган за допомогою команди Відправити.

До початку

Подання форми №1ДФ юридичною особою за відокремлені підрозділи юридичної особи

Створіть форми №1ДФ з даними відокремлених підрозділів (філій):

1. Оберіть період в якому потрібно створити звіт. Та створіть нову порцію форми №1ДФ.
Виконайте команду Створення звіту та у вікні Створення звіту оберіть документ J0500105 "Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку".
Якщо ви вже створювали форму (форми) №1ДФ, у полі Порція № буде автоматично встановлено номер наступної порції. У разі потреби номер порції можна
змінити вручну.

2. Заповніть створену порцію форми №1ДФ даними співробітників відокремленого підрозділу (філії).

3. Зверніть увагу! У нижній частині вікна, у полях ДПАУ, куди подається звіт та ДПАУ, куди подається оригінал звіту повинні міститися дані ДПІ за
місцезнаходженням головної установи.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок

4. Збережіть звіт, натиснувши  кнопку  або комбінацію клавіш Ctrl+S.

5. Для відправки форми №1ДФ у контролюючий орган, за допомогою команд вкладки Наступні дії перевірте звіт, підпишіть форму за допомогою ЕП, та відправте
форму у контролюючий орган за допомогою команди Відправити.

6. Скопіюйте порцію форми №1ДФ, що містила дані співробітників філії. Для цього оберіть потрібний рядок у таблиці Реєстру звітів та виконайте команду
Копіювати. Скопійована порція форми  №1ДФ відкриється у окремій вкладці.

7. У полі ДПАУ, куди подається звіт натисніть кнопку  та з довідника оберіть дані ДПАУ за місцезнаходженням філії, за яку подається форма.
Зверніть увагу! у полі ДПАУ, куди подається оригінал звіту повинні міститися дані ДПІ за місцезнаходженням головної установи.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
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8. Для відправки форми №1ДФ у контролюючий орган перевірте звіт, підпишіть форму за допомогою ЕП, та відправте форму у контролюючий орган за допомогою
команди Відправити.

9. Для подання форми №1ДФ за декілька відокремлених підрозділів (філій) повторіть дії описані у пунктах 1- 8, створюючи для кожної філії окрему порцію форми
№1ДФ.

Коди ДПІ головної установи та філії зазначається у імені XML-файла при експорті форми №1ДФ за допомогою команди Експорт (для подачі у контролюючий орган),
перші 4 цифри у імені файла - код ДПІ філії, останні 4 цифри - код ДПІ головної установи:

До початку

Створення пакету документів, необхідного для остаточного рішення Комісії ДФС щодо прийняття або відхилення ПН/
РК

У разі призупинення реєстрації Податкової накладної/Розрахунку коригування з причини наявності Критеріїв оцінки ризиків Продавець (Покупець) заповнює
та відправляє у ДФС пакет документів, що підтверджує операції ПН/РК, та є достатнім для прийняття Комісією ДФС остаточного рішення про прийняття або
відхилення ПН/РК:
· Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено , що

містить номер ПН/РК, по якій відмовлено у реєстрації в ЄРПН, та надаються пояснення і, при необхідності, вказується кількість документів, які підтверджують
операції, зазначені у призупиненій ПН/РК (кількість додатків). Документ створюється як головний документ пакету .

· Документ довільного формату (для подання сканкопій) , у якому кріпляться сканкопії, які підтверджують операції, зазначені у призупинених ПН/РК. Для
кожної сканкопії створюється окремий документ. Документ створюється як підпорядкований документ пакету до Повідомлення щодо подачі документів... .

· Додаток до Критеріїв оцінки ступеня ризиків - створюється як окремий документ. У документі заповнюється Таблиця даних платника податку, у яку
вносить Код згідно з КВЕД та заповнюється одна з колонок Код згідно УКТ ЗЕД/ДКПП (придбання (отримання) товарів/послуг) або Код згідно УКТ
ЗЕД/ДКПП (постачання (виготовлення) товарів/послуг). Заповнення обох колонок одночасно не допускається.

Створення Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків
коригування, реєстрацію яких зупинено та Документа довільного формату (для подання сканкопій документів)

1. Для створення документа скористайтесь одним із наступних способів:

· на панелі інструментів натисніть кнопку Створити;
· виберіть команду  Файл - Створити ;
· у контекстному меню оберіть команду Створити;
· натисніть комбінацію клавіш Ctrl+N.

2. Відкриється вікно Створення звіту.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
3. Із загальної групи Бланки оберіть розділ Державна фіскальна служба  та групу звітності Інше. Оберіть для створення бланк документу Повідомлення про

подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено  та відкрийте його
подвійним кліком лівої клавіші миші або натисніть на кнопку Створити.

4. Внесіть дані в поля, які потребують заповнення (обов'язкові поля підсвічені жовтим кольором).

Натисніть, щоб збільшити малюнок
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5. Щоб додати сканкопії необхідних документів, у відкритому Повідомлення щодо подачі документів на вкладці Наступні дії оберіть команду Додати
вкладення.

6. Відкриється вкладка документа Документ довільного формату (для подання сканкопій). Заповніть необхідні поля документа.

7. Щоб додати сканкопію документа, встановіть курсор у поле Найменування файлу документу та натисніть кнопку . У вікні, що відкриється, оберіть потрібний
файл. Назва обраного файла відобразиться у полі документа.

Можливо прикріпити файл тільки у PDF форматі, розміром не більше 2 Мб.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

8. Збережіть Документ довільного формату (для подання сканкопій), натиснувши кнопку  , або комбінацію клавіш Ctrl+S. У таблиці реєстру
Документ довільного формату (для подання сканкопій) буде відображено як підпорядкований документ пакету до Повідомлення щодо подачі
документів.

Під час збереження виконається перевірка правильності заповнення полів і, у випадку помилок, система підсвітить червоним кольором поля, що необхідно
виправити. Виправте помилки та знову збережіть документ.
Перевірити документ також можливо, обравши команду меню Правка - Перевірити документ, натиснувши F4, або, виконавши команду Перевірити звіт
на вкладці Наступні дії.

Щоб швидко повернутися до головного документа , на вкладці Наступні дії натисніть Відкрити головний документ .

9. Якщо необхідно додати сканкопію наступного документа, виконайте дії, описані у пунктах 5 - 9. Для кожної сканкопії створюється окремий Документ довільного
формату (для подання сканкопій).
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Зверніть увагу! Кількість додатків Документ довільного формату (для подання сканкопій)  повинно  дорівнювати загальній кількості сканкопій,
що зазначається у формі Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків
коригування, реєстрацію яких зупинено у графі Кількість додатків.

Додати Документ довільного формату (для подання сканкопій) також можливо і з таблиці Реєстру звітів. Для цього оберіть головний документ
Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено у
таблиці та оберіть один із способів:

· на панелі інструментів натисніть кнопку Створити, у вікні Створення звіту оберіть Документ довільного формату (для подання сканкопій);
· виберіть команду  Створити - Документ довільного формату (для подання сканкопій);
· у контекстному меню оберіть команду Створити - Документ довільного формату (для подання сканкопій).

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Створення Додатку до Критеріїв оцінки ступеня ризиків

1. Для створення документа скористайтесь одним із наступних способів:

· на панелі інструментів натисніть кнопку Створити;
· виберіть команду  Файл/Створити ;
· у контекстному меню оберіть команду Створити;
· натисніть комбінацію клавіш Ctrl+N.

2. Відкриється вікно Створення звіту.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
3. Із загальної групи Бланки оберіть розділ Державна фіскальна служба  та групу звітності Інше. Оберіть для створення бланк документу Таблиця даних
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платника податків (Додаток до Критеріїв оцінки ступеня ризиків) та відкрийте його подвійним кліком лівої клавіші миші, або натисніть на кнопку
Створити.

4. Внесіть дані в поля, які потребують заповнення (обов'язкові поля підсвічені жовтим кольором). Значення можливо обрати з довідників, натиснувши кнопку .

У документі заповнюється:

· Таблиця даних платника податку , у яку вносить Код згідно з КВЕД ;

· одна з колонок Код згідно УКТ ЗЕД/ДКПП (придбання (отримання) товарів/послуг)  або Код згідно УКТ ЗЕД/ДКПП (постачання (виготовлення)
товарів/послуг). Заповнення обох колонок одночасно не допускається.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

5. Щоб додати наступний рядок таблиці, натисніть кнопку . Відповідно, щоб видалити рядок, натисніть .

6. Перевірте правильність заповнення полів, обравши команду меню Правка - Перевірити документ, натиснувши F4 або, виконавши команду Перевірити звіт на
вкладці Наступні дії . У випадку помилок, система підсвітить червоним кольором поля, що необхідно виправити. Виправте помилки та перевірте документ ще
раз. Також, перевірка правильності заповнення виконується під час збереження документа.

7. Збережіть документ, натиснувши кнопку  або комбінацію клавіш Ctrl+S. У таблиці реєстру Додаток до Критеріїв оцінки ступеня ризиків буде
відображено як окремий документ.

До початку

Пакет документів для оскарження рішення Комісії ДФС щодо відхилення ПН/РК

Якщо платник податку на додану вартість не згідний з рішенням Комісії ДФС щодо відмови у реєстрації ПН/РК, він має право подати скаргу на рішення комісій. Скарги
подаються платником податку на додану вартість до ДФС протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності рішенням комісії про відмову у реєстрації ПН/РК в
Єдиному реєстрі податкових накладних.
Скарга подається платником податку в електронній формі, детально про створення пакету документів, що необхідний для оскарження рішення Комісії ДФС. До скарги
можуть додаватися пояснення та копії документів, які підтверджують інформацію, зазначену у ПН/РК, реєстрація яких зупинена.
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Створення Скарги на рішення комісії регіонального рівня про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових
накладних та Документа довільного формату (для подання сканкопій документів)

1. Для створення документа скористайтесь одним із наступних способів:

· на панелі інструментів натисніть кнопку Створити;
· виберіть команду  Файл/Створити ;
· у контекстному меню оберіть команду Створити;
· натисніть комбінацію клавіш Ctrl+N.

2. Відкриється вікно Створення звіту.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
3. Із загальної групи Бланки оберіть розділ Державна фіскальна служба  та групу звітності Інше. Оберіть для створення бланк документу Скарги на рішення

комісії регіонального рівня про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних  та відкрийте його подвійним кліком  лівої
клавіші миші або натисніть на кнопку Створити.

4. Внесіть дані в поля, які потребують заповнення (обов'язкові поля підсвічені жовтим кольором).
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Натисніть, щоб збільшити малюнок

5. Щоб додати сканкопії необхідних документів, у відкритому документі Скарги на рішення комісії регіонального рівня про відмову у реєстрації ПН/РК в
Єдиному реєстрі податкових накладних на вкладці Наступні дії оберіть команду Додати вкладення.

6. Відкриється вкладка документа Документ довільного формату (для подання сканкопій). Заповніть необхідні поля документа.

7. Щоб додати сканкопію документа, встановіть курсор у поле Найменування файлу документу та натисніть кнопку . У вікні, що відкриється, оберіть потрібний
файл. Назва обраного файла відобразиться у полі документа.

Можливо прикріпити файл тільки у PDF форматі, розміром не більше 2 Мб.

8. Збережіть Документ довільного формату (для подання сканкопій), натиснувши кнопку  , або комбінацію клавіш Ctrl+S. У таблиці реєстру
Документ довільного формату (для подання сканкопій) буде відображено як підпорядкований документ пакету до Повідомлення щодо подачі
документів.

Під час збереження виконається перевірка правильності заповнення полів і, у випадку помилок, система підсвітить червоним кольором поля, що необхідно
виправити. Виправте помилки та знову збережіть документ.
Перевірити документ також можливо, обравши команду меню Правка - Перевірити документ, натиснувши F4, або, виконавши команду Перевірити звіт
на вкладці Наступні дії.

Щоб швидко повернутися до головного документа , на вкладці Наступні дії натисніть Відкрити головний документ .

9. Якщо необхідно додати сканкопію наступного документа, виконайте дії, описані у пунктах 5 - 9. Для кожної сканкопії створюється окремий Документ довільного
формату (для подання сканкопій).

Зверніть увагу! Кількість додатків Документ довільного формату (для подання сканкопій)  повинно  дорівнювати загальній кількості сканкопій,
що зазначається у формі Скарги на рішення комісії регіонального рівня про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових
накладних  у графі Кількість документів, що додаються до скарги.

Додати Документ довільного формату (для подання сканкопій) можливо і з таблиці Реєстру звітів. Для цього оберіть головний документ Скарги на
рішення комісії регіонального рівня про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних у таблиці Реєстру звітів та оберіть один
із способів:

Страница 122



· на панелі інструментів натисніть кнопку Створити, у вікні Створення звіту оберіть Документ довільного формату (для подання сканкопій);
· виберіть команду  Створити - Документ довільного формату (для подання сканкопій);
· у контекстному меню оберіть команду Створити - Документ довільного формату (для подання сканкопій).

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Копіювання Документів довільного формату (для подання сканкопій документів) для додавання їх у Скаргу на рішення
комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

Також можливо скопіювати існуючі Документи довільного формату (для подання сканкопій) (наприклад, з Повідомлення про подання пояснень та
копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено) та додати до Скарги на рішення комісії. Для
цього:

1. У таблиці Реєстру звітів виділіть Документи довільного формату (для подання сканкопій), які необхідно додати у Скаргу на рішення комісії. Щоб обрати
декілька Документів одночасно, при виділенні документів мишею натисніть та утримуйте клавішу <Ctrl> (обрати певні документи) або <Shift> (обрати перший та
останній документ групи).

2. Виконайте команду Копіювати:

· на панелі інструментів натисніть кнопку Копіювати;
· виберіть команду  Файл - Копіювати ;
· у контекстному меню оберіть команду Копіювати;

3. Відкриється вікно Пачки звітів:

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Оберіть головний документ Скарга на рішення комісії, до якого будуть додані Документи довільного формату . Можливо обрати вже існуючий документ, або
створити новий, обравши відповідну опцію у області Оберіть пачку.
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4. Для копіювання документів натисніть ОК. Скопійовані Документи довільного формату  будуть додані у обрану Скарга на рішення комісії  та відображені у
таблиці реєстру.

 

До початку
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Функції Реєстру звітів
    

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Створення копії документу

Видалення помилкового документу

Друк документу

Друк документу у PDF

Налаштування комплектності бланків

Консолідація звітів

Оновлення реєстру звітів

Створення копії документу

Копія документа створюється, якщо він може повторюватися у рамках звітних періодів , а також у випадку, якщо потрібно відредагувати та повторно
відіслати раніше відправлений електронною поштою звіт, у тому числі і підписаний ЕП.

Зазвичай, у властивостях бланку документів, які повторюються, проставляється відмітка у полі Може повторюватися у рамках періоду.

Для копіювання звітів необхідно виділити потрібні документи.
У Реєстрі звітів реалізована можливість копіювати як один файл, так и групу файлів одночасно. Для групового копіювання записів реєстру виділіть
потрібне курсором миші використовуючи стандартні методи виділення декількох записів ОС Windows.

Функція копіювання звітів викликається:
·

на панелі інструментів натисніть кнопку Копіювати - ;
· із контекстного меню команда Копіювати;
· команда Файл/Копіювати.

Також функція копіювання документу доступна і у відкритому вікні документу: на панелі інструментів кнопка Копіювати -  та у меню Файл -
Копіювати.

Із вікна відкритого документу копіюється тільки поточний документ.

На виконання функції копіювання відкривається модальне вікно Копіювання звіту, де запропоновано обрати звітний період для нового звіту.
Якщо відбувається копіювання звіту у період, в якому більше не може бути даного звіту, система повідомить про неможливість виконання цієї
дії та запропонує обрати інший період (для деяких звітів система точно вкаже в який саме період можливо виконати копіювання).

Копіювання документу J1201501 "Реєстр отриманих та виданих податкових накладних" в інші звітні періоди заборонено для запобігання
можливості внесення користувачем змін у податкові накладні у поточному звітному періоді.

Копіювання звітів, які містять класифікатори, дозволено тільки у інший період.

Скопійовані файли можна редагувати.

До початку

Видалення помилкового документу

Дана функція дозволяє вилучити помилковий чи непотрібний запис із реєстру.

Для видалення звітів необхідно виділити потрібні документи.
У Реєстрі звітів реалізована можливість видаляти як один файл, так и групу файлів одночасно. Для групового видалення записів реєстру виділіть
потрібне курсором миші використовуючи стандартні методи виділення декількох записів ОС Windows.

Функція видалення документу викликається:
·

на панелі інструментів натисніть кнопку Видалити - ;
· із контекстного меню команда Видалити;
· команда Файл/Видалити;
· натисніть комбінацію клавіш Shift+Delete.

Також функція видалення документу доступна і у відкритому вікні документу:
·

на панелі інструментів кнопка Видалити - ;
· та у меню Файл - Видалити;
· комбінація клавіш Shift+Delete.
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Із вікна відкритого документу копіюється тільки поточний документ.

Відкриється стандартне вікно-попередження про видалення запису, і у  разі підтвердження поточний запис буде безповоротно видалений із реєстру.

Зверніть увагу! При видаленні документу Реєстр отриманих та виданих податкових накладних із таблиці модулю Реєстр звітів, електронні накладні, які
входять до цього реєстру, із програми не видаляються, а поміщаються у розділ Відсутні у реєстрі, із якого їх можна видалити чи імпортувати у новий
реєстр.

До початку

Друк документу

Дана функція дозволяє роздрукувати обраний у реєстрі документ.

Для роздрукування звітів необхідно виділити потрібні документи.
У Реєстрі звітів реалізована можливість друку як одного файлу, так и групи файлів одночасно. Для групового друку записів реєстру виділіть потрібне
курсором миші використовуючи стандартні методи виділення декількох записів ОС Windows.

Функція друку документу із Реєстру викликається:
·

на панелі інструментів натисніть кнопку Друк - ;
· із контекстного меню команда Друк;
· команда Файл/Друк;
· натисніть комбінацію клавіш Ctrl+P .

Також функція друку документу доступна і у відкритому вікні документу :
·

на панелі інструментів кнопка Друк -  ;
· меню Файл - Друк;
· комбінація клавіш Ctrl+P .

Із вікна відкритого документу копіюється тільки поточний документ.

В  обох випадках відкривається вікно для вибору принтера та настроювання параметрів друку.

До початку

Друк документу у PDF

Дана функція дозволяє зберегти обрані документи на диску комп’ютера у файлах формату .pdf.

Для друку звітів у PDF необхідно виділити потрібні документи.
У Реєстрі звітів реалізована можливість друку як одного файлу, так и групи файлів одночасно. Для групового друку документів виділіть потрібне
курсором миші, використовуючи стандартні методи виділення декількох записів ОС Windows.

Друк документів у PDF виконується у наступній послідовності:

1. Оберіть функцію друку документу у PDF одним з способів:

· із контекстного меню команда Друк в PDF;
· команда меню  Файл/Друк в PDF .

2 . Якщо обрані документи містять додатки, відкриється вікно Вибір документів .

Встановіть позначки, що відповідають документам, які необхідно зберегти:

· Головний документ  - друкувати у PDF головний документ звіту;
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· Додатки - друкувати у PDF додатки до головного документу.

Для продовження виконання операції натисніть кнопку ОК.

3. У вікні Огляд папок  вкажіть каталог, у якому потрібно зберегти файли .pdf.

4. Система повідомить про закінчення операції друку.

Також функція друку документу у PDF доступна і у відкритому вікні документу:

· команда меню  Файл/Друк в PDF .

Із вікна відкритого документу копіюється тільки поточний документ.

До початку

Налаштування комплектності бланків

Налаштування комплектності бланків установи відбувається у модулі Адміністрування. Проте доступ до цього модулю мають тільки користувачі під
обліковим записом Адміністратор.

Для користувачів, які не мають прав Адміністратора, передбачена можливість налаштовувати комплектність бланків згідно вимог своєї установи
безпосередньо у Реєстрі звітів.

Для цього у меню Сервіс оберіть опцію Налаштування комплектності бланків.

Або натисніть кнопку Налаштування комплекту бланків.

Відкриється модальне вікно Налаштування комплектності бланків.

Детально про налаштування комплектності бланків установи див. за посиланням: Адміністрування > Налаштування комплектності бланків.

До початку

Консолідація звітів

Консолідація даних являє собою корисний спосіб об'єднання даних з декількох документів в одному звіті. Наприклад, при наявності зведеного звіту про
витрати для кожної з регіональних філій за допомогою консолідації даних можна виконати зведення цих значень до звіту про витрати для цілої
організації.

Умова для консолідації - документи мають бути з однаковим чар-кодом.

Функція призначена тільки для консолідації окремих звітів, пачки звітів не консолідуються.

Консолідація звітів в один підсумковий документ відбуваються у наступній послідовності:
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1. У Реєстрі звітів виділіть необхідні для зведення документи з однаковим чар-кодом.

2. У меню Файл оберіть команду Консолідувати Звіти.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
3. Система виконає зведення документів. Результатом зведення буде новий документ, у Реєстрі він буде виділений жирним шрифтом і розташований під
останнім виділеним документом.

До початку

Оновлення реєстру звітів

За умови використання мережевого варіанту програмного комплексу, користувачі мають змогу одночасної роботи у Реєстрі декількох користувачів, при
цьому одні користувачі можуть змінювати дані у звітах незалежно один від одного. Система регулярно оновлює відображення даних через певні
проміжки часу або при переході між вікнами. Проте користувач може самостійно вивести поточні дані, оновивши записи.

Для оновлення записів Реєстру натисніть команду  - Оновити.

До початку
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Імпорт звітів із інших бухгалтерських систем
    

У програмі передбачений імпорт звітних документів, створених в інших бухгалтерських системах (формат XML, pfz, dbf, zvb, txt)
та файли передачі даних (формат ZDI).

Примітка: Імпорт звітів можливий як у робочу версію програми, так і у  демо-версію.
Проте, для звітів, імпортованих у демо-версію програми, редагування та наступне збереження звітів
НЕМОЖЛИВЕ, звіти подаються "як є".

У ПК "M.E.Doc" передбачено імпорт:

· звітів XML  - у цьому форматі імпортуються: податкові звіти, звіти до ФСС з ТВП, архіви XML-файлів місячної персоніфікованої
звітності (які мають формат .pfz), податкові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних;

· звітів PCK, ZVB  - формат PCK призначений для перенесення звітів у програму, встановлену на іншому комп'ютері (тобто,
для перенесення звітів з одного комп'ютера на інший); цей  формат також використовується для подання звітів до деяких
звітних органів. У форматі ZVB імпортуються дані у бюджетній конфігурації програми;

· 1ДФ - призначено для імпорту форми 1ДФ "Податковий  розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
платників податку, і сум, утриманого з них податку" із dbf-файлу;

· з  файлів  передачі даних (.ZDI) - це файл передачі даних, використовуються для передачі даних із бухгалтерських систем.
Представляє собою текстовий файл, який генерується у іншій бухгалтерській системі, містить перелік ідентифікаторів
реквізитів звіту та їх значення. На основі даних цього файлу формується відповідний звітний документ у ПК.

Імпорт звітів із інших бухгалтерських систем відбувається за наступною схемою:

1. у меню Файл оберіть команду Імпорт і далі - формат із якого необхідно імпортувати файли.

2. Відкриється вікно Відкриття файлу. Оберіть каталог, де розташовано потрібний файл.

3. Розпочнеться процес імпорту, по закінченню якого система повідомить у який період та яку кількість проімпортовано файли.

Для імпортованих у робочу версію програми звітів обов'язково потрібно виконати програму перерахунку,
модифікації, перевірити їх та зберегти, оскільки в деяких бухгалтерських програмах структури XML файлів
включають не всі реквізити  документа, необхідні для проходження контролів (валідації) при прийманні в ДФС.
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Експорт звітних документів
    

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Експорт документів у формат XML для подання у контролюючі органи

Експорт документів у формат XML для подання у Головну установу

Експорт документів з квитанціями

Експорт кошторису в форматі ДКУ

Експорт 7-х в форматі ДКУ

Експорт документів призначений для збереження документів у обраному каталозі з метою подачі вивантажених звітів як у контролюючі органи, так і для подачі звітів у Головну
установу (для підзвітних організацій).

При експорті звіту із програми його назва та розширення відповідають  регламентованим правилам подання звітів до певних контролюючих органів. Звіти перевіряються на
заповнюваність обов'язкових реквізитів у документі згідно затверджених схем XSD. Ці перевірки аналогічні тим, які виконуються при прийманні документів у контролюючих органах.

Експорт документів в каталог чи на електронний носій можливий тільки в робочій версії ПК "M.E.Doc".

Експорт документів для подання у контролюючі органи

Дана функція призначена для збереження звітів на електронному носії чи у обраному каталозі і використовується для всіх розділів податкової звітності, звітів про доходи (до ПФУ),
звітів до Держкомітету з питань регуляторної політики та підприємництва, звітів до фонду соцстрахування на випадок безробіття.

Експорт документів виконується у наступній послідовності:

1. Виділіть потрібний для експорту документ у Реєстрі звітів.

У Реєстрі звітів реалізована можливість експортувати як один файл, так и групу файлів одночасно. Для групового видалення записів реєстру виділіть потрібне курсором миші
використовуючи стандартні методи виділення декількох записів ОС Windows.

2. Експорт документу викликається одним із наступних способів:

· команда Файл/Експорт/Експорт;
· із контекстного меню команда Експорт.

2.1. Функція експорту доступна і у відкритому вікні документу:
у меню Файл - Експорт/Експорт.

Із вікна відкритого документу копіюється тільки поточний документ.

3. На виконання функції експорту відкривається модальне вікно Експорт. Оберіть опцію
"для подачі у контролюючий орган".

4. Вкажіть каталог, де зберегти створений файл у полі Каталог призначення.

При збереженні звіту його назва та розширення регламентовані правилами подання звітів
до певного контролюючого органу - xml, pfz, dbf, zvb, txt та файли передачі даних
(формат zdi). Переважно це звіти у форматі .xml.

5. Натисніть ОК.

6. Система повідомить про закінчення процесу експорту.

До початку

Експорт документів у формат XML для подання  у Головну установу

Дана функція призначена для збереження звітів на електронному носії чи у обраному каталозі з метою передачі його у Головну установу для подальшого аналізу або консолідації
звітів. Експорт звітів для подання у Головну установу виконується у форматі «Внутрішній (нотивний) XML».

Експорт документів виконується у наступній послідовності:

1. Виділіть потрібний для експорту документ у Реєстрі звітів.

У Реєстрі звітів реалізована можливість експортувати як один файл, так и групу файлів одночасно. Для групового видалення записів реєстру виділіть потрібне курсором миші
використовуючи стандартні методи виділення декількох записів ОС Windows.
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2. Експорт документу викликається одним із наступних способів:

· команда Файл/Експорт/Експорт;
· із контекстного меню команда Експорт.

2.1. Функція експорту доступна і у відкритому вікні документу:
у меню Файл - Експорт/Експорт.

Із вікна відкритого документу копіюється тільки поточний документ.

3. На виконання функції експорту відкривається модальне вікно Експорт. Оберіть опцію
"для обміну звітністю".

4. Вкажіть каталог, де зберегти створений файл у полі Каталог призначення.

Ім'я файлу згенерується автоматично, містить в собі дату, час створення та код ЕДРПОУ
підприємства.

5. Натисніть ОК.

6. Система повідомить про закінчення процесу експорту.

До початку

Експорт документів з квитанціями

Дана функція призначена для збереження звітів на електронному носії чи у обраному каталозі, для яких отримано квитанції. Експорт звітів виконується у форматі XML, крім даних
документів зберігається інформація, що міститься у квитанціях.

Експорт документів виконується у наступній послідовності:

1. Виділіть потрібний для експорту документ у Реєстрі звітів.

Можливо експортувати як один файл, так и групу файлів одночасно. Для групового видалення записів реєстру виділіть потрібне курсором миші використовуючи стандартні методи
виділення декількох записів ОС Windows.

2. Експорт документу викликається одним із наступних способів:

· команда Файл/Експорт/Експорт;
· із контекстного меню команда Експорт.

2.1. Функція експорту доступна і у відкритому вікні документу:
у меню Файл - Експорт/Експорт.

Із вікна відкритого документу копіюється тільки поточний документ.

3. На виконання функції експорту відкривається модальне вікно Експорт. Оберіть опцію
"експорт документа з квитанцією".

4. Вкажіть каталог, де зберегти створений файл у полі Каталог призначення.

Ім'я файлу згенерується автоматично, містить в собі дату, час створення та код ЕДРПОУ
підприємства.

5. Натисніть ОК.

6. Система повідомить про закінчення процесу експорту.

До початку

Експорт кошторису в форматі ДКУ

Дана функція призначена для збереження кошторису в форматі ДКУ  на електронному носії чи у обраному каталозі.

Експорт кошторису відбувається в звітному періоді "рік".

Для вивантаження повинні бути заповнені форми:

FK0SHT01        Кошторис
N0300103        План асигнувань

Експорт документів виконується у наступній послідовності:

1. У меню Файл оберіть Експорт та далі Експорт кошторису в форматі ДКУ.

2. Відкривається модальне вікно Огляд папок. Вкажіть каталог, де зберегти створений файл та натисніть ОК.

3. Система повідомить про закінчення процесу експорту.

До початку

Страница 131



Експорт 7-х в форматі ДКУ

Дана функція призначена для збереження 7-х в форматі ДКУ на електронному носії чи у обраному каталозі.

Зверніть увагу! Для вивантаження звітів обов'язково повинні бути заповнені всі поля форм.

Експорт документів виконується у наступній послідовності:

1. У меню Файл оберіть Експорт та далі Експорт 7-х форм в формат ДКУ.

2. Відкривається модальне вікно Експорт.

3. В залежності від вказаної періодичності (місячна, квартальна, річна), система виведе список звітів. Встановіть галочки напроти звітів, які потрібно експортувати.

4. Обов'язково заповніть поля: Код розпорядника у мережі, Код обл. управ. ДКУ, Код району, Код рай. управ. ДКУ.

5. Натисніть кнопку Експорт.

6. Система повідомить про закінчення процесу експорту.

До початку
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Відправлення звітів на підпис
    

Після заповнення та перевірки звіт відправляється на підпис. Підписати звіт можна із вікна відкритого документу або у Реєстрі звітів.

Якщо користувач після створення звіту закриває його та в Реєстрі звітів обирає Відправити, спочатку запускається процедура підпису та вибір сертифікату звітного органу для шифрування.

При відправленні звітів на підпис обов'язкова наявність доступу до мережі Інтернет на комп'ютері із встановленою програмою.

Відправлення звіту на підпис із вікна відкритого документа

Для локального варіанту програми

За умови використання локального варіанту програми, коли звіт почергово підписується всіма ЕП (посадових осіб та печатки установи) відправлення на підпис відбувається у
наступній послідовності:

1. Після заповнення звіту потрібно його перевірити (F4) та зберегти ( Ctrl+S).

2. Далі на панелі вкладок потрібно обрати вкладку Наступні дії та натиснути Передати звіт на підпис.

ця дія стає доступною лише після перевірки звіту.

3. Одразу запускається процедура підпису звіту і програма пропонує підписати його ЕП (посадових осіб та печатки установи). Для відправки документа виконуйте вказівки
програми. (Відправити підписані документи можливо у будь-який час за допомогою команди вкладки Наступні дії - Відправити у контролюючий орган.)

Для мережевого варіанту програми

Призначений для накладення ЕП на звіти у мережевому варіанті програми. Цей модуль доступний для всіх користувачів мережі "M.E.Doc".

1. Після перевірки (F4) та збереження ( Ctrl+S), звіт відправляється на підпис для чого потрібно скористатись командою Помістити в реєстр на підпис в меню Правка.
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2. Далі потрібно закрити звіт. Тепер документ має стан На підпис бухгалтеру і розміщений в однойменній групі на панелі стану у Реєстрі.

3. В групі документів На підпис бухгалтеру можна одночасно підписати декілька звітів, для чого необхідно виділити їх та запустити команду Підписати документи із меню Файл.

4. Одразу запускається процедура підпису звіту і програма пропонує підписати його ЕП (посадових осіб та печатки установи). Для відправки документа виконуйте вказівки
програми. (Відправити підписані документи можливо у будь-який час за допомогою команди вкладки Наступні дії - Відправити у контролюючий орган.)

Відправлення звіту на підпис із Реєстру звітів

Відправлення звітів на підпис із Реєстру відбувається у наступній послідовності:

1. Виділіть потрібний для підпису документ у Реєстрі звітів.

У Реєстрі звітів реалізована можливість відправки на підпис як один звіт, так и групу звітів одночасно. Для групового підписання записів реєстру виділіть потрібне курсором миші
використовуючи стандартні методи виділення декількох записів ОС Windows.

2. Відправлення на підпис документу викликається одним із наступних способів:

· команда Файл/Підписати;
· із контекстного меню команда Підписати;
· на панелі вкладок звіту оберіть закладку Наступні дії і натисніть Передати звіт на підпис.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
3. Запускається процедура підпису звіту і програма пропонує підписати його ЕП (посадових осіб та печатки установи).

Відправити підписані документи у контролюючий орган можливо у будь-який час, скориставшись одним із способів:

·

натиснувши на панелі інструментів кнопку Відправити - ;
· обравши команду головного меню Файл - Відправити;
· обравши із контекстного меню команду Відправити;
· обравши на панелі вкладок звіту команду Наступні дії - Відправити у контролюючий орган.

Якщо ви відправили звіт в контролюючий орган і довгий час немає Повідомлення та Квитанцій, ймовірно є необхідність відправити той самий звіт ще раз. При цьому не потрібно робити
копію звіту і змінювати назву.

Для перевірки наявності Квитанцій скористайтеся командою Перевірити наявність відповідей  у вкладці Наступні дії .

Повторно відправити звіт можна за допомогою команди  Знову подати звіт  у вкладці Наступні дії .
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Особливості роботи із Реєстром звітів для установ з комплектом бланків
«Бюджетна конфігурація»

   

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Створення казначейських звітів

Експорт казначейських звітів

Властивості звітів по класифікації та без класифікації

Відображення консолідованих звітів

Створення казначейських звітів

Звіти із розділу звітності ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО створюються лише в режимі відображення "Реєстр" у наступній послідовності:

1. У Реєстрі звітів в режимі відображення "Реєстр" обрати створення звіту. У відкритому реєстрі бланків вибрати потрібний.

2. За замовчанням, одразу створюється звіт, рядок з записом про звіт міститься у верхній частині вікна (безпосередньо у реєстрі
звітів).

3. Для звітів цього розділу у робочому вікні внизу додається панель (вікно) Класифікаційний розріз звітів.

4. Із контекстного меню у цьому вікні за командою Створити запис відкривається Довідник класифікацій.

5. Із довідника вибрати потрібну класифікацію.

6. Відкрити звіт та заповнити.

7. Аналогічно створити та заповнити звіти за іншими потрібними класифікаціями.

8. Після відкриття звіту у реєстрі звітів (у верхній частині вікна) він автоматично перераховується, тобто відбувається
консолідація. Звіт перевірити та зберегти.

До початку

Експорт казначейських звітів

Експорт пакета звітів для подання у Головну установу виконується у форматі «Внутрішній XML».

1. У реєстрі звітів виділіть потрібні для експорту звіти (рекомендуємо використовувати комбінацію клавіш Shift + стрілка вниз).

2. У меню Файл оберіть команду Експорт (або у контекстному меню - Експорт).

3. У вікні Експорт оберіть опцію "для обміну звітністю".

4. Вкажіть каталог, де зберегти створений файл. Ім'я файлу згенерується автоматично, містить в собі дату, час створення та
код ЕДРПОУ підприємства.

5. Підтвердить, натиснувши кнопку Ок. Система повідомить про завершення.

До початку

Властивості звітів по класифікації та без класифікації

Переглянути властивості бланків можна у модулі Довідники > Реєстр бланків.

1. У групі бланків Держказначейство оберіть потрібну групу та далі потрібний бланк документу.

2. У меню Файл оберіть команду Властивості (або у контекстному меню Властивості).

3. Відкриється вікно Властивості бланку. На закладці Атрибути у полі Класифікація відображається:

КПКВ (ТКВМБ)        –         для звітів по класифікації;
---                        –         для звітів без класифікації.

Всі зміни, які внесені у Властивостях бланку, у полі "Класифікація", впливатимуть на властивості всіх
документів, створених на основі даного шаблону. Класифікація звітів до державних органів настроєна на
основі загальної інформації, наданої Державним казначейством України, ДФС та ДСА.
Радимо не змінювати  властивості бланку у полі "Класифікація".

До початку
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Відображення консолідованих звітів

Консолідовані звіти відображаються безпосередньо у Реєстрі звітів у верхній частині вікна. У нижній частині вікна на панелі
«Класифікаційний розріз звітів» відображається вміст обраного консолідованого звіту.

До початку
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Подання звітів у Державну службу зайнятості України
    

Для створення та відправлення звіту до ДСЗУ виконайте дії у наступній послідовності:

1. У Головному меню оберіть модуль Звітність і далі  подвійним кліком правої клавіші миші відкрийте розділ Реєстр звітів.

2. Виберіть команду Файл > Створити.

3. Відкриється вікно Створення звіту.

В розділі ДСЗУ реєстру бланків оберіть потрібний документ.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
4. Натисніть кнопку Створити.

5. Заповніть відомостями всі поля документу, користуючись правилами заповнення та редагування документів.

6. На вкладці Наступні дії оберіть команду Перевірити звіт.

Перевіряється правильність заповнення полів і у  випадку  помилок, система підсвітить червоним кольором поля, що необхідно виправити. Виправте помилки та знову
виконайте перевірку.

7. Після перевірки документу на наявність помилок, на вкладці Наступні дії стає доступною опція Передати звіт на підпис, яку потрібно обрати.

Розпочнеться стандартна процедура підписання документу електронним підписом.

Зверніть увагу! Звіти до Державної служби зайнятості України підписуються сертифікатом керівника підприємства та печаткою установи.
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8. На вкладці Наступні дії оберіть команду Подати у контролюючий орган.

9. Відкриється вікно Вибір адресата. Оберіть адресу Державного центру зайнятості та натисніть ОК.

10. Система повідомить про відправку повідомлення.

11. На вкладці Наступні дії натисніть команду Перевірити наявність відповідей.

Ви маєте отримати звіт про доставку документа, квитанцію №1 з підтвердженням про збереження звіту на центральному рівні, а також квитанцію №2 з результатами
перевірки.
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Експорт звітів у формат НКЦПФР
    

Згідно з рішенням НКЦПФР від 20.11.2012 р. № 1632 про зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів, з 01.01.2013р. затверджений відкритий формат XML для передачі даних між Комісією та підзвітними суб`єктами. В
програмному комплексі реалізовано можливість створення звітності емітентів та експорт її з програми у формат XML з
подальшою передачею звітності в електронному вигляді до НКЦПФР.

Створення звітності емітентів

Звітність емітентів складається відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 №2826. та створюється в
Реєстрі звітів в каталозі Звітність емітентів .

Натисніть, щоб збільшити малюнок
В склад комплектів квартальної та річної звітності також входить фінансова звітність, яка створюється в Реєстрі звітів в каталозі
Єдине вікно - Фінансова звітність.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок

Експорт звітності емітентів у формат XML

1. Для того, щоб виконати експорт створених звітів з програми у формат XML у меню Файл оберіть пункт Експорт і далі
Експорт у формат НКЦПФР.

2. Відкриється вікно Вибір комплекту звітності.

3. Оберіть звітний період в полях Період та Рік.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
2. Відкриється вікно Вибір комплекту звітності.

3. Оберіть звітний період в полях Період та Рік.

4. Оберіть потрібний для експорту комплект звітності з меню, що відкриється.

Експорт звітності емітентів виконується для таких комплектів:

· Особлива інформація про емітента;
· Квартальна звітність емітентів;
· Річна звітність емітентів .

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Для кожного з цих комплектів нижче у вікні "Вибір комплекту звітності " відображається перелік  звітів згідно нормативних
документів НКЦПФР.

Створені документи в колонці "Статус/Дата модифікації" містять дату та час останньої зміни в документі, документи, що не
створені - статус "не створено".

За замовчанням створені документи відмічені галочкою, готові до експорту. Якщо якісь документи не потрібно експортувати,
галочки можна зняти.

Для зручності користувачів, є можливість створювати звіти емітентів безпосередньо з вікна "Вибір комплекту
звітності".
Для цього натисніть двічі по записі потрібного звіту лівою клавішею миші (подвійний клік по записі створеного
звіту відкриває його для зміни). Звіт відкриється у окремій вкладці. Заповніть, збережіть, закрийте звіт та знову
зайдіть в модуль експорту звітності емітентів для продовження.

Експорт комплектів « Квартальна звітність емітентів » та «Річна звітність емітентів » обов'язково потребує вибору
додаткових параметрів. При виборі цих комплектів з'являється кнопка Налаштування . Натисніть на кнопку та зробіть необхідні
налаштування у вікні, що відкрилось.

5. Зніміть/встановіть галочки напроти документів, які потрібно експортувати та натисніть кнопку ОК.

6. Відкриється вікно Огляд папок. Оберіть каталог, в який вивантажувати звіти. Натисніть ОК.

7. Система повідомить про успішне виконання операції.
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Пакет звітних документів
   

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Як зв'язати в пакет раніше створені документи

Створення пакету звітності

Створення додатку до основного документу

Відправлення пакету звітних документів

Експорт пакету звітних документів

Імпорт пакету звітних документів

Створення копії пакету звітних документів

Переміщення звітів між пакетами

Видалення звітів з пакету

Повторне відправлення пакету звітних документів

Друк пакету звітних документів

Згідно вимог наказу Міндоходів від 09.10.2013р. №561 "Про внесення змін до формату (стандарту) електронного документа звітності платників" з
01 листопада 2013 року запроваджено приймання звітності в електронному вигляді відповідно.

Згідно вищевказаного наказу "Пакет звітних документів – це певний перелік документів одного типу чи різних типів, що подаються суб’єктом в одному звітному періоді.
Пакет повинен містити основний документ звітності та необхідні додатки до нього. Фізично пакетом документів є набір XML-файлів, які називаються згідно з форматом
(стандартом) електронної звітності." Приклад пакету звітних документів:
Основний документ - Податкова декларація з ПДВ
Додатки до основного документу - Дод. 1-7, Уточнюючий розрахунок (Додаток)

В програмному комплексі біля основного документу пакету звітних документів відображається /  та нижче нього у вигляді дерева - додатки до основного документу.
Згорнути вміст пакету звітних документів можна натиснувши на  зліва від основного документу. Відповідно розгорнути вміст можна натиснувши на .

Робота з пакетами звітних документів та їх відображення в програмному комплексі доступно з періоду "Жовтень 2013 р.".
Звіти, які вже були створені в попередніх періодах, будуть відображатись як раніше (тобто не зв'язані в пакет).
Звіти, які будуть створюватись за попередні періоди, будуть створюватись в пакетах.
Як зв'язати в пакет раніше створені документи див. однойменний розділ .

Документи, які були створені до оновлення 10.00.190, - не зв'язані в пакет. Для подальшої коректної роботи з ними в програмі та для відправки в
Контролюючий орган  ці документи обов'язково необхідно зібрати в пакети.

Зібрати раніше створені документи в пакет необхідно точно в послідовності , описаній в розділі "Як зв'язати в пакет раніше створені документи"

Документи, які зібрані в пакет мають такі ознаки:
1. Біля основного документу відображається /
2. Додатки до основного документу відображені у вигляді дерева

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Наполегливо радимо, перед відправкою в контролюючі органи переконатись, що раніше створені документі зв'язані в пакет!

Якщо основний документ або додаток до основного документу не прийнятий Контролюючим органом (отримано квитанцію з
результатами обробки про неприйняття) весь пакет звітних документів вважається неприйнятим.
Як повторно відправити пакет звітних документів  див. однойменний розділ.
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Як зв'язати в пакет раніше створені документи

Для того, щоб зв'язати в пакет документи, які були створені до 10.00.190 оновлення, з метою подання їх в контролюючі органи виконайте дії в наступній послідовності:

1. Виділіть документ, який повинен бути основним документом.
Приклад: Податкова декларація з ПДВ

2. Скопіюйте обраний документ. Створиться новий пакет звітних документів.

3. Виділіть додаток до основного документу, який необхідно зв'язати з основним документом в пакет.
Приклад: Дод. 1-7, Уточнюючий розрахунок (Додаток)

4. Скопіюйте обраний документ. Встановіть опцію "Існуюча" та в переліку оберіть щойно створений пакет звітних документів.

5. Повторіть дії 2-4 для всіх додатків, які повинні входити в даний пакет звітних документів.

Додаток до основного документу може бути зв'язаний лише із основним документом, який перетворений на пакет документів. Не можна зв'язати зі звичайним
документом, який був створений не у вигляді пакету.

Приклад:

До встановлення оновлення 10.00.190 користувач створив Податкові декларації з ПДВ, Дод. 1 та Дод. 5. Кожен з цих документів - окремий документ, вони не
зв'язані в пакет.
Для того, щоб зв'язати ці документи в пакет, спочатку потрібно скопіювати Податкову декларації з ПДВ. Таким чином, документ перетвориться на пакет.
Далі послідовно копіюються Дод. 1 та Дод. 5. При копіюванні обирається опція "Існуюча" та у переліку -  декларація, яка щойно була перетворена на пакет.
Таким чином документи об'єднуються в пакет документів.

Увага!

Якщо при копіюванні додатку до основного документу у переліку існуючих пакетів Ви не знайшли потрібний основний документ, то:
а) переконайтесь, що обрано правильний звітний період
б) переконайтесь, що основний документ був попередньо скопійований (тобто перетворений на пакет) у потрібний період.

До початку

Створення пакету звітності

Пакет документів створюється як звичайний звіт - див. розділ Створення звітів.

При створенні обирається основний документ, при цьому в Реєстрі звітів відображаються підлеглі йому додатки, які можуть бути створені до основного документу в
даному пакеті.

Нестворені додатки до основного документу відображаються сірим кольором.

Згорнути вміст пакету звітних документів можна натиснувши на  зліва від основного документу. Відповідно розгорнути вміст можна натиснувши на .

Наприклад:
При створенні Податкової декларації з ПДВ в пакеті відображаються Дод. 1-7, Уточнюючий розрахунок (Додаток), на основі яких формується Декларація.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
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Правила заповнення та редагування основного документу описано у розділі Правила заповнення та редагування документів.

До початку

Створення додатку до основного документу

В реєстрі звітів створений додаток відображається чорним кольором (або червоним, якщо звіт помилковий) і в таблиці заповнюються такі колонки, як "Дата
модифікації", "Стан", "Автор" тощо.
Створені додатки завжди відображаються в пакеті зверху.

Правила заповнення та редагування додатків до основного документу описано у розділі Правила заповнення та редагування документів .

Передбачено декілька способів створення додатку до основного документу:

1. Для створення додатку до основного документу виберіть його із переліку вмісту пакету і двічі натисніть по ньому лівою клавішею миші. Додаток відкривається в
окремому вікні програми.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

2. Для створення додатку до основного документу виділіть основний документ або додаток до основного документу в пачці та скористайтесь одним із варіантів:

·

на панелі інструментів натисніть кнопку Створити ;
· виберіть команду  Файл - Створити ;
· у контекстному меню (натисніть правою клавішею миші) оберіть команду Створити.

3. У відкритому вікні звіту (основного документу або додатку) для створення додатку оберіть один з варіантів:

·

на панелі інструментів натисніть кнопку Створити ;
· виберіть команду  Файл - Створити .

В додатковому меню відображається перелік лише тих додатків, які можливо створити в обраному пакеті, а саме:
· додатки, які ще не створені - перелік додатків, які можуть входити в пакет, але ще не створені в ньому;
· додатки, які можуть дублюватись в пакеті - якщо додаток вже створений, але може дублюватись в пакеті, він буде присутній в переліку можливих додатків.

4. Відкриється вікно Створення звіту. Оберіть відповідний розділ  та групу звітності. Далі, оберіть потрібний для створення додаток до основного документу та
відкрийте його подвійним кліком лівої клавіші миші або натисніть на кнопку Створити.

Якщо в Реєстрі звітів немає жодного пакету звітних документів – створюється новий пакет, в який додається додаток (основний документ не заповнений).
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
Якщо в Реєстрі присутній один або декілька однотипних не підписаних/не відправлених пакетів – система пропонує обрати варіант створення звіту:

· додати в один з існуючих пакетів (опція Існуюча);
· або створити новий пакет звітних документів (опція Нова ):

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Якщо є створений документ, який не редагується (підписаний) створюється новий пакет, в який поміщається документ.

Деякі додатки до основного документу можуть бути створені в декількох пакетах.

Приклад:
J0215120 Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5 ) може входити в пакет  J0200120 Податкова декларація з ПДВ  та
J0217020 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з  ПДВ.

При створенні таких додатків система пропонує на вибір перелік пакетів, до якого даний додаток може бути створений (малюнок вище). Для вибору варіанту
створення додатку встановіть опцію Нова або Існуюча та оберіть назву основного документа, до якого потрібно створити додаток.

До початку

Відправлення пакету звітних документів
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Перед відправкою документів електронною поштою переконайтесь в наявності в системі актуальних сертифікатів ЕП, налаштований відповідний
комплект підписів, налаштовано поштове з’єднання для відправки/отримання документів в електронному вигляді.

Незалежно від способу відправки пакету звітних документів відправляється весь пакет документів: основний документ та всі створені до нього додатки.

У контролюючий орган пакет документів відправляється стандартним для програмного комплексу способом - див. розділ Відправлення звітів на підпис та Підписання
документів ЕП та відправлення їх електронною поштою.

Пакет документів можливо відправити як у закритому вигляді, виділивши основний документ або додатки до нього у таблиці  Реєстру звітів, так і з відкритого
основного документу або відкритого додатку.

Після відправлення в усіх створених документах пакету змінюється стан, що зазначається у колонці Стан таблиці Реєстру звітів.

Якщо при відправці за будь-яких причин не відправився один або більше з документів пакету, необхідно відправити весь пакет знову.

Зверніть увагу! Документи, що були відправлені редагуванню не підлягають. Для внесення змін скопіюйте звіт.

До початку

Експорт пакету звітних документів

Послідовність дій для експорту пакету звітних документів повністю відповідає процесу експорту звичайних звітних документів в Реєстрі звітів - див. розділ Експорт
звітних документів.

Особливості вивантаження пакету звітних документів:

· якщо в Реєстрі обрано основний документ або додаток до основного документу та формат експорту для подачі у контролюючий орган - вивантажується весь вміст
пакету, але кожний звіт в окремий XML-файл;

· при виборі варіанту для обміну звітністю та/або експорт документа з квитанціями створюється один XML-файл.

До початку

Імпорт пакету звітних документів

Послідовність дій користувача для імпорту пакету звітних документів повністю відповідає імпорту звичайних документів - див. розділ Імпорт звітів із інших бухгалтерських
систем.

Особливості імпорту пакету звітних документів:

1. При одночасному імпорті декількох документів система аналізує склад імпортованих файлів, якщо серед них присутній основний файл та додатки до основного
файлу, в яких співпадають Код інспекції, а також ознака Звітний, Новий звітний, Уточнюючий, такі файли автоматично збираються в один пакет.

2. При імпорті одного основного документу в Реєстрі  завжди створюється новий пакет звітних документів. Новий пакет відповідно не буде містити створених додатків
(відображатимуться можливі). Пакет набуває стан Імпортований .

3. При імпорті одного додатку до основного документу передбачено такі варіанти:

· якщо в Реєстрі звітів немає жодного пакету звітних документів – створюється новий пакет, в який додається імпортований додаток (основний документ не
заповнений);

· якщо в реєстрі присутній один або декілька однотипних не підписаних/не відправлених пакетів –  система запропонує обрати варіант імпорту: додати в один з
існуючих пакетів або створити новий пакет звітних документів:

Страница 148



· якщо є створений документ, який не редагується (підписаний) створюється новий пакет, в який поміщається імпортований документ;
· якщо д одатки можуть дублюватись в пакеті звітних документів система пропонує перелік існуючих пакетів, в які можливо імпортувати даний додаток з

врахуванням дублів або пропонує створити новий пакет;
· деякі додатки до основного документу можуть бути проімпортовані в декілька пакетів.

Приклад:
J0215120 Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5)  може входити в пакет  J0200120 Податкова декларація з ПДВ  та
J0217020 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з  ПДВ.

При імпорті таких додатків система пропонує на вибір перелік нових пакетів, до яких даний документ може бути включений, або перелік існуючих в періоді пакетів.

Увага!

Якщо при імпорті додатку до основного документу у переліку існуючих пакетів Ви не знайшли потрібний основний документ, то:
а) переконайтесь, що обрано правильний звітний період
б) переконайтесь, що основний документ був попередньо створений/скопійований (тобто перетворений на пакет) у потрібний період.

До початку

Створення копії пакету звітних документів

Послідовність дій для копіювання звітів з пакету документів повністю відповідає копіюванню звичайних документів - див. розділ Створення копії документу.

Особливості копіювання пакету звітних документів:

1. Якщо копіюється основний документ, то копіюється весь пакет звітних документів повністю.

2. При копіюванні додатку до основного документа вікно вибору періоду поєднано з вікном вибору пакету звітних документів, в який відбувається копіювання.
Передбачено наступні варіанти:

· додаток копіюється в період, в якому відсутні пакети звітних документів - до вибору доступний варіант створення нового пакету документів;

· додаток копіюється в період, де присутні один або декілька пакетів документів, які готуються (не підписані ЕП), система пропонує перелік пакетів, в які можливо
виконати копіювання (опція Існуюча), а також доступний варіант створення нового пакету звітних документів;

· копіюється додаток, який може дублюватись в пакетах в обраному періоді, система пропонує перелік пакетів, в які можливо скопіювати звіти з врахуванням дублів;

· необхідно скопіювати додаток, в пакет, в якому він безпосередньо розташований - передбачено варіант вибору пакету - Поточний . Даний варіант доступний для
вибору лише за умови, що додаток може дублюватись в пакеті звітних документів;

· деякі додатки до основного документу можуть бути скопійовані в декілька пакетів.

Приклад:
J0215119 Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5) може входити в пакет  J0200119 Податкова декларація з ПДВ  та
J0217019 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з  ПДВ.

При копіюванні таких додатків система пропонує на вибір перелік нових пакетів, до яких даний документ може бути включений, або перелік існуючих в періоді
пакетів.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок

Увага!

Якщо при копіюванні додатку до основного документу у переліку існуючих пакетів Ви не знайшли потрібний основний документ, то:
а) переконайтесь, що обрано правильний звітний період
б) переконайтесь, що основний документ був попередньо створений/скопійований (тобто перетворений на пакет) у потрібний період.

До початку

Переміщення звітів між пакетами

Передбачена можливість переміщати додатки до основного документу між однотипними пакетами звітних документів.

Під переміщенням мається на увазі, що додаток фізично вирізається з одного пакету та вставляється в інший.

Перемістити можна лише з не підписаного ЕП пакету до іншого не підписаного ЕП пакету або в новий пакет звітних документів.

1. Виділіть додаток до основного документу, який необхідно перемістити в інший пакет звітності.

2. Скористайтесь одним із наступних способів:

· на панелі інструментів натисніть кнопку Перемістити;
· виберіть команду  Файл - Перемістити ;
· у контекстному меню оберіть команду Перемістити.

3. Оберіть рік та місяць звітного періоду, в який необхідно виконати переміщення додатку до основного документу.

4. Оберіть один з існуючих пакетів чи створіть новий пакет звітних документів (опція Нова). В разі вибору варіанту Існуюча у вікні відобразиться перелік доступних
пакетів в обраному періоді, в які можливо виконати переміщення з врахуванням можливих дублів додатків в обраному пакеті звітних документів.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
4. Для виконання переміщення натисніть кнопку ОК.

Деякі додатки до основного документу можуть бути переміщені в декілька пакетів.
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Приклад:
J0215119 Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5) може входити в пакет J0200119 Податкова декларація з ПДВ та
J0217019 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з  ПДВ.

При переміщенні таких додатків система пропонує на вибір перелік нових пакетів, до яких даний документ може бути включений, або перелік існуючих в періоді
пакетів.

Увага!

Якщо при переміщенні додатку до основного документу у переліку існуючих пакетів Ви не знайшли потрібний основний документ, то:
а) переконайтесь, що обрано правильний звітний період
б) переконайтесь, що основний документ був попередньо створений/скопійований (тобто перетворений на пакет) у потрібний період.

До початку

Видалення звітів з пакету

Послідовність дій для видалення звітів в пакеті документів повністю відповідає видаленню звичайних документів - див. розділ Видалення помилкового документу.

Особливості видалення звітів пакету документів:

При видаленні пакету звітних документів, який готується (не підписаний):

· при видаленні додатку до основного документу - видаляється тільки виділений файл (або група, якщо виділено групу файлів);

· якщо видаляється основний документ - в Корзину  видаляється весь пакет документів;

· при видалені в Корзину звіти пакету втрачають зв'язок між собою та з основним документом;

· при відновленні з Корзини основного документу створюється новий пакет звітних документів;

· при відновленні з Корзини додатку до основного документу система спитає користувача чи додати звіт в один з існуючих пакетів чи створити новий пакет звітних
документів;

· при видаленні з Корзини будь-якого документу - видаляється тільки виділений файл (або група, якщо виділено групу файлів).

При видаленні пакету звітних документів, який підписаний (заблокований від змін):

· при видаленні основного документу або додатку до основного документу - видаляється весь пакет звітних документів;

· видалені в Корзину звіти пакету зберігають зв'язок між собою та з основним документом, а також накладені підписи і квитанції (якщо вони є);

· при відновленні з Корзини основного документу або додатку до основного документу відновлюється весь пакет звітних документів у тому стані, в якому його було
видалено, відповідно зберігаються всі накладені підписи та квитанції;

· при видаленні з Корзини пакету, який був підписаний, але не відправлений - назавжди видаляється весь пакет;

· пакет, який був підписаний та відправлений з Корзини не видаляється ніколи.

До початку

Повторне відправлення пакету звітних документів

Неприйнятий пакет документів
Якщо основний документ або додаток до основного документу не прийнятий Контролюючим органом (отримано квитанцію з результатами обробки про неприйняття)
весь пакет звітних документів вважається неприйнятим.

Що необхідно зробити в цьому випадку:

1. Скопіюйте пакет звітних документів в той самий період.

2. Виправте помилки, зазначені в квитанції про неприйняття звіту.

3. Знову відправте пакет документів в Контролюючий орган.

Відправлено неповний пакет звітних документів
Якщо відправлено пакет звітних документів, який успішно прийнято Контролюючим органом, але раптом виявляється, що в пакет випадково не включили один або
більше додатків.

Що необхідно зробити в цьому випадку:

1. Скопіюйте відправлений прийнятий пакет звітних документів в той самий період.
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2. Створіть додатки, які необхідно включити до пакету звітних документів.

3. В усіх документах пакету встановіть позначку Звітний новий.

4. Знову відправте пакет документів в Контролюючий орган.

Повторна відправка документу для отримання квитанції
Трапляються випадки, коли не на всі документи пакету надійшли квитанції з результатами обробки.

Що необхідно зробити в цьому випадку:

Знову відправте цей самий пакет документів в Контролюючий орган.

Особливість полягає в тому, що відправляться лише ті документи, які в статусі В дорозі.

Приклад:

Користувач відправив Податкову декларацію з ПДВ, Дод. 1  та Дод. 5.
Надійшла квитанція про прийняття Дод. 1 та Податкової декларації з ПДВ, на Дод. 5  квитанція не надійшла, Додаток знаходиться в статусі В дорозі.
Для того, щоб отримати квитанцію на Дод. 5 необхідно відправити цей самий пакет знову.

До початку

Друк пакету звітних документів

Дана функція дає можливість роздрукувати документи, що об'єднані у пакет, а також друкувати квитанцію про прийняття пакету.

Викликається:

1. Виділіть основний документ пакету, який потрібно друкувати.

2. Оберіть команду меню Файл - Друк.

3. У вікні Друк встановіть позначки, що відповідають документам, які потрібно друкувати:

· Головний документ  - друкувати основний документ пакету;
· Додатки - друкувати додатки пакету;
· Друкувати квитанцію  - друкувати квитанцію про прийняття пакету звітних документів.

Якщо пакет не містить квитанції, позначка Друкувати квитанцію  відсутня. Виконується друк лише Квитанцій з підтвердженням. Квитанції, що містять негативну
відповідь, не друкуються.

4. Натисніть кнопку ОК.

До початку
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Єдиний внесок
  

Звіт з єдиного соціального внеску формується за правилами, регламентованими:
· Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на

загальнообов'язкове державне соціальне  страхування  (Наказом Мінфіну № 511 від 15.05.2018 «Про внесення змін
до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування» ),

· Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування  (Наказом Мінфіну № 469 від 04.05.2018 «Про внесення змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» ).

Коди додатків, які подають страхувальники, та їх призначення:

J3000412 Додаток 4. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги,
компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування до фіскальних органів

F3005112

F3000512

(для самоз. осіб) Додаток 5 Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого
єдиного внеску
Додаток 5 Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

F3000612 Додаток 6 Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які
підлягають сплаті, та суми доплати до фіскальних органів

J3000712 Додаток 7 Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

В даній довідці описана процедура створення, імпорту та експорту Додатку 4.

Для формування на подання звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у програмному комплексі реалізований модуль ЄДИНИЙ ВНЕСОК, у якому формуються звіти, які щомісячно подають
юридичні особи та фізичні особи-підприємці за своїх найманих працівників.

 

У цьому розділі описано:

◆ Форми та строки подання звіту

◆ Додаток 4 "Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на
загальнообов`язкове державне соціальне страхування до Міністерства доходів і зборів України"

 

Подання інших форм звітності ("Скасовуюча", "Додаткова", "Ліквідаційна", "Призначення пенсії"), а також консолідація буде
доопрацьовано в наступних версіях.
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Форми та строки подання звіту
    

Додаток 4

Додаток 4 формують страхувальники, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на
інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору,
укладеного з ФО - підприємцем, якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців). Страхувальники зобов'язані формувати звіт за найманих
працівників та подавати до фіскальних органів Звіт протягом 20 календарних днів , що настають за останнім днем звітного
періоду.

 

Додаток 5

ФО - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають до фіскальних органів Звіт
самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом.

Звітним періодом є календарний рік. Додаток 5 включає Таблиці 1, 2.

 

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, формують та подають самі за себе до фіскальних органів Звіт один раз
на рік до 01 травня року, що настає за звітним періодом.

Звітним періодом для них є календарний рік. Додаток 5 включає Таблиці 1, 2.

 

Додаток 6

Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до платників єдиного внеску, визначених пунктами 2 - 14 частини першої
статті 4 Закону, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України,
громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та уклали договір на добровільну участь у системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, а також члени фермерського господарства, особистого
селянського господарства - на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності, і пенсійне страхування та уклали договір на добровільну участь у системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування, формують та подають самі за себе Звіт протягом 30 календарних днів після
закінчення строків дії договору.

Звітним періодом є тривалість дії договору, а якщо договором про добровільну участь передбачено одноразову сплату особою
єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у
тому числі з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року), - період, за який одноразово сплачено єдиний внесок за попередні
періоди.

Додаток 7

Формується у разі настання нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання із застрахованою особою
страхувальники, зазначені в пунктах 1, 2, 4 цього розділу, та члени фермерського господарства, особистого селянського
господарства, які зазначені в пункті 5 цього розділу, формують та подають Звіт протягом п'яти робочих днів після дати
складання акта про настання нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом, або з дати складання акта розслідування
професійного захворювання за формою П-4.
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Додаток 4 "Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та
суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування до фіскальних органів"

 

 

У цьому розділі описано:

◆ Що потрібно зробити до початку формування звіту?

◆ Процедура формування звіту з єдиного внеску
► Таблиця 5 "Трудові відносини застрахованих осіб"
► Таблиця 6 "Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам"

• Сортування записів на одного співробітника
► Таблиця 7 "Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства"
► Таблиця 1 "Нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
► Формування звіту "Додаток 4. Звіт про суми нарахованої заробітної плати..."
► Групова перевірка звітів

◆ Створення скасовуючих звітів

◆ Створення звітів зі статусом "Додаткова"

◆ Імпорт звіту з єдиного внеску з інших систем

► Імпорт із pfz файлів
► Імпорт із dbf файлів

◆ Консолідація всіх початкових звітів в один звіт

◆ Подання звіту з єдиного внеску в ДФС України

► Друк документів звіту з єдиного внеску
► Збереження звіту з єдиного внеску на електронному носії (без підпису ЕП)
► Відправлення звіту з єдиного внеску електронною поштою

◆ Додаткові функції у модулі
► Експорт даних Таблиць (5-9) в DBF файл
► Копіювання звіту
► Оновлення реєстру співробітників за даними Таблиці 6
► Групове заповнення даних по співробітниках у Таблиці 6
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Що потрібно зробити до початку формування звіту?
    

До початку формування звіту з єдиного внеску потрібно:

1. Переглянути Реєстр співробітників,

2. Переглянути картку установи,

У цих модулях повинні бути заповнені всі поля, які використовуються при формуванні цього звіту.

Ці дані потрібно встановити лише один раз і надалі вони будуть автоматично підтягуватися у відповідні таблиці звіту.

3. Внести дані у новий довідник Понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску, якщо установа використовує понижуючий
коефіцієнт ЄСВ.

Зверніть увагу! З 01.01.2016 понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ! Дані у довідник вносити не
потрібно.

У довіднику Понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску

Зверніть увагу! З 01.01.2016 понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, тому цей довідник не
заповнюється.

Відкрийте Довідники - Перелік довідників - Пенсійний фонд - Понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску - Створити.

Створіть новий запис у довіднику :

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Вкажіть:

· Рік - 2015;

· Місяць  - 5 (місяць, за який ви подаєте звіт);

· Коефіцієнт - внесіть вручну значення понижуючого коефіцієнта єдиного внеску.

Довідник використовується при формуванні Таблиці 6.

У КАРТЦІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ:

Заповніть наступні параметри картки співробітника (Довідники - Співробітники - картка Фізична особа):
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
1. Для осіб, які є громадянами України, потрібно встановити галочку у полі Громадянин України.

2. Для працівників, що є фізичними особами підприємцями (ФОП) - відмітьте поле Ознака фізичної особи СПД.

ФОП, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами, не включаються до звітності з єдиного внеску, і при встановленій
відмітці у цьому полі вони не попадатимуть у таблиці, але такі ФОП будуть присутні у формі 1ДФ.

3. Перевірте, чи заповнені поля:

· Прийнято
· Звільнено

Ці дані використовуються при створенні Таблиці 5.

4. Якщо працівник має право на спецстаж, потрібно заповнити групу параметрів з назвою "Спецстаж":

· у полі Код підстави оберіть код із підключеного довідника,
· у полях Дата початку  та Дата закінчення внесіть дати початку та закінчення дії спецстажу;

Поле "Дата початку" обов'язкове для заповнення!
· у полі Дата наказу - оберіть дату прийняття наказу про атестацію робочого місця в установі, що дає право працюючому на

спецстаж,
· у полі № наказу – внесіть номер цього наказу.

Поля Дата наказу та № наказу можуть бути незаповнені, але в таблиці 7 в такому разі буде виводитися попередження і вона
матиме статус "Помилковий".

Записи із групи Спецстаж "підтягуються" у Таблицю 7.

5. Нове поле Ознака неповного робочого часу - проставляється для співробітників, які працюють неповний робочий час.

Ознака автоматично переноситься в Таблицю 6.

 

Ці дані потрібно внести в картку співробітника лише один раз і надалі вони будуть автоматично підтягуватися у відповідні таблиці звіту.
Якщо не внести ці дані в картку, потрібно буде кожного разу заповнювати їх у таблицях.

НАПОЛЕГЛИВО РЕКОМЕНДУЄМО  ПІДТРИМУВАТИ РЕЄСТР СПІВРОБІТНИКІВ У АКТУАЛЬНОМУ  СТАНІ, і вносити одразу всі зміни в
картки фізичних осіб. ЗА ДАНИМИ ІЗ РЕЄСТРУ АВТОМАТИЧНО ФОРМУЮТЬСЯ ТАБЛИЦІ 5, 6 та 7 звіту.

У КАРТЦІ ПІДПРИЄМСТВА:

Довідники - Картка підприємства

 

У вкладці Підприємство:
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1. У полі Назва перевірте правильність обраного із довідника органу ДФСУ.

2. Оберіть із довідника дані в полі Організаційно правова форма.

 

У вкладці Додатково:

1. Оберіть із довідника дані в полі Основний вид діяльності за КВЕД.

Останніми даними заповнюються поля "Організаційно-правова форма господарювання" та "Код основного виду економічної діяльності"
в Таблиці 1.

 

У вкладці Пенсійний фонд:

Заповніть наступні параметри:

Натисніть, щоб збільшити малюнок
1. В полі Код управління ПФУ:

Для підприємств, створених після 01.10.2013 р. при відсутності коду управління ПФУ потрібно вибрати із довідника код 28000
Пенсійний фонд України. Цей код починає діяти з 18.11.2013.

Для установ, які були зареєстровані платниками ЄСВ до цієї дати, використовуються дані реєстрації в ПФУ.

Поле "Код філії за реєстрацією в ПФУ" не заповнюється.

2. У полі Тип організації оберіть значення із списку. Поле може бути незаповненим ("пусто"), якщо тип установи не відповідає ні
одному із наведених варіантів.

Ці дані використовуються при формуванні Таблиць 1 та 6.

3. Клас проф. ризику виробництва - для всіх організацій обирається із підключеного довідника згідно присвоєному установі класу при
його реєстрації в Фонді соціального страхування від нещасних випадків.

Поле використовується при формуванні Таблиці 1 звіту з єдиного внеску.

4. У полі Підпорядкування ЄСВ оберіть дані із підключеного довідника.

Цими даними заповнюється поле "Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади" в Таблиці 1.

5. Група Встановлені строки виплати заробітної плати:

В полях За першу половину місяця та За другу половину місяця введіть відповідно день виплати заробітної плати за першу
половину місяця і другу половину місяця.
Використовується в Додатку до Таблиці 1 (група 4 "Встановлені строки виплати заробітної плати").

6. Якщо на підприємстві існують пільги на сплату єдиного внеску, відмітьте поле Наявність підстав для пільг.

Якщо це поле не відмічене, буде неможливо створити Таблицю 7.

7. Відповідальна особа:

Оберіть із списку (Керівник, Головний бухгалтер, Інша особа) посадову особу, яка в установі відповідає за подання звітів з ЄСВ.

Якщо обрана Інша особа, з'являться додаткові поля для заповнення:

· ІПН відповідальної особи
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· ПІБ відповідальної особи
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Створення скасовуючих звітів
    

До створення скасовуючих документів наполегливо рекомендуємо переглянути нормативні матеріали, які регламентують створення таких
звітів.

· Наказ Мінфіну № 435 від 14.04.2015 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

· Наказ Мінфіну № 449 від 20.04.2015 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування»

· Наказ Мінфіну № 441 від 11.04.2016 «Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

· Наказ Мінфіну № 511 від 15.05.2018 «Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»

· Наказ Мінфіну № 469 від 04.05.2018 «Про внесення змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

Звіт зі статусом "скасовуюча" подається, якщо страхувальником було допущено помилку в реквізитах ( крім сум ).

У таблиці 6 звіту можуть виправлятися дані лише на одну застраховану особу.

 

Скасовуючі документи подаються після закінчення звітного періоду. Статус "скасовуюча" можливий лище для таблиць 5, 6, 7, 8, 9.

 

У попередніх звітних періодах до 01.01.2016 відображаються та подаються скасовуючі/додаткові форми
версії «І».

Починаючи з періоду 01.01.2016 відображаються та подаються скасовуючі/додаткові форми версії «J» або
«F».

 

У випадку  подання скасовуючих документів одночасно з ними подаються початкові документи із зазначеними вірними
відомостями.

Посадова особа установи, яка відповідає за подання звіту з ЄСВ, повинна самостійно контролювати наявність початкових звітів в тому періоді, де
скасовуються дані.

 

Для створення форми з ознакою Скасовуюча (Таблиці 5, 6, 7, 8, 9) потрібно:

1. Обрати період , в якому потрібно створити скасовуючу форму,

2. Виділити у модулі відповідну таблицю,

3. Із контекстного меню обрати Створити скасовуючу, або у меню обрати Правка - Створити скасовуючу.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
4. У "старому" періоді створюється новий комплект звітів, в якому для даної таблиці будуть присутні 2 форми - початкова та скасовуюча.

(Створені скасовуючі/додаткові форми версії «І» відображаються та подаються у попередніх звітних періодах)

Натисніть, щоб збільшити малюнок
5. У скасовуючій формі заповнюється період, за який вона подається, та тип форми:
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
Потрібно відкрити скасовуючу форму та внести в неї записи з недостовірними відомостями, а потім - форму з типом "початкова" та внести в неї
достовірні дані.

Зміни у сумах нарахованих доходу та внесків при формуванні та поданні скасовуючих документів не
допускаються. При виявленні помилок  у сумах виконується перерахунок у таблиці 6 у звітному періоді.

Комплект, який сформований  для виправлення помилок , не повинен включати таблиці 1-4, але повинен включати
Перелік таблиць звіту.

6. Всі звіти комплекту, включно з Переліком таблиць..., потрібно оновити поля (F5), перевірити ( F4) та зберегти ( Ctrl+S).

7. Після виконання всіх цих дій пачка звітів готова для подання.
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Створення звітів зі статусом "Додаткова"
    

Використовується для виправлення відомостей про ЗО, якщо у додатку 4 за попередній період не було зазначено застраховану
особу, з якою було укладено або розірвано трудовий договір (наприклад, просто забули вказати!!!).

Можливий лише для Таблиці 5 та Таблиці 7. Подається після закінчення звітного періоду.

Створення додаткової виконується аналогічно скасовуючій.

 

У попередніх звітних періодах до 01.01.2016 відображаються та подаються скасовуючі/
додаткові форми версії «І».

Починаючи з періоду 01.01.2016 відображаються та подаються скасовуючі/додаткові форми
версії «J» або «F».

 

Для створення форми з ознакою " Додаткова" (Таблиці 5, 7) потрібно:

1. Обрати період, в якому потрібно створити додаткову форму,

2. Виділити у модулі відповідну таблицю,

3. Із контекстного меню обрати > Створити додаткову або Правка /Створити додаткову.

4. У "старому" періоді створюється новий комплект звітів, в якому для даної таблиці буде присутня форма зі статусом
"Додаткова".

Відкрийте таблицю, внесіть актуальні дані.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

5. Далі відкрийте та перевірте перелік таблиць звіту.

6. Після виконання всіх цих дій пачка звітів готова для подання.
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Консолідація всіх початкових звітів в один звіт
    

Виконується за допомогою функції Консолідувати звіти.

Ця функція призначена для установ, які повинні подавати в ПФУ єдиний звіт, а також у випадку, якщо документи однієї установи
створювалися на різних комп'ютерах і були імпортовані у програму як окремі початкові звіти.

Використовується у випадку, якщо в програму імпортовано декілька пакетів ПОЧАТКОВИХ звітів (звіти у яких мають тип форми
"Початкова") і потрібно звести дані всіх цих пакетів в один консолідований.

Виконується із меню Файл - Консолідувати  звіти

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Після консолідації залишається лише один початковий звіт, інші початкові звіти видаляються із модуля без можливості
відновлення.

Після консолідації потрібно відкрити всі Таблиці, оновити поля (F5), перевірити ( F4) та зберегти звіти (Ctrl+S).
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Подання звіту з єдиного внеску в ДФС України
    

Закрита можливість подання всіх НОВИХ додатків ЄСВ (Додаток 4, Додаток 5, Додаток 6 та Додаток 7) із демо
версії програми.
 

Створення та подання нових додатків виконується у програмі, що має ліцензію «Звітність».

У демо версію можливий тільки імпорт з інших програм і лише у форматі .pfz (для версії "I") або .xml (для версій "J" та "F"). Для
такого імпортованого звіту доступне відправлення в ДФСУ з накладанням ЕП, інші варіанти експорту неможливі.
Безкоштовне створення та подання даних звітів можливе у програмі СОТА. 

Для подання підготовленого комплекту звітів у ліцензійній версії програми є можливість:

· Надрукувати всі звіти комплекту

· Зберегти комплект на електронному носії

· Відправити його електронною поштою
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Друк документів звіту з єдиного внеску
    

Окремі звіти можна надрукувати із вікна відкритого документу - команда Файл/Друк, кнопка  на панелі інструментів та
(Ctrl+P).

Весь комплект звітів з єдиного внеску можна надрукувати із модулю.

Для цього потрібно:

1. У модулі виділити потрібний комплект (встановити курсор на головний запис Додаток 4...).

2. Обрати Файл/Друк, Сtrl+P або кнопку .
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Збереження звіту з єдиного внеску на електронному носії (без підпису ЕП)
    

Страхувальник повинен подавати звіт з єдиного соціального внеску в повному обсязі, тобто звіт повинен включати весь
комплект таблиць, які повинна подавати установа.

Збереження комплекту звітів виконується за допомогою функції Експорт. Після обрання користувачем такої функції програма
повідомляє про наявність неперевірених чи помилкових звітів у окремому інформаційному повідомленні.

Із програми дозволений експорт звітів зі статусом Помилковий, але програма завжди попереджає про наявність
звітів з таким статусом.

Для збереження комплекту (пачки) звітів на електронному носії потрібно:

1. У модулі виділити потрібну пачку (встановити курсор на головний запис Додаток 4...).

2. Експортувати її на електронний носій одним із способів:

· із меню Файл - Експорт ;
· із контекстного меню  Експорт

Натисніть, щоб збільшити малюнок
3. Якщо в комплекті є неперевірені чи помилкові документи, програма попереджає про їх наявність.

Користувач може відмінити експорт, відкрити та виправити помилки у таких звітах.

4. У відкритому вікні Експорт оберіть опцію "для подачі у контролюючий орган" та вкажіть диск чи каталог, у який буде
збережений файл.
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5. Ім'я файла програма сформує автоматично згідно вимог контролюючого органу. Звіт зберігається на диску непідписаним (без
ЕП).

6. Після завершення процедури експорту програма у окремому вікні повідомляє про результат експорту.

7. Документи будуть збережені на обраному носії - в файли з розширенням .xml для усіх таблиць, які були створені.

       Всі звіти з ЄСВ (Додаток 4, 5, 6, 7) подаються та приймаються в пакеті, який представляє набір XML файлів.

       Сформований XML файл основного документу пакету (Перелік таблиць звіту) містить посилання на всі створені таблиці, і
відповідно, у всіх таблицях є посилання на основний документ.

       За цими ознаками в Центрі обробки електронних звітів (шлюзі прийому звітності) виконується контроль повноти надісланого
пакету.
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Відправлення звіту з єдиного внеску
   

Звіти з ЄСВ (Додаток 4, 5, 6, 7) подаються та приймаються в пакеті, який представляє набір XML файлів.

Сформований XML файл основного документу пакету (Перелік таблиць звіту) містить посилання на всі створені таблиці, і
відповідно, у всіх таблицях є посилання на основний документ.

За цими ознаками в Центрі обробки електронних звітів (шлюзі прийому звітності) виконується контроль повноти надісланого
пакету.

Увага! Квитанції з результатами перевірки звіту приєднуються до кожної таблиці. Для того щоб впевнитись у
прийнятті звіту, необхідно перевірити квитанції до кожної таблиці звіту. Якщо хоча б одна квитанція буде
негативною, то весь звіт вважається неприйнятим (аналогічно до податкової звітності).

Для запуску процедури відправлення звіту електронною поштою потрібно виділити його у реєстрі звітів (встановити курсор на
головний запис таблиці) та обрати:

· Файл - Відправити
·

натиснути на кнопку  на панелі інструментів вікна модулю;

· у вкладці Наступні дії - Підписати звіт.

Спочатку формується файл звіту для відправлення, виконується накладення підписів на звіт, його шифрування та відправлення.

Накладення підписів

Після формування файлу звіту запускається його підписання - бухгалтером, директором, печаткою (програма запросить наявні
для установи сертифікати).

Послідовність накладення підписів на звітні документи визначається звітним органом. Перелік підписів, які
повинні накладатися на документи, встановлюється у модулі Адміністрування > Параметри системи >
Підписи > Налаштувати комплект підписів. У групі Звітність потрібно відмітити посадових осіб та печатку,
які підписуватимуть звіти.

Для накладення підпису потрібно у полі "Каталог з секретними ключами" встановити шлях до каталогу, а у полі "Пароль
секретного ключа" - вручну із клавіатури внести пароль. Після накладення підпису бухгалтера таким же чином послідовно
накладається підпис директора та печаткою.

Далі запускається наступний етап - вибір одержувача, шифрування файлу звіту та його відправлення.

Відправлення звіту

Одержувач звіту вказується у наступному вікні - Податкова інспекція. Файл шифрується сертифікатом центру обробки
електронних звітів ДФСУ.

Після шифрування програма повторно запропонує підписати файл сертифікатом печатки установи - це не помилка, таким
чином підписується "конверт", в який поміщається файл для відправки.
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Після завершення всіх операцій запускається процес відправлення звіту і в наступному вікні програма повідомляє про його
результат.

Приймання електронних квитанцій

Якщо звіт було відправлено безпосередньо із програми, приймання повідомлень та квитанцій виконується за допомогою функції
Отримати  повідомлення.

Електронні квитанції надходять на поштову скриньку, із якої відправлявся звіт. Прийняти квитанції із програми можна одним із
способів:

· із меню Файл/ Отримати повідомлення ;
· за допомогою функціональної клавіші F9;
·

кнопкою  на панелі інструментів головного вікна програми.

Після цього запускається перевірка наявності вхідних повідомлень і якщо такі повідомлення є, вони завантажуються. Для
прийняття у програму їх потрібно розшифрувати (ввести пароль захисту секретного ключа печатки установи):

Якщо надійшли повідомлення (та квитанції), спочатку відкриється вікно Отримано повідомлення.

Після закриття цього вікна Повідомлення та квитанції поміщаються безпосередньо у звіт, який було відправлено (з'являються
вкладки на нижній панелі вкладок).

Якщо Ви відправили звіт з Єдиного внеску в контролюючий орган і довгий час немає Повідомлення та Квитанцій, в
жодному разі не відправляйте цей самий звіт знову.
Для того, щоб повторно відправити звіт, скопіюйте його та знову відправте електронним каналом зв’язку.

 

 

Страница 170



Додаток 7 Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або
професійного захворювання

 

Додаток 7

Формується у разі настання нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання із застрахованою особою.
Страхувальники, ФОП, члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, формують та подають звіт
протягом п'яти робочих днів після дати складання акта настання нещасного випадку , пов'язаного з виробництвом, або з
дати складання акта розслідування професійного захворювання за формою П-4.

Оскільки даний додаток відноситься до групи звітів з ЄСВ, для коректного його формування потрібно заповнити Реєстр
співробітників та відповідні поля в картці установи .

Див. більше у розділі Обов'язкові поля, які потрібно заповнити у картці установи та картках працівників. 

Створення Додатку 7

Імпорт Додатку 7 з інших програм

Подання Додатку 7 до контролюючого органу
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Створення Додатку 7
    

Додаток 7 "Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання" формується у окремому модулі програми Звітність - Єдиний внесок - Додаток 7.
Модуль відкривається у окремій вкладці з назвою Додаток 7.

Додаток 7 містить Таблицю. Відомості про застраховану особу... та ярлик з переліком таблиць звіту.

Таблиця. Відомості про застраховану особу в свою чергу може включати будь яку кількість окремих документів з відомостями про застрахованих осіб, з якими стався нещасний випадок. У таблиці
послідовно створюються та заповнюються такі документи.

Створення та заповнення документів звіту

1. Для створення окремих документів застрахованих осіб перейдіть у вкладку Таблиця. Відомості про застраховану особу..., відкривши її подвійним натисканням лівою кнопкою миші.

2. Створіть документ одним із способів:

· виконайте команду меню Файл - Створити - Створити звіт;

·

натисніть кнопку на панелі інструментів  та оберіть Створити звіт.

3. Звіт відкриється у окремій вкладці, наприклад:
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
4. Заповніть поля звіту. Заповнення звітів додатку відбувається за звичайними правилами.

5. Всі створені звіти потрібно перевірити та зберегти. Кожен створений звіт відображається на вкладці Додаток 7 ПФУ Таблиця. Відомості про застраховану особу ...

Натисніть, щоб збільшити малюнок

6. Надалі відкрити, перевірити та зберегти Перелік таблиць звіту.

7. Звіт додаток 7 готовий до подання .
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Імпорт Додатку 7 з інших програм
    

Додаток 7 імпортується лише з pfz файлів (для версії "I") або  файлів xml (для версій "J" або "F").

Для імпортування Додатку 7 виконайте дії у наступній послідовності:

1. В меню Файл модулю оберіть Імпорт - Імпорт звітів.

2. Відкриється діалогове вікно Відкриття файлу.
Звичайним для операційної системи Windows способом оберіть каталог, де збережений файл *.pfz/*.xml.
У полі Тип файлів з випадного списку оберіть Документи XML, PFZ, PCK, ZVB, ZDI  чи Документи XML, PFZ.

3. Виділіть імпортований файл(и) курсором миші та натисніть кнопку Відкрити.

4. По закінченні процедури, система виведе протокол імпорту даних. У протоколі вказується, які документи імпортовані.

Якщо імпорт не виконаний, буде повідомлена причина.

5. Імпортований додаток поміщається у вказаний звітний період. Додаток матиме статус Вхідний, записи таблиць додатку
виділяються синім кольором.

6. Документи додатку можна відкривати та редагувати.
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Подання Додатку 7 до контролюючого органу
   

Для подання в ДФСУ підготовленого Додатку 7 у програмі є можливість:

- надрукувати додаток

- зберегти на електронному носії

- відправити електронними каналами зв'язку

Друк Додатку 7

Окремі документи додатку можна надрукувати із вікна відкритого документу:

- команда Файл - Друк,

-
кнопка  на панелі інструментів вікна,

- комбінація клавіш (Ctrl+P).

Весь Додаток 7 можна надрукувати із модулю:

1. Виділити Додаток (встановити курсор на запис Додаток 7. Звіт про ...).

2. Обрати команду Друк в меню Файл або у контекстному меню.

3. Натиснути (Сtrl+P).

В обох випадках відкривається вікно для вибору принтера та настроювання параметрів друку.

Збереження Додатку на електронному носії

Звіт Додаток 7 повинен включати таблицю(і) 1 та Перелік таблиць звіту.

Експорт Додатку 7 виконується із модулю аналогічно експорту пачки звітів Додатка 4.

1. Виділіть Додаток (встановіть курсор на запис Додаток 7. Звіт про ...).

2. Експортуйте звіт на електронний носій одним із способів:
· із меню Файл - Експорт ;
· із контекстного меню - Експорт

3. У відкритому вікні  Експорт оберіть опцію  для подачі у контролюючий орган  та вкажіть диск чи каталог, у який буде
збережений файл.

4. Ім'я файла програма сформує автоматично згідно вимог контролюючого органу - файл з розширенням *.xml.

Звіт зберігається на диску непідписаним (без ЕП).

Відправка Додатку

1. Відправка Додатку 7 в ДФСУ виконується аналогічно відправленню звіту Додатка 4 ЄСВ та запускається:

· із вкладки Наступні дії - Підписати звіт,

· командою Файл - Відправити,

·

кнопкою  на панелі інструментів вікна модулю.

2. Одразу запускається процедура підпису Додатку обраним комплектом підписів.

3. По закінченні процедури підпису обирається одержувач звіту - Податкова інспекція.

4. Після завершення всіх операцій запускається процес відправлення звіту і в наступному вікні програма повідомляє про його
результат.
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Річна персоніфікація
  

Модуль Річна персоніфікація призначений для обліку документів персоніфікованої звітності до ПФУ. В модулі передбачені
наступні операції з документами: створення, системне зберігання, імпорт із інших бухгалтерських систем та експорт для
подання в ПФУ.

Звіти за попередні роки можуть бути перенесені в даний модуль у відповідний звітний період.

Модуль побудований у вигляді таблиці, окремий рядок якої відображає коротку інформацію про кожний документ. Переглянути
більш повну інформацію можна у окремій вкладці, яка відкривається подвійним кліком по потрібному запису.

На панелі інструментів розташовані групи кнопок для виклику основних функцій та панель вибору звітного періоду – за
замовчанням встановлений період, за який подається персоніфікована звітність: РІК.

Призначення закладок модулю

· У закладці Індивідуальні відомості (ІНДАНІ)  у таблиці містяться створені чи імпортовані форми ІНДАНІ , у відповідних рядках
таблиці відображаються дані із цієї форми.

· У таблицю закладки Список осіб (СП) автоматично вносяться записи про нових співробітників та тих, у яких у поточному
році змінились реєстраційні дані, (тобто ті, у яких в довіднику Співробітники відсутня позначка "Звітувався до ПФУ"). Із
даних у цієї таблиці формується документ СП "Список осіб, які працюють або працювали у страхувальника у звітному році".

· У таблицю закладки Список підстав (СПП) заносяться відомості про наявність у роботодавця робочих місць, умови праці на
яких відповідно до законодавства зумовлюють право на врахування спеціального стажу при розрахунку пенсії
застрахованим особам. У цій закладці заповнюються пільги, які будуть використовуватися у 2-х формах: Індані та БСВ. Із
даних цієї закладки формується документ СПП  "Список підстав, що дають право на застосування пільг робітникам
підприємства при визначенні пенсії".

· У таблиці закладки БСВ  вносяться відомості про осіб, що мають підстави для зарахування стажу роботи без сплати
страхових внесків. Із даних цієї закладки формується документ БСВ  "Відомості про осіб, що мають підстави для
зарахування стажу роботи без сплати страхових внесків".

· У закладці Пачки документів  формуються пачки документів у відповідності з вимогами ПФУ. Із цієї закладки модулю
відбувається друк документів, збереження на електронному носії та відправлення електронною поштою.

· У таблицю закладки Підсумки по відомостях за звітний рік автоматично вносяться відповідні суми, страхові внески та
формуються підсумкові дані по мірі заповнення форм Індані для співробітників. У цій закладці можна лише переглянути
дані, надрукувати та зберегти їх можна із Пачки документів, яка формується із даних закладки та відкривається після
збереження документів на диску чи відправленні електронною поштою.

У даному розділі довідки розглянуто наступне:

Послідовність роботи при створенні документів
Звіт відомості про роботодавця
Створення документів ІНДАНІ
Формування документу СПП (Список підстав...)
Формування документу БСВ
Формування документу Список осіб (СП)
Формування пачок документів
Підсумкова відомість

Імпорт документів персоніфікації
Процедура імпорту
Послідовність роботи після імпорту

Подання документів персоніфікованої звітності до ПФУ
Збереження на електронному носії
Відправлення електронною поштою

Друк звітів персоніфікації
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Послідовність роботи при створенні документів
    

При роботі з документами персоніфікованої звітності рекомендується дотримуватись наступної послідовності:

1. Перед початком створення документів, попередньо переконайтесь у правильних налаштуваннях стосовно персоніфікованої
звітності, для коректного відображення даних:

· Відкрийте Довідники  > Картка підприємства > закладка Пенсійний фонд. У полі Наявність підстав для пільг
встановіть прапорець, якщо такі підстави існують.

Примітка: За наявності пільг, але без встановленої відмітки неможливе заповнення Таблиці 2  Інданих
(відомості про спецстаж).

· У випадку, якщо реєстр співробітників не заповнений, ввести дані про співробітників у довідник "Співробітники",
шляхом заповнення картки Фізична особа (включаючи дати прийняття на роботу та звільнення).

· Встановити позначки "Звітувався до ПФУ по даній установі" у картці Фізична особа чи із контекстного меню в
Реєстрі співробітників для тих працівників, дані по яких вже надавались до ПФУ у попередньому звітному році.

Примітка: Ознака "Звітувався до ПФУ" обов'язково має бути встановлена для правильного
формування звіту (СП) Список осіб. Дані у закладку (СП) Список осіб у цьому випадку
будуть внесені автоматично.

2. Заповнити закладки Список підстав та БСВ
Обов'язково заповніть спочатку закладку Список підстав, тому що в ній формується перелік пільг на підприємстві для
врахування спеціального стажу. Цей перелік використовується при заповненні Таблиці 2 у формі ІНДАНІ.

3. Створити форми ІНДАНІ для всіх співробітників установи у закладці ІНДАНІ

4. Сформувати пачки документів для подання до ПФУ у закладці Пачки документів

5. Зберегти на диск та роздрукувати документи чи підписати ЕП та відправити електронною поштою.
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Звіт "Відомості про роботодавця"
    

Ця форма містить дані про роботодавця.

Звіт Відомості про роботодавця подається при першому звітуванні страхувальника до Пенсійного фонду та
впродовж року за умови зміни реєстраційних даних роботодавця.

Формування звіту "Відомості про роботодавця" відбувається у модулі Реєстр звітів (одержувач - Пенсійний фонд).

· Для створення форми вибрати:
Період - Рік
Відображати - за періодом
Стан - Всі
Одержувач - Пенсійний фонд

та натиснути кнопку панелі інструментів Створити (чи однойменна команда в меню Файл або Ctrl+N).

· Далі у відкритому вікні бланків обрати групу Пенсійний фонд/Персоніфікація/бланк В_РОБ та подвійним кліканням
відкрити бланк для заповнення.

· Більшість полів даного звіту при відкритті автоматично заповнюються даними із картки установи.
Необхідно внести дані лише у деякі поля: обов’язково - Кількість працюючих та Відомості про наявність робочих місць,
що зумовлюють використання підстав для пільгового забезпечення.

· Перевірити та закрити звіт із збереженням внесених даних.

· Із Реєстру звітів цей звіт можна лише роздрукувати.

На поточний момент звіт не приймається Пенсійним фондом на дискеті та електронною поштою.
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Створення документів ІНДАНІ
    

Звітність > Річна персоніфікація > Індивідуальні відомості ІНДАНІ

Документи ІНДАНІ створюються у однойменній закладці модулю Річна персоніфікація.

У електронній таблиці закладки Індані передбачені всі сервісні функції для таблиць - вибір одразу багатьох записів (для одночасного видалення,
копіювання), сортування записів за значенням у колонках, налагодження послідовності відображення колонок, регулювання ширини колонок.

Додана можливість групового оновлення полів у звітах Індані (дати, керівника та бухгалтера). Для цього із переліку документів Індані потрібно
виділити звіти для оновлення і обрати команду Оновити поля із меню Правка (або клавіша  F5). Про завершення операції буде виведене
повідомлення. В результаті стануть оновленими поля:

· дата - на поточну;
· прізвище керівника та бухгалтера – на внесені в картку підприємства.

Примітка:
Оновити поля у документах та у рядку закладки Індані також можна із картки Фізичної особи , для чого в шаблоні картки  передбачена
кнопка Оновити ІНДАНІ.

Створення звітів

Для створення звіту по одній особі  оберіть команду Створити/Створити звіт  у меню Файл або контекстному меню, або натисніть кнопку  на
панелі інструментів.

Для створення звітів для всіх працівників, внесених до Реєстру співробітників оберіть команду Створити/Створити звіт по реєстру працівників у меню

Файл або контекстному меню, або натисніть кнопку  на панелі інструментів.

Відкривається вікно із списком всіх співробітників установи, в якому обираються окремі працівники або ж всі одразу та натиснути на кнопку Вибрати.

Всі створені документи поміщаються у таблицю закладки. Ці документи потрібно почергово відкривати та заповнювати. Після закриття форми основні
дані переносяться у таблицю модулю та у відповідні рядки підсумкової відомості (закладка Підсумкові відомості).

У розділі ІНДАНІ різні типи форм Індані будуть мати різні позначки в колонці Тип:

Початкова
Коригуюча
Скасовуюча
Призначення пенсії

Заповнення форми ІНДАНІ

· Якщо документи створюються послідовно по кожному працівнику , у відкритому вікні форми необхідно спочатку заповнити поля з основними
відомостями про застраховану особу ( Номер облікової картки , Прізвище, Ім’я, По батькові). До цих полів підключений довідник Фізичні особи, що
представляє Реєстр співробітників , із якого обирається потрібний запис.

· Якщо ж одразу створюється комплект звітів ІНДАНІ  по всьому реєстру працівників, ці поля у відкритому документі вже будуть заповнені по кожному
співробітнику.

· При внесенні даних про заробіток у таблицю форми ІНДАНІ  можна використовувати вбудовані програми: " Виконати копіювання сум помісячно " чи
"Виконати копіювання з 1 по 12 місяць ". Викликаються ці програми із вкладки "Наступні дії" - команда "Виконати додаткову програму обробки". Для
обрання однієї із програм потрібно натиснути на команду та із списку обрати потрібну програму.
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· Якщо заповнені всі поля картки Фізична особа (обов'язково [Прийнято] та [Звільнено]), дані у полях про початок і кінець трудових відносин та стаж
заповнюються автоматично при внесенні даних про доходи у відповідних рядках.
Із підключеного довідника також потрібно обрати код типу ставки страхового збору.

· Дані у другу таблицю ("Відомості про загальний стаж....") заносяться у випадку, якщо працівник має підстави для обліку спеціального стражу, код
підстави обирається із підключеного довідника Список підстав для застосування пільг, інші колонки заповнюються внесенням даних із клавіатури.
Програма дозволить обрати дані із довідника лише у тому випадку, якщо встановлена відповідна позначка у закладці Пенсійний фонд у картці
установи.

Після заповнення форми необхідно обов’язково перевірити її (F4), оновити дані ( F5) та зберегти ( Ctrl+S).
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Формування документу Список осіб (СП)
    

Звітність > Річна персоніфікація > Список осіб СП

Документ за формою СП призначений для реєстрації застрахованих осіб в СПОВ.

Цей документ формується у закладці Список осіб (СП).

· При першому звітуванні страхувальника до ПФУ документ Список осіб, які працюють або працювали у
роботодавця у звітному році (далі – список працюючих) повинен включати всіх осіб, які працюють або
працювали у страхувальника впродовж звітного року.

· В звіті за кожний наступний звітний рік список працюючих повинен включати відомості лише про нових осіб та осіб,
у яких упродовж звітного року змінились прізвище, ім’я, по батькові або ідентифікаційний номер. Якщо жодних змін
не було, подавати цей звіт не потрібно.

Якщо Реєстр співробітників установи заповнений та правильно встановлені позначки "Звітувався до ПФУ", дані у
закладку Список осіб будуть внесені автоматично, тобто у таблиці будуть записи лише нових співробітників та
тих, у яких змінились дані в поточному звітному періоді.

· Із цієї закладки також існує можливість додати новий запис в довідник Співробітники. Для цього треба заповнити

картку Фізична особа , яка відкривається кнопкою . Після збереження картки запис нового співробітника
автоматично додається в довідник Співробітники.

· Також при редагуванні даних співробітника у рядках цієї закладки, зміни вносяться одразу і в довідник співробітників.
Редагування даних у рядку відбувається звичайними засобами Windows.
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Формування документу СПП
    

Звітність > Річна персоніфікація > Формування документу СПП

Форма СПП призначена для щорічного підтвердження страхувальником наявності у нього робочих місць, умови праці на
яких відповідно до законодавства зумовлюють право на врахування спеціального стажу при розрахунку пенсії застрахованим
особам. Цей документ формується у закладці Список підстав (СПП).

При додаванні нового запису (кнопка ) відкривається вікно шаблону для заповнення. До поля Закон підключений
довідник Підстави для пільг страхувальника, в якому необхідно обрати потрібну пільгу та натиснути ОК для підтвердження
вибору. В результаті перенесення даних заповняться колонки таблиці, де розшифровується восьмирозрядний код пільги -
шифр закону, який надає право на пільгу.

· Довідник Підстави для пільг страхувальника  впорядкований за категоріями пільг: за умовами праці, за вислугою
років та без сплати внесків (БСВ) – це відображено у колонці Найменування довідника.

· Інші колонки у рядку заповнюються самостійно: початок та кінець дії підстави у відповідних колонках може
обиратися із підключеного календаря чи вводитись вручну із клавіатури, починаючи з першої позиції вводу у
форматі дати ДДММРРРР (день, місяць, рік).

· В останнє поле вноситься інформація-підтвердження підстави (нормативний акт, наказ по підприємству,
посвідчення   тощо). Якщо інформація в цю колонку не внесена - збереження запису СПП  неможливе.

· Для збереження даних натисніть ОК

Таким чином треба внести пільги, які будуть використовуватися у 2-х формах: Індані  та БСВ.

Видалити рядок таблиці можна за допомогою команди Видалити в меню Правка, відповідної кнопки панелі інструментів .
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Формування документу БСВ
    

Звітність > Річна персоніфікація > БСВ

На закладці БСВ формується документ, призначений для обліку періодів стажу застрахованих осіб, протягом яких страхові
внески до Пенсійного фонду не сплачувались (БСВ - Без Сплати Внесків).

При додаванні нового запису (кнопка ) відкривається вікно шаблону для заповнення. До шаблону підключені довідники –
Підстави для пільг страхувальника (який заповнювався у закладці Список підстав) та Співробітники.

· Довідник Підстави для пільг страхувальника  викликається у всіх перших 4-х полях, в яких розшифровується
восьмирозрядний код підстави. У цьому довіднику відображаються ті підстави, які були обрані в документі СПП для пільги
БСВ (містять БСВ у колонці Найменування). Для перенесення даних у ці колонки потрібно із довідника обрати потрібну
пільгу та натиснути на кнопку ОК.

· Довідник Співробітники викликається у всіх 4-х наступних полях, у які заносяться дані працівників (Номер картки,
Прізвище, Ім’я, По-батькові). Для перенесення даних у ці колонки необхідно обрати запис про співробітника у довіднику та
натиснути на кнопку ОК.

· Дані у колонках Місяців, Днів необхідно заповнити самостійно.

· Для збереження даних натисніть ОК.

Видалити рядок таблиці можна за допомогою команди Видалити в меню Правка або відповідної кнопки панелі інструментів

.
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Формування пачок документів
    

Звітність > Річна персоніфікація > Пачки документів

Після створення всіх документів персоніфікованої звітності необхідно сформувати пачки документів в однойменній групі звітів.

Формування пачок відповідає вимогам Постанови правління Пенсійного фонду України від 10 червня 2004 року N 7-6 "Про затвердження Порядку
формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового
державного пенсійного страхування".

Формування пачок відбувається запуском команди Сформувати пачки меню
Файл або викликається за допомогою кнопки  на панелі інструментів.

Одразу після запуску функції відкривається вікно, в якому за замовчанням
вказані початкові номери пачок. Але поля доступні для редагування, і
користувач за потреби може їх змінити.

При формуванні пачок документів створюються ярлики-розписки. Про
закінчення формування буде інформовано повідомленням, із якого є
можливість здійснити запис на диск.

Записи про сформовані пачки і документи, які входять до цих пачок, та ярлики поміщаються в таблицю закладки і мають вигляд ієрархічного списку. Розкриваються записи
звичайним чином.

Крім того, подвійним кліканням лівою кнопкою миші по обраному документові або кнопкою  (Редагувати) на панелі інструментів відкривається його печатний
(паперовий) вигляд.

Після формування пачок можна обрати спосіб подання звітності в ПФУ - зберегти на диск, відправити електронною поштою та роздрукувати.
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Примітка: Всі документи сформованих пачок, включаючи ярлики, відкриваються для перегляду подвійним кліканням лівою кнопкою миші на їх назві, але вони
недоступні для редагування.

Після внесення змін в будь який документ вже переданої пачки необхідно створювати нову. Нова пачка міститиме лише відкориговані документи.

Скасування пачок (до відправлення в ПФУ)

За наявності помилок (при внесенні даних у розділи Річна персоніфікація , із яких формуються документи) потрібно скасувати створені пачки та після виправлення
помилок створити їх знову.

Документи із закладок при скасуванні пачок НЕ ВИДАЛЯЮТЬСЯ!

1. Для скасування створених пачок необхідно виділити маркером обрану та натиснути кнопку Видалити  (аналогічна команда із меню Файл, або клавіша Del, або із
контекстного меню.

2. Після видалення пачок оновлюється інформація у розділах модулю.

У відповідних колонках розділів скасовуються номери пачок та змінюється статус із Переданий на Перевірений.

У формах Індані також скасовуються номери пачок у полі Реєстраційний номер пачки документів у роботодавця .

3. Дані у довіднику співробітників також оновлюються - інформація у ньому повертається до початкової, коли були виставлені позначки: для тих осіб, дані яких
подавались в ПФУ у попередньому звітному році буде присутня позначка "Звітувався в ПФУ", для нових – вона знімається після скасування пачок.

 

 

 

Страница 186



Підсумки по відомостях за звітний рік
    

Підсумкова відомість із загальними підсумками у звітному періоді відкривається одразу після:

· збереження на електронному носії документів персоніфікації;

· відправленні їх електронною поштою.

Цей документ формується із даних закладки Підсумки по відомостях за звітний рік . У електронну таблицю цієї закладки
переносяться дані про заробіток та суми внесків із заповнених форм ІНДАНІ . Підсумкова відомість містить підсумкові дані по всіх
застрахованих особах.
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Імпорт документів персоніфікації
    

В програмі передбачений імпорт документів звітності до Пенсійного фонду, сформованих в інших бухгалтерських системах.
Формат імпортованих даних - .dbf, .xml, .ZDI, .txt тощо).

Процедура імпорту

Послідовність роботи після імпорту
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Процедура імпорту
    

Імпорт викликається із любого модулю командою Імпорт в меню Файл. На виконання відкриється вікно для вибору каталогу, в
якому знаходяться файли для імпорту. Вибір каталогу відбувається звичайними засобами Windows.

· Якщо всі файли для імпорту (ІНДАНІ, Список осіб, Список підстав і та ін.) знаходяться у одному каталозі, їх назва відобразиться
у відповідних полях вікна. В протилежному випадку необхідно повторити процедуру вибору каталогу з імпортованими
файлами.

· Натисніть на кнопку ОК для початку імпорту даних. В процесі імпорту виконується автоматична перевірка правильності
заповнення та наявності помилок в імпортованих файлах.

· По закінченні імпорту відкривається Протокол імпорту даних , у якому відображаються результати імпорту - інформація про
імпортовані документи, виявлені помилки, неповні дані.

Протокол можна відкрити як документ Word , роздрукувати та зберегти.

Імпортовані документи поміщаються у відповідні розділи модулю Річна персоніфікація .

Форми ІНДАНІ без помилок матимуть статус Перевірений, а форми з помилками - статус Помилковий та будуть
виділені червоним кольором.

У розділ Підсумки по відомостях за звітний рік переносяться відповідні суми із форм ІНДАНІ.

Дані про співробітників  імпортуються також в довідник Співробітники (доступ Довідники - Співробітники).
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Послідовність роботи після імпорту
    

1. Якщо імпортуються всі документи персоніфікованої звітності, необхідно почергово відкрити, перевірити, виправити і зберегти
форми ІНДАНІ , які при імпорті мають статус Помилковий, записи на інших закладках, із яких формуються відповідні документи.

2. У випадку, якщо імпортовані лише ІНДАНІ, відсутні документи створюються у модулі Річна персоніфікація.

При імпорті документів персоніфікованої звітності у закладку (СП) Список осіб будуть перенесені дані одразу про всіх
співробітників, а не нових, як потрібно.

Для правильного формування документів у цій закладці потрібно:

2.1. Модуль Річна персоніфікація по закінченні імпорту закрити.

2.2. Відкрити довідник Співробітники (меню Довідники/Співробітники).

2.3. Встановити позначку "Звітувався до ПФУ" у записах тих співробітників, дані яких надавались до ПФУ в минулому звітному
році. Також заповнити дати прийняття та звільнення з роботи у картці Фізична особа.

2.4. Знову відкрити модуль Річна персоніфікація - дані про нових співробітників у закладку (СП) Список осіб будуть
перенесені автоматично.

2.5. Відкрити картку установи, закладка "Пенсійний Фонд". В полі [Наявність підстав для пільг] встановити прапорець за
наявності підстав.

Без встановленої відмітки неможливо заповнити Таблицю 2 у Інданих (відомості про спецстаж).

2.6. Інші закладки (БСВ та Список підстав) заповніть для формування відповідних документів.

2.7. Для групового оновлення полів у звітах Індані (дати, керівника та бухгалтера) потрібно у розділі Індані, не відкриваючи
звіти, обрати "Оновити поля документів" із контекстного меню або меню Правка модулю Річна персоніфікація .

Ці поля будуть оновлені (дата - на поточну, прізвище керівника та бухгалтера – на ті, які внесені в картці установи).

3. Сформуйте пачки звітності. Всі документи сформованих пачок, включаючи ярлики, відкриваються для перегляду подвійним
натисканням лівою кнопкою миші на їх назві, але вони недоступні для редагування.

4. Після цього можна обрати спосіб подання звітності до ПФУ.
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Подання документів персоніфікованої звітності
    

В ліцензійній версії програмного комплексу забезпечене відправлення документів персоніфікації, підписаних сертифікатами ЕП
всіх КНЕДП, електронною поштою.

Збереження на електронному носії

Відправлення електронною поштою
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Збереження на електронному носії
    

Збереження звітів персоніфікації відбувається із розділу Пачки документів.

Для збереження даних необхідно:

· виділити маркером обрані пачки та обрати команду Експорт в меню Файл чи із контекстного меню.

· у відкритому вікні обрати диск чи каталог, в якому буде збережений файл, та натиснути ОК.

Документи персоніфікованої звітності будуть збережені у обраному каталозі (це файл з розширенням .pfz та заархівовані файли
з ІНДАНими).
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Відправлення річної персоніфікації електронною поштою
    

Відправлення звітів персоніфікації електронною поштою відбувається із закладки Пачки документів.

До моменту відправлення електронною поштою потрібно:

1. Отримати сертифікати відкритих ключів у КНЕДП
2. Завантажити їх у програму
3. Налаштувати комплект підписів
4. Здійснити налаштування електронного з'єднання

Підпис та відправлення звітів персоніфікації

1. Для відправлення даних необхідно виділити готові для відправлення пачки та натиснути кнопку  на панелі інструментів
закладки (або команда Відправити в меню Файл чи із контекстного меню).

2. Далі запускається стандартна процедура підписання ЕП. Першим накладається підпис бухгалтера (за наявності цієї посади в
установі), потім директора, останнім - печаткою установи.

3. Після накладення всіх ЕП відкривається вікно з назвою Вибір адресата, в якому обирається одержувач – Пенсійний фонд.

4. Після цього відкривається поштовий клієнт програми та запускається режим відправлення пошти. Про завершення операції
буде надіслане повідомлення. Відправлений файл документів матиме розширення .pfz.

Отримання електронних квитанцій

На відправлені звіти до Пенсійного фонду мають надійти Повідомлення про отримання звітності та дві квитанції.

Перша квитанція із ІЦ СПОВ містить результат перевірки коректності сформованого файлу звіту та легітимності підписів.

Друга квитанція - інформацію від інспектора про прийняття чи не прийняття звіту до бази даних ПФУ.

Квитанції відображаються на закладці Пачки документів у рядку із назвою пачки, що відправлялась, в колонках
Повідомлення, №1, №2.
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Друк звітів персоніфікації
   

Створені чи імпортовані звіти персоніфікації можна роздрукувати із закладки Пачки документів.

· Для друку окремих звітів або ярликів треба розгорнути ієрархічний список, обрати документ для друку та натиснути

кнопку  на панелі інструментів.

· Всі документи сформованих пачок, включаючи ярлики, відкриваються подвійним кліканням лівою кнопкою миші на їх назві у
закладці Пачки документів.

· Для групового друку документів персоніфікації  потрібно виділити всі пачки документів у закладці та натиснути на

кнопку  на панелі інструментів (або однойменна команда із контекстного меню та із меню Файл/Друк).

· Також можна роздрукувати підсумкову відомість , яка відкривається після експорту персоніфікації на диск чи відправлення
електронною поштою.
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Щомісячна персоніфікація
 

Щомісячна персоніфікація подається тільки за 2010 р.

З 1 січня 2011 р. страхувальники формують та подають звіт по єдиному соціальному внеску.

Модуль Щомісячна персоніфікація призначений для створення та підготовки до подання в ПФУ щомісячної персоніфікованої
звітності.

Порядок створення та подання звітних документів з персоніфікації детально описаний в Інструкції з подання щомісячної персоніфікації.

Всі перевірки, які діють у модулі, створені на основі вказаних нормативних документів, погоджені з ПФУ та проходять попередню
перевірку в цій установі.

 

 

 

Страница 195



Додатки ПФУ
 

Згідно з Постановою правління Пенсійного фонду України від 05.11.2009 № 26-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
24.11.2009 № 1136/17152, Додатки 5-7 до персоніфікованої звітності страхувальники формують та подають до органів Пенсійного
фонду один раз на рік до 1 квітня року, наступного за звітним періодом. Базовим звітним періодом для них є календарний рік.

У даному розділі описаний порядок створення додатків. Формування Додатків у програмі здійснюється у модулі Додатки ПФУ.

Модуль доступний із Головного меню програми Звітність - Додатки ПФУ.

Для створення додатків у полі для обрання звітного періоду вкажіть звітний рік та натисніть кнопку Створити  на панелі
інструментів програми (або однойменна команда в меню Файл). Із випадаючого меню оберіть потрібний додаток. Причому для
фізичних осіб - підприємців меню міститиме повний перелік додатків - 5, 6 та 7. Якщо ж обрана установа - юридичне підприємство,
наявними будуть тільки додатки 6 та 7.

Обраний в меню додаток з'явиться у полі реєстру додатків. Реєстр має структуру ієрархічного списку. В розгорнутому вигляді містить
документи: Перелік таблиць звіту та саме таблиці, що відповідають певному Додатку. У колонках реєстру відображена поточна
інформація про документи: назва, його статус, дата останньої модифікації тощо.

Для створення Додатку треба заповнити відповідні таблиці. Для цього потрібно:

• розгорнути запис із назвою Додатку;
• відкрити певну таблицю для редагування та внести необхідні дані.

 

 Після заповнення усіх потрібних документів (Таблиць) потрібно відкрити, перевірити та зберегти документ «Додаток …» (це
Перелік таблиць звіту). В цю форму буде автоматично внесена інформація із створених документів (кількість аркушів, заповнених рядків
тощо).

Тепер документи можна експортувати для подання до ПФУ (див. Інструкція з подання щомісячної персоніфікації).
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Універсальний імпорт
  

Універсальний імпорт  являє собою сервіс, який дозволяє настроювати та зберігати шаблони завантаження документів
довільних структур. Налаштувавши один раз шаблон завантаження документу, всі наступні завантаження будуть зведені до
декількох натиснень кнопки.

Імпорт передбачено для документів у форматі *.xls, *.xlsx, *.dbf.

У даному розділі розглянуті такі теми:

• Порядок імпорту документів

• Створення та налаштування шаблонів імпорту

• Редагування шаблону імпорту

• Імпорт та експорт шаблонів
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Порядок імпорту документів
    

Для імпорту даних виконайте дії у наступній послідовності:

1. У Головному меню оберіть модуль Звітність і далі  подвійним кліком правої клавіші миші відкрийте розділ Універсальний імпорт.

Універсальний імпорт також можна здійснити у модулях Реєстр звітів, Реєстр первинних документів, Інформаційна довідка та Реєстр
отриманих та виданих податкових накладних. Для цього у головному меню оберіть команду Файл - Імпорт - Універсальний імпорт.

2. Відкриється вікно Універсальний імпорт. Необхідно обрати шаблон для імпорту документів.

3. Відкриється вікно з переліком існуючих шаблонів документів для імпорту.

Оберіть потрібний шаблон зі списку або створіть новий шаблон імпорту, та натисніть кнопку ОК.
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4. У наступному вікні вказується файл, з якого потрібно імпортувати дані. У полі Оберіть файл(и) для імпорту натисніть на кнопку
вибору та вкажіть шлях до місця розташування файлу документу, що потрібно імпортувати.

Для початку імпорту даних натисніть кнопку ОК.

5. Система повідомить про результати імпорту даних.
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Створення та налаштування шаблонів імпорту
    

Для створення та налаштування нового шаблону імпорту виконайте дії у наступній послідовності:

1. У вікні вибору шаблону імпорту натисніть кнопку Додати.

2. Заповніть запропоновані поля форми:

· Найменування шаблону  - назва шаблону імпорту. Введіть вручну з клавіатури назву шаблону для імпорту.

· Тип файлу для імпорту  - передбачено завантаження даних із файлів у форматах *.dbf, *.xls  та *.xlsx. Встановіть відмітку
напроти потрібного типу файлу для створюваного шаблону.
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· Тип звіту чи документу для імпорту  - список з переліком типів документів, які можна завантажити у програмний комплекс.
Доступні слідуючи типи:
- Реєстр податкових накладних;
- Податкова накладна;
- Додаток №2 до податкової накладної;
- Інформаційна довідка;
- Первинні документи.

Оберіть у списку потрібний тип документу для створюваного шаблону.

· Звіт чи документ для імпорту  - список чар-кодів документів з їх назвами. Список чаркодів формується в залежності від
обраного типу документу в попередньому полі.
Оберіть у списку потрібний чар-код документу для імпорту для створюваного шаблону.

3. Для того, щоб додати та налаштувати таблицю даних, натисніть на "+" на панелі вкладок.

4. Для налаштування шаблону необхідно завантажити файл, що містить структуру даних. Це може бути будь-який пустий або
заповнений документ з визначеною структурою, по полям якого будуть проводитись співставлення з полями бланків.
У полі Вкажіть файл для імпорту натисніть на кнопку вибору та вкажіть шлях до місця розташування файлу документу, з якого
буде завантажуватися структура.

5. Далі потрібно завантажити структуру файлу в систему для подальшого співставлення її полів. Для цього натисніть кнопку
Завантажити структуру файла.

В результаті завантаження внизу з'явиться табличка із заповненими колонками Поле файлу та Тип поля файлу.

6. Наступним кроком потрібно провести співставлення завантажених полів із структури шаблону з полями бланків програмного
комплексу.
Це потрібно для коректного відображення даних після імпорту.

Наведіть покажчик миші на рядок у колонці Поле документа. Натисніть на кнопку, що з'явилась.

Відкриється вікно Поля документа. Розгорніть потрібну групу полів, натиснувши на .
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Оберіть поле документу, що відповідає полю із завантаженої структури та натисніть ОК.

Поля Тип поля документа  та Найменування поля документа заповнюються автоматично.

Таким чином проведіть відповідність всіх полів структури.
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Примітка: Для перегляду полів документу відкрийте документ у відповідному модулі та скористайтеся
функціональною клавішею  F11 . Відкриється вікно перегляду електронної форми документу, що містить
назви полів.
 
У модулях Реєстр звітів , Інформаційна довідка , Реєстр первинних документів  та Реєстр
отриманих та виданих податкових накладних перегляд електронної форми документу також
доступний з вікна відкритого документу по команді меню Правка/Електронна форма, або по
натисканню кнопки панелі інструментів Електронна форма . У модулі Реєстр первинних

документів перегляд електронної форми первинного документу доступний для всіх документів крім
Податкової накладної та Додатку 2.
 
У вікні відкритого документу Податкова накладна або Додаток 2 можливо переглянути бланк
документу, що також містить назви полів. Для цього скористайтеся кнопкою панелі інструментів
Показати бланк , або оберіть команду меню Файл/Показати бланк.

7. Кожний документ має володіти яким небудь унікальним параметром, за яким його можна однозначно ідентифікувати. Це може
бути, наприклад, номер документу, або номер і дата документу. Такий унікальний параметр називається первинним ключем.

Документ може містити декілька первинних ключів, але обов'язково повинен містити мінімум один первинний ключ і це значення
має бути унікальним.

Зверніть увагу! Якщо в документі поле, визначене як первинний ключ, - пусте, документ не проімпортується.

Якщо первинним ключем буде обрано унікальний параметр, то всі імпортовані документи, в яких цей параметр
однаковий, об'єднаються в один.

Наприклад, первинним ключем обрано дату створення документу - 23.05.2012. Імпортували 7 податкових
накладних, що були створенні саме цього дня, в результаті чого система об'єднає їх у один документ.

Отже, при налаштуванні шаблону імпорту потрібно назначити, які поля із завантаженої структури виступають первинними
ключами (унікальними параметрами).

Для цього у блоці Первинний ключ для ідентифікації документів натисніть кнопку Додати. У блоці з'явиться поле для вибору
первинного ключа. Натисніть кнопку вибору.

Відкриється вікно із переліком полів завантаженої структури. Оберіть поле, значення якого є унікальним для документу та
натисніть кнопку ОК.
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Визначте інші первинні ключі, якщо в них є необхідність.

Для того, щоб видалити первинний ключ, натисніть кнопку Видалити. Видаляється ключ, що був доданий останнім.

8. Аналогічно визначенню первинного ключа потрібно визначити поля, що обов'язково повинні бути заповнені в імпортованому
документі.

Зверніть увагу! Якщо в документі, що імпортується, поле визначене як обов'язкове - пусте, документ не
проімпортується.

9. Якщо шаблон документу складається з декількох таблиць, налаштуйте кожну таблицю окремо.

10. Після закінчення налаштування натисніть кнопку ОК. Відтепер шаблон готовий для імпорту документів.

 

Шаблон для імпорту створюється та налаштовуються один раз. Надалі він просто використовується для імпорту
документів.
При необхідності, шаблон можна редагувати.
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Редагування шаблону імпорту
    

Для редагування шаблону імпорту виконайте дії у наступній послідовності:

1. У вікні вибору шаблону імпорту оберіть шаблон, який потрібно відредагувати, та натисніть кнопку Редагувати.

Якщо ви бажаєте внести зміни у стандартний шаблон, оберіть команду Копіювати . У вікні, що відкриється, внесіть зміни у скопійований

шаблон.

2. Відредагуйте шаблон за власних потреб.

2.1. Для того щоб під час імпорту документи не дублювались, встановіть позначку Відкинути дублікати по первинному ключу. Якщо опція встановлена, при
імпорті виконується контроль значень номерів та дати виписки документів. Якщо документ з такими значеннями вже існує у базі даних, імпорт такого
документу не виконується. По замовчуванню опція вимкнена.
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2.2. В разі, якщо у документі змінилась структура, можна її оновити. Для цього натисніть кнопку Оновити структуру файла.

Після оновлення обов'язково перевірте структуру шаблону, та за необхідності виконайте співставлення полів.

Можливо скопіювати існуючий шаблон імпорту. Для копіювання шаблону:

1. Оберіть ім'я шаблону у вікні вибору шаблону імпорту та натисніть кнопку Копіювати .

2. У вікні, що відкрилось, змініть ім'я шалону та відредагуйте скопійований шаблон за власних потреб. Для збереження шаблону натисніть кнопку ОК.

3. Ім'я скопійованого шаблону з'явиться у вікні вибору шаблону імпорту.

Для видалення шаблону імпорту:

1. Оберіть ім'я шаблону у вікні вибору шаблону імпорту та натисніть кнопку Видалити .

2. У модальному вікні підтвердьте видалення шаблону імпорту, натиснувши кнопку Так.
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У програмному комплексі присутні системні шаблони (відображені у вікні Шаблони імпорту зеленим кольором). Системні шаблони неможливо
змінити або видалити.
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Імпорт та експорт шаблонів    

Існує можливість зберегти шаблон імпорту на диску комп'ютера чи електронному носії у файлі формату . xml.

Для збереження шаблону імпорту виконайте операцію експорту шаблону:

1. У вікні Шаблони імпорту  оберіть шаблон, який потрібно експортувати, та натисніть кнопку Експорт шаблону .

2. У діалоговому вікні ОС Windows Відкрити введіть ім'я файлу та натисніть кнопку Зберегти.

3. Система повідомить про результати виконання експорту.

В разі, якщо необхідно перенести до системі шаблон імпорту, раніше збережений у вигляді файлу . xml, скористайтеся функцією
імпорту шаблону:

1. У вікні Шаблони імпорту  натисніть кнопку Імпорт шаблону .

2. У діалоговому вікні ОС Windows Зберегти як оберіть ім'я файлу, який потрібно імпортувати, та натисніть кнопку Відкрити.

3. Система повідомить про результати виконання імпорту.
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Облік ПДВ
    

Модуль дозволяє обмінюватися податковою звітністю з контрагентами за допомогою електронної пошти.

На підставі первинної документації автоматично формується реєстр податкових накладних. При відкритті реєстру кожного разу
система пропонує завантажити ті документи, які відсутні в реєстрі. Після закінчення роботи з реєстром податкових накладних,
можна сформувати відразу весь пакет ПДВ і додатків до нього.

Для належної перевірки податкової декларації, створений функціонал розшифровки показників документа. Встановивши курсор
на будь-який рядок, і натиснувши на відповідну кнопку, відкриється вікно реєстру, яке містить тільки ті рядки, на підставі яких
сформувалася дана сума. Після перевірки документів, є можливість відправити до контролюючих органів всі сформовані
документи одним пакетом.

Модуль містить такі розділи:

· Податкові накладні . Дозволяє  створювати, імпортувати, експортувати та зберігати податкові накладні з метою обміну
даними документами з контрагентами та контролюючими органами.

· Реєстр отриманих та виданих податкових накладних . Ф ормуються та зберігаються Реєстри податкових накладних.

· Податкова декларація з ПДВ. Містить декларацію ПДВ та додатки до неї, згруповані за видом платника податків, з
метоюперевірки звітних податкових документів.
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Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
  

У модулі формуються та зберігаються Реєстри отриманих та виданих податкових накладних.

Модуль представлений у вигляді таблиці, окремий рядок якої відображає коротку основну інформацію податкової накладної.
Переглянути більш детальніше документ можна у  окремому вікні , яке відкривається подвійним кліком по потрібному запису.
Заповнена таблиця модулю і є  Реєстром податкових накладних - отриманих або виданих.

В електронній таблиці Реєстру податкових накладних в нижньому окремому рядку відображаються розраховані програмою
підсумкові суми відповідних колонок реєстру.

Документи в модулі розподілені по закладках: Отримані, Видані та Відсутні у реєстрі.

Сформований Реєстр отриманих та виданих податкових накладних відображається також у модулі Реєстр звітів у відповідному
звітному періоді. У цьому модулі Реєстр податкових накладних можна роздрукувати, підписати ЕП та відправити електронною
поштою.

Окрім самого Реєстру у модулі формуються такі документи:

· Декларація з ПДВ (повна чи скорочена);
· Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (повна чи скорочена);
· Розшифровки до декларації з ПДВ (повної чи скороченої) у розрізі контрагентів;
· Уточнюючі розшифровки до декларації з ПДВ (повної чи скороченої) у розрізі контрагентів.

У даному розділі довідки розглянуто наступне:

· Правила роботи у Реєстрі

· Опис основних функціональних елементів інтерфейсу  Реєстр отриманих та виданих податкових накладних

· Робота з Pеєстром податкових накладних

► Заповнення Pеєстру податкових накладних

► Створення податкової накладної та додатків до неї

► Копіювання документів у реєстрі

► Друк податкових накладних

► Імпорт Реєстру та податкових накладних створених в інших бухгалтерських системах

► Експорт із Реєстру податкових накладних

► Додаткові сервісні функції

- Групова заміна виду та коду документів

► Створення копії Реєстру податкових накладних

► Створення пакету звітів

► Відправлення Реєстру накладних електронною поштою

· Порції Реєстру податкових накладних
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Правила роботи у Реєстріописаний далі
    

Реєстр податкових накладних представляє собою електронну таблицю з даними, але фактично це один документ.
Працювати у Реєстрі в будь який час може лише один користувач, одночасна робота декількох користувачів (в мережевій
версії програми) неможлива.

1. Реєстр є формою для запису (реєстрації) отриманих та виданих податкових накладних.
· У Реєстрі… можна створювати електронні податкові накладні та друкувати ці накладні.
· У Реєстр… можна імпортувати електронні податкові накладні (з електронних носіїв – флеш-диску, CD-диску та
електронною поштою).

· У Реєстр.. можна імпортувати „Реєстр отриманих та виданих податкових накладних" з інших бухгалтерських
систем (у форматі xml, zdi, txt, dbf).

· Реєстр… можна заповнювати вручну із клавіатури, для цього потрібно ввести відповідні реквізити із паперової форми
податкової накладної чи додатку 2 у таблицю.

2. Електронні податкові накладні створюються у закладці Видані накладні модулю.

3. Електронні податкові накладні імпортуються у закладку Отримані накладні (та можуть імпортуватися у Видані накладні).

4. Після імпорту (як з електронного носія, так і прийняті електронною поштою) податкові накладні та додатки одразу не
додаються у Реєстр…, а попередньо поміщаються у програмі в архів Відсутні у реєстрі. Із цього архіву існує
можливість переглянути такі накладні, а вже потім їх потрібно або ж імпортувати у програму у цей модуль, або ж
видалити.

5. Додавання нових рядків у Реєстр… відбувається за допомогою кнопки  (Ctrl+I), помилковий запис видаляється

кнопкою видалення рядка таблиці  (Ctrl+Y).

6. У електронній таблиці Реєстру… є декілька додаткових колонок, у поля яких підключені довідники, що  полегшують його
заповнення. Наприклад, колонка Код, до якої підключені довідники Податкові зобов’язання (Податковий кредит) .
Правильне заповнення коду у цій колонці гарантує коректне заповнення відповідних рядків Декларації з ПДВ.

7. Ви можете обмінюватись податковими накладними з Вашими контрагентами за допомогою електронної пошти (з
використанням ЕП). Для цього Вам потрібно мати сертифікат ЕП печатки цих контрагентів.

8. У Реєстрі реалізовані додаткові функції: "Перевірка стану платників ПДВ"  (із бази ДФС) та "Видалення
некоректних символів з ІПН".

9. Порядок заповнення рядка "З них включено до уточнюючих розрахунків" описаний далі.

10. У графі "Ознака здійснення с/г операцій" позначка проставляється виключно платниками податку на додану вартість
– сільськогосподарськими товаровиробниками у разі здійснення ними операцій з постачання власновироблених товарів,
отриманих за результатами видів діяльності, визначених пунктом 161.3 статті 161 Закону України від  24.06.2004  №
 1877-IV  "Про державну підтримку сільського господарства України".

11. Форма "Реєстр отриманих та виданих податкових накладних" відкривається для перегляду та друку за допомогою кнопки

.

12. Якщо у програмі ведеться робота з Реєстром отриманих та виданих податкових накладних великих об’ємів (імпорт,
експорт) технічні характеристики комп'ютера повинні бути значно кращі, а саме:

· Процесор Pentium - з тактовою частотою 1,7 ГГц або швидший;
· Оперативна пам'ять (ОЗУ) не менше 2 Гб (або файл підкачки повинен бути не менше 2 Гб у разі, коли ОЗУ
комп'ютера меншого об'єму).
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Опис основних функціональних елементів інтерфейсу
    

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Робоча область містить безпосередньо записи реєстру: представлено у вигляді таблиці, окремий рядок якої відображає коротку основну інформацію

податкової накладної. Переглянути більш детальніше документ можна у окремому вікні, яке відкривається подвійним кліком по потрібному запису.
Заповнена таблиця модулю і є Реєстром податкових накладних - отриманих або виданих.

В нижньому окремому рядку відображаються розраховані програмою підсумкові суми відповідних колонок реєстру.

Документи, що були створені або імпортовані у реєстр, позначаються піктограмами:  - податкові накладні та  - додатки (коригування). Наявність
піктограми вказую на те, що документ існує в базі, його можна переглянути та відредагувати. Зареєстровані документи позначаються піктограмами -

 та  відповідно.

Відповідно, документи, що були внесені у реєстр вручну із клавіатури, а також проімпортовані реєстри, сформовані в інших бухгалтерських системах,
графічного відображення не мають, вони не відкриваються для перегляду та не існують у програмі у вигляді документу.

Розділи реєстру . Документи  в модулі розподілені по розділах: Отримані, Видані та Відсутні у реєстрі.

Відсутні у реєстрі - архів завантажених у систему, але не імпортованих у реєстр податкових накладних

Панель інструментів містить кнопки виклику таких функцій:

Відкриття списку додатків

Перегляд паперової форми Реєстру податкових накладних

Додати рядок

Вилучити рядок

Редагувати запис

Друкування Реєстру податкових накладних

Окрім інструментів, які надають швидкий доступ до функцій, що найчастіше використовуються, у верхній частині вікна розташована додаткова панель,
що дозволяє управляти реєстром.

1. Для початку роботи з реєстром треба вказати період відображення і  тип оподаткування підприємства:
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2. В режимі "Корпорація" відображається поле Філія, яка дозволяє фільтрувати  документи підзвітних установ.
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Робота з Pеєстром податкових накладних
    

У даному розділі довідки розглянуто наступне:

· Заповнення Pеєстру податкових накладних
· Створення податкової накладної та додатків до неї
· Друк податкових накладних
· Імпорт Реєстру та податкових накладних створених в інших бухгалтерських системах
· Експорт із Реєстру податкових накладних
· Додаткові сервісні функції

► Групова заміна виду та коду документів

· Створення копії Реєстру податкових накладних
· Створення пакету звітів
· Відправлення Реєстру накладних електронною поштою
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Заповнення Pеєстру податкових накладних
    

За наявності первинних документів, що не входять до складу Реєстру, завжди при кожному відкритті Реєстру користувачу пропонується завантажити їх.

 
Якщо обрано Так, завантажується весь список документів, що відсутні. Документи поміщаються у
відповідні розділи Реєстру: Отримані  або Видані.

 

Якщо обрано Ні, виконати завантаження можливо пізніше скориставшись пунктом Заповнити звіт
згідно первинних документів  вкладки Наступні дії  на панелі стану документу або з архіву Відсутні у
реєстрі .
 
Зверніть увагу!  Із архіву податкові документи можна завантажити вибірково, тоді як із вкладки Наступні
дії, завантажується весь список документів, що відсутні у реєстрі.

Податкові зобов'язання та Податковий кредит
Для документів, в яких має бути заповнено поля Податкові зобов’язання або Податковий кредит , відсутній відповідний код податкового зобов'язання/кредиту , відразу
після завантаження система запропонує вказати цей код у окремому вікні.

Для того, щоб вказати код податкового зобов'язання/кредиту, необхідно подвійним кліком лівої клавіші миші відкрити документ. У полях Податкові зобов’язання або Податковий
кредит потрібно обрати відповідний код із однойменних підключених довідників.

Податкові зобов’язання та Податковий кредит - додаткові поля розробника, вони відсутні у друкованій формі податкової накладної. Але код, який обирається у цих полях,
призначений для коректного перенесення даних із Податкової  накладної (Додатку 2) у Реєстр, і потім, при експорті в Декларацію з ПДВ дані правильно перенесуться до Додатків
1,5,6 та відповідних рядків Декларації.

Видані накладні
У Виданих податкових накладних потрібно обирати код у полі Податкові зобов’язання.
НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ  код у цьому полі у випадку, якщо операції по накладній відповідають:
· рядку 1.1  Декларації з ПДВ  "операції, що оподатковуються за основною ставкою";
· рядку 1.2  Декларації з ПДВ "операції, що оподатковуються за ставкою 7 %";
· рядку 2  Декларації з ПДВ "операції з вивезення товарі за межі митної території України";
· рядку 3  Декларації з ПДВ "інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою".

Отримані накладні
У Отриманих податкових накладних потрібно обирати код у полі Податковий кредит.
НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ код у цьому полі у випадку, якщо операції відповідають оподаткуванню за:
· рядку 10.1  Декларації з ПДВ  - "основною ставкою та  нульовою";
· рядку 10.2  Декларації з ПДВ  - "ставкою 7 %".

Заповнення Реєстру виданих та отриманих податкових накладних
Реєстр виданих та отриманих податкових накладних заповнюється наступними можливими способами:

· видані ( вихідні) та отримані (вхідні) податкові накладні, що були створені (отримані) у модулі Податкові накладні , автоматично додаються у Реєстр при його відкритті ( див.
вище);

· в розділі  Видані  реєстру створюються податкові накладні та  додатки;
· імпортуються Реєстр або накладні та додатки в електронному вигляді (формат XML), сформовані в інших бухгалтерських системах;
· вносяться дані виданих та отриманих накладних в таблицю Реєстру вручну із клавіатури.

Документи, що були створені або  імпортовані у реєстр, позначаються піктограмами:  - податкові накладні та   - додатки (коригування) . Наявність піктограми вказую на те, що
документ існує в базі, його можна переглянути та відредагувати.
Відповідно, документи, що були внесені у реєстр вручну із  клавіатури, а також проімпортовані реєстри, сформовані в  інших бухгалтерських системах, графічного відображення не
мають, вони не відкриваються для перегляду та не існують у програмі у вигляді документу.

Правила заповнення Реєстру при внесенні даних вручну із клавіатури
1. У поле колонки 2 "Дата виписки" (або "Дата отримання") внести дату - вручну із клавіатури або обрати із підключеного календаря.

2. У колонку 3 "Номер" вноситься номер податкової накладної.

3. Колонка "Вид документа":

Для виданих податкових накладних колонка 4 "Вид документа" розділено на 3 поля:

· 1 поле - вид документу - обирається із підключеного довідника "Вид документа";

· 2 поле - тип причини у разі складення ПН або РК за окремими операціями згідно Порядку заповнення ПН. Обирається із підключеного довідника "Особливі примітки в податковій
накладній";

· 3 поле - автоматично проставляється літера "У" у випадку, якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний (податковий) період, тобто встановлена
галочка у полі "Уточ.Розш.". (Якщо галочку зняти, літера "У" автоматично зникає).
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Для отриманих податкових накладних колонка 5 "Вид документа" розділено на 4 поля:

· 1 поле - вид документа - згідно із зміненими позначеннями - обирається із підключеного довідника;

· 2 поле - літери КО (у разі якщо вид документа БО та ним підтверджується здійснення контрольованої операції з постачання);

· 3 поле - вписується вручну літера "Р", якщо платником проводиться розподіл сум податкового кредиту;

· 4 поле - автоматично проставляється літера "У" у випадку, якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний (податковий) період, тобто встановлена
галочка у полі "Уточ.Розш.". (Якщо галочку зняти, літера "У" автоматично зникає).

4. У колонці Код за необхідності проставити відмітку. До поля колонки підключений довідник Податкові зобов'язання (закладка Видані накладні) та довідник Податковий кредит
(закладка Отримані накладні). Код, який обирається, призначений для коректного перенесення даних із Податкової накладної (Додатку 2) у "Реєстр" і потім при експорті в
Декларацію з ПДВ дані правильно перенесуться до відповідних рядків Декларації.

Код обирається із підключеного довідника, крім випадків наведених нижче:

Видані накладні
НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ код у цьому полі у випадку, якщо операції по накладній відповідають:

· рядку 1.1  Декларації з ПДВ  "операції, що оподатковуються за основною ставкою";
· рядку 1.2  Декларації з ПДВ "операції, що оподатковуються за ставкою 7 %";
· рядку 2  Декларації з ПДВ "операції з вивезення товарі за межі митної території України";
· рядку 3  Декларації з ПДВ "інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою".

Отримані накладні
НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ код у цьому полі у випадку, якщо операції відповідають оподаткуванню за:

· рядку 10.1  Декларації з ПДВ  - "основною ставкою та  нульовою";
· рядку 10.2  Декларації з ПДВ  - "ставкою 7 %".

5. До поля колонки 5 "Назва покупця" ("Постачальник") підключений Довідник контрагентів.

6. У колонку 6 "ІПН" вноситься автоматично при виборі контрагента, або ж вводиться із клавіатури.

7. У колонці Ознака нерезидента проставляється відповідна позначка.

8. Дані в інші колонки таблиці вносяться відповідно до вимог нормативних документів.

9. Для збереження внесених у рядок Реєстру даних потрібно перейти до іншого рядка.

Заповнення Реєстру в режимі "Корпорація"
В режимі Корпорація можна заповнити Реєстр за допомогою  функції  Заповнити звіт згідно первинних документів в Наступних діях.

Виконується імпорт ПН\РК філій з вкладки «Відсутні у реєстрі».

Функція працює, якщо увімкнений параметр Відображення документів філій в Реєстрі первинних документів.
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Створення податкової накладної та додатків до неї
    

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Створення податкової накладної або додатку 2
Створення додатку 1 до податкової накладної
Заповнення податкової накладної

Створення податкової накладної або додатку 2

1. Оберіть період, рік в якому потрібно створити податкову накладну та тип оподаткування підприємства. За замовчанням встановлено поточний період.

2. На панелі інструментів виберіть команду Створити та далі оберіть документ потрібного типу: Податкова накладна або Додаток 2.

3. У окремому вікні відкриється бланк документу, який потрібно заповнити.

Поля, що підсвічені жовтим кольором, доступні для заповнення та редагування.

4. На панелі стану документу виберіть закладку Наступні дії і натисніть Перевірити документ.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Перевіряється наявність заповнення обов’язкових полів у документі і у  випадку  відсутності обов’язкових даних, система підсвітить червоним кольором поля, що
необхідно заповнити.

Виправте помилки та знову виконайте перевірку.

5. Збережіть документ, натиснувши кнопку  або комбінацію клавіш Ctrl+S.

До початку

Створення додатку 1 до податкової накладної

1. Виділіть в таблиці податкову накладку, до якої створюється Додаток 1.

2. На панелі інструментів або у контекстному меню оберіть команду Відкрити список додатків.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
3. Відкриється модальне вікно Додаток 1 до податкової накладної.

Створення додатку відбувається звичайним чином – за допомогою кнопки .

При збереженні внесених даних у відкритий бланк додатку у полі Дата заповнення
з’явиться запис про дату створеного додатку.

У подальшому такий додаток можна відкрити для перегляду та редагування (подвійним
натисканням лівою кнопкою миші по запису або кнопкою ).

Додаток 1 можна створювати у необмеженій кількості.

Помилковий запис Додатку № 1 можна вилучити за допомогою кнопки .

Для відправлення додатку контрагенту скористайтесь кнопкою .

До початку

Заповнення податкової накладної

1. Порядковий номер податкової накладної заповнюється вручну користувачем за наступним алгоритмом:
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
2. Накладна заповнюється аналогічно  іншим звітним документам.

3. До форми Податкова накладна  підключено довідники, які викликаються за допомогою клавіші F3:

· Контрагенти;
· УКТЗЕД та умовних кодів товару;
· Довідник кодів послуг;
· Номенклатура товарів та послуг;
· Одиниці виміру (значення заносяться у графи 4 та 5);
· Співробітники (підпис та прізвище особи, яка склала податкову накладну);
· Особливі примітки в податковій накладній;
· Код ставки (графа 8);
· Довідник пільг (графа 9);
· Код виду діяльності (графа 12);
· Податкові зобов'язання
· Податковий кредит.

Із однойменних довідників у полях Податкові зобов’язання  або Податковий кредит потрібно обрати відповідний код. Це додаткові поля, вони відсутні у
друкованій формі податкової накладної, але Код, який обирається у цих полях, призначений для коректного перенесення даних із Податкової накладної
(Додатку 2) у "Реєстр" і потім при експорті в Декларацію з ПДВ дані правильно перенесуться до відповідних рядків Декларації.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

У полі Кас. метод  встановлюється позначка «+» у випадку, якщо суми податку включаються до складу податкового кредиту за касовим методом відповідно до п.
187.10 ст. 187 ПКУ.
У такому випадку під час формування Додатку 5 сума ПДВ, що включена до податкового кредиту за касовим методом, буде автоматично виділена у окремий
рядок.
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Код обирається із підключеного довідника, крім випадків наведених нижче:

Видані накладні
У Виданих податкових накладних потрібно обирати код у полі Податкові зобов ’язання.

НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ  код у цьому полі у випадку, якщо операції по накладній відповідають:
· рядку 1.1  Декларації з ПДВ  "операції, що оподатковуються за основною ставкою";
· рядку 1.2  Декларації з ПДВ "операції, що оподатковуються за ставкою 7 %";
· рядку 2  Декларації з ПДВ "операції з вивезення товарі за межі митної території України";
· рядку 3  Декларації з ПДВ "інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою".

До початку
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Копіювання документів у реєстрі
    

Функція Копіювання доступна для податкових накладних та розрахунків коригування і можлива у вкладках Видані та Отримані.

Копіювання дозволяє спростити створення документів, які містять схожі реквізити та номенклатуру товарів.

1. Виділіть документ, для якого потрібно створити копію.

2. Оберіть Копіювати одним із способів:

· із меню Файл >  Копіювати,

· із контекстного меню >  Копіювати,
·

на панелі інструментів виберіть кнопку  Копіювати .

Натисніть, щоб збільшити малюнок
3 .  Відкриється вікно Копіювання...

Вкажіть період, у який потрібно скопіювати документ та тип Видані .

4. У окремому вікні відкриється копія документу, відредагуйте та збережіть його, натиснувши кнопку .

5. Відредагований документ також поміщається у Реєстр первинних документів.
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Копіювання ПН  отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на
митній території України

1. У разі складання податкової накладної отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента, податкові накладні копіюються у вкладку Отримані.

У вікні Копіювання... оберіть тип документа "Отримані".

2. Скопійований документ також додається у Реєстр первинних документів як вхідний та у колонці «Походження документа» позначається як
"Копіювання в РПН" , статус такого документу «Дублікат».
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Друк податкових накладних
    

В системі реалізована можливість друку оригіналів і копій податкових накладних та розрахунку коригування як одночасно, так і
окремо.

Особливість даної функції полягає в тому, що передбачена можливість роздруковувати підписані та відправлені поштою
податкові накладні та розрахунки коригування, тобто документи, що заблоковані від редагування.

1. Відкрийте податкову накладку (розрахунок коригування), яку потрібно роздрукувати.

2. На панелі інструментів натисніть кнопку .

3. Відкриється модальне вікно Призначення документу.

4. Встановіть позначки напроти потрібної опції або обидва варіанти одночасно.

5. Натисніть кнопку ОК.

6. Відкриється стандартне вікно Друк. Встановіть потрібні параметри згідно налаштувань вашого принтера та натисніть кнопку
Друк.
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Імпорт Реєстру та податкових накладних, створених в інших бухгалтерських системах
    

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Імпорт Реєстру отриманих та виданих податкових накладних
Імпорт податкових накладних
Імпорт податкових накладних із архіву

В системі передбачений імпорт Реєстру отриманих та  виданих податкових накладних та  файлів  податкових накладних створених в  інших бухгалтерських системах.
Функція імпорту запускається із меню Файл наступними командами:

· Імпорт звітів XML  - для XML-формату та Пакетів документів РСК.
· Імпорт з файлів передачі даних( .ZDI ) - для імпорту реєстрів у форматі ZDI;
· Імпорт реєстру з DBF/ TXT - для форматів DBF та TXT.

Імпорт Реєстру отриманих та виданих податкових накладних

1. У меню Файл оберіть команду Імпорт та далі потрібний формат.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
2. Відкриється вікно вибору файлів вказаного формату, які імпортуються.

Вкажіть шлях до каталогу розміщення файлів. Оберіть файли та натисніть Відкрити для початку процесу імпорту.

3. Відкриється вікно вибору періоду імпорту документів.

Оберіть тип оподаткування підприємства та порядок імпорту:

· Додати рядки - використовується для додавання до збереженого в системі реєстру податкових накладних нових рядки із імпортованого реєстру;
· Замінити дані - використовується д ля повної заміни раніше збереженого в системі реєстру.
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Поля у вікні вибору періоду імпорту документів співпадають з полями на панелі
інструментів Реєстру податкових накладних для вибору періоду і типу оподаткування.
Таким чином після заповнення вказаних полів документи будуть імпортовані в
аналогічний період Реєстру та за тим же типом оподаткування.

4. Натисніть кнопку ОК для початку імпорту.

5. По закінченні процедури, система виведе протокол імпорту даних.

До початку

Імпорт податкових накладних

1. На виконання команди Файл/Імпорт відкриється вікно вибору файлів вказаного формату, які імпортуються.

2. Вкажіть шлях до каталогу розміщення файлів. Оберіть файли та натисніть Відкрити для початку процесу імпорту.

3. По закінченні процедури, система виведе протокол імпорту даних.

4. Імпортовані документи поміщаються у архів Відсутні у реєстрі. У архіві документи можна переглянути (кнопка  на панелі інструментів) та видалити

(кнопка ) за необхідності.

Для того, щоб ці накладні  увійшли до Реєстру..., їх необхідно імпортувати у програму (див. далі).

До початку

Імпорт податкових накладних із архіву

Якщо при відкритті Реєстру користувач відмовився відразу завантажувати документи та після імпорту податкових з жорсткого диску, вони поміщаються у архів
Відсутні у реєстрі. Звідси їх можна завантажити пізніше.

Із архіву податкові документи можна завантажити вибірково, тоді як скориставшись пунктом Заповнити звіт згідно первинних документів вкладки Наступні дії
на панелі стану документу, завантажується весь список документів, що відсутні у реєстрі.

У архіві документи можна переглянути та видалити за необхідності. Для того, щоб ці накладні увійшли до Реєстру..., їх необхідно додати.

1. Виберіть закладку Відсутні у реєстрі.
Позначте обрані накладні галочкою.
На панелі інструментів виберіть команду Додати у реєстр (Ctrl+I).

Зверніть увагу! Друга зліва колонка відображає відмітку реєстрації податкової накладної в ЄРПН. Слугує підказкою для користувача, які накладні необхідно
додати в першу чергу.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
2. Відкриється вікно вибору періоду імпорту документів. Оберіть період імпорту та тип оподаткування.

Натисніть кнопку ОК для початку імпорту.

3. По закінченні процедури, система виведе результат імпорту даних.

До початку
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Експорт із Реєстру податкових накладних
    

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Універсальний експорт
Експорт у форми звітності
Експорт у бланк Реєстру документів

Універсальний експорт

Функція експорту даних реєстру податкових накладних, податкових накладних та витягу з Єдиного реєстру податкових
накладних реалізовано з метою виявлення зареєстрованих податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних.
Дозволяє вивантажувати дані окремих полів звітів у формати *.xls або *.dbf.

Для виконання експорту даних виконайте дії у наступній послідовності:

1. У меню Файл оберіть команду Експорт та далі Універсальний експорт.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
2. Відкривається вікно Експорт. Доступні наступні налаштування:

2.1. Вкладка Налаштування:

· Оберіть тип файлу для експорту - DBF або Exсel;
· Вкажіть шлях для вивантаження даних у полі "Оберіть каталог для експорту";
· Кнопка Відновити назви полів  - відновлює назви полів за замовчанням, якщо вони були змінені на наступних вкладках
даного вікна.
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2.2. Вкладка Головна таблиця, Динамічна таблиця 1, Динамічна таблиця 2

· Встановіть галочки напроти полів, дані яких потрібно вивантажити або оберіть всі поля;
· За необхідності, змініть назви полів вручну.

3. Натисніть ОК.

4. Система повідомить про успішне завершення вивантаження даних.

До початку

Експорт у форми звітності

На підставі Реєстру виданих та отриманих податкових накладних в програмі в автоматичному режимі формуються наступні звіти
в єдиний пакет :
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· Декларація з ПДВ;
· Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість;
· Розшифровки до декларації з ПДВ у розрізі контрагентів;
· Уточнюючі розшифровки до декларації з ПДВ у розрізі контрагентів;
· інші додатки до Декларації.

Формування вказаних звітів відбувається за допомогою функції експорту даних із Реєстру.

Для початку експорту в меню Файл оберіть функцію Експорт - Експорт у форми звітності і далі Створити пакет звітів.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Відкриється модальне вікно Перелік звітів. Позначте галочками документи, що потрібно сформувати. Натисніть кнопку ОК.

Створений пакет документів можна переглянути у модулі Реєстр звітів .
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До початку

Експорт у бланк Реєстру документів

На виконання п.201.111 ст. 201 Податкового кодексу України у "M.E.Doc" реалізовано експорт документів з Реєстру виданих
та отриманих податкових накладних у бланк Реєстру документів.

У Реєстр документів експортуються документи, зазначені у п.201.111 ст. 201 ПКУ: транспортний квиток, готельний рахунок
або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, касові чеки, тощо.

Податкові накладні та Розрахунки коригування у бланк Реєстру документів не експортуються.

Для виконання експорту виконайте дії у наступній послідовності:

1. У меню Файл оберіть команду Файл - Експорт - Експорт у форми звітності - Реєстр документів (RDХХХХХХ), де
«ХХХХХХ» — код, що відповідає обраному типу Реєстру.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

2. Дані документів буде перенесено у бланк Реєстру документів. Створений документ буде відкрито на окремій вкладці.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок

До початку
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Створення копії Реєстру податкових накладних
    

Для створення копії Реєстру податкових накладних виконайте дії у наступній послідовності:

1. Відкрийте Реєстр.., дані якого потрібно скопіювати у інший звітний період.

2. У меню Файл оберіть команду Копіювати РПН.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
3. Відкриється вікно Копіювання...

У полі Період оберіть звітний період, в який копіювати дані Реєстру..
За умови копіювання Порції припустиме копіювання у той же самий звітний період, поряд імпорту при цьому має бути " В нову
порцію".

Оберіть порядок імпорту:

- Додати рядки - податкові накладні додаються в останню Порцію. Якщо кількість податкових перевищить визначену,
створиться нова Порція, куди буде розміщено решта податкових;

- Замінити дані - повне видалення всіх даних, що присутні у тому звітному періоді, в який виконується копіювання, та заміна
новими, скопійованими даними. В разі вибору даного варіанту, система додатково перепитає, чи користувач впевнений, що
бажає замінити дані.;

- В нову порцію - при копіювання буде створено нову порцію Реєстру, в яку буде поміщено всі дані, що копіюються.

4. Для початку копіювання даних натисніть кнопку ОК.

5. Система повідомить про успішне закінчення копіювання.

Зверніть увагу!
При виконанні копіювання Реєстру податкових накладних в інший звітний період або у нову Порцію дата
отримання та дата виписки податкових накладних змінюється на перше число звітного періоду, в який
виконувалось копіювання.
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Друк Реєстру податкових накладних у PDF
    

Дана функція дозволяє зберегти документ "Реєстр виданих та отриманих податкових накладних" на диску комп’ютера у файлі
формату .pdf.

Для друку реєстру у PDF виконайте дії у наступній послідовності:

1. Оберіть один із способів:

· із контекстного меню команда Друк в PDF;
· команда меню  Файл/Друк в PDF .

2 . У вікні Огляд папок  вкажіть каталог, у якому потрібно зберегти файли .pdf.

Також функція друку документу у PDF доступна і у відкритому вікні документу:

· команда меню  Файл/Друк в PDF .

Із вікна відкритого документу у форматі PDF зберігається тільки поточний документ. Друк виконується як описано у
розділі Друк первинних документів у PDF .
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Додаткові сервісні функції
    

У Реєстрі отриманих та виданих податкових накладних в меню Правка доступні такі  сервісні  функції:

Натисніть, щоб збільшити малюнок

· Перевірка платників ПДВ
Функція звіряння  статусу контрагентів із базою ДФС України, тобто перевірки
наявності реєстрації платників ПДВ.

На виконання функції із програми формується запит до ДФС, який містить перелік
Ваших контрагентів. Перевірка відбувається за ІПН контрагента .

Запит  підписується печаткою установи та відправляється електронною поштою на
ЦОЕЗ ДФС.

Примітка: Для відправлення запиту комп'ютер користувача повинен
мати доступ до мережі Інтернет.

Одразу після відправки на панелі вкладок звіту з'являється вкладка Платники ПДВ.
На вкладці  міститься перелік ІПН контрагентів, стан яких перевіряється.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Під час прийому вхідної кореспонденції, користувач отримує повідомлення Отримано інформаційну довідку.
Для перегляду результатів перевірки, натисніть повторно Правка/Перевірка платників ПДВ.
На вкладці Платники ПДВ відобразиться перелік контрагентів, які не зареєстровані як платники ПДВ або дані помилкові.

· Запит стану реєстрації
Перевірка наявності реєстрації певної податкової накладної або групи накладних (як отриманих так і виданих) в Єдиному реєстрі податкових накладних.

На виконання функції із програми формується запит до ДФС, який містить дані вказаних податкових накладних (або всіх накладних у Реєстрі). Такий запит підписується
сертифікатом директора і печаткою установи та відправляється на ЦОЕЗ ДФС.

При формуванні запиту стану реєстрації по записам реєстру відбувається розділення та відправлення запитів по 1000 рядків (у випадку, якщо обрано більше ніж 1000 документів
для формування запиту).

Запит за списком обраних документів також можливо сформувати у модулі Реєстр первинних документів.

Під час прийому вхідної кореспонденції, користувач отримує повідомлення Отримано інформаційну довідку. Переглянути відповідь можна у модулі Інформаційна довідка -
Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №...

· Виконати сортування за датою
Виконує впорядкування записів таблиці в порядку зростання дати отримання податкових (в розділі Отримані ) або дати виписки (в розділі Видані).

· Оновити нумерацію
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Дозволяє оновити нумерацію записів реєстру у колонці 1 (№ з/п), як помісячно, так і з початку року.
Використовується, наприклад, після імпорту Реєстру.. створеного в інших бухгалтерських системах.

На виконання функції відкривається вікно Оновити нумерацію.

Оберіть спосіб нумерації:

- помісячно - оновлює нумерацію записів реєстру кожного місяця, починаючи з 1;

- з початку поточного періоду - відбувається нумерація записів реєстру в межах місяця, при цьому, накладні за попередні
періоди нумеруються в останню чергу в кінці реєстру;

- з початку року - наскрізна нумерація рядків реєстру з початку календарного року. Обравши цей спосіб, при необхідності,
можна задати початкові значення номерів для виданих і отриманих податкових накладних окремо.

· Включити до уточнюючих розрахунків
У формі Реєстру отриманих та виданих податкових накладних присутній рядок З них включено до уточнюючих
розрахунків. Цей рядок Реєстру… заповнюється не в електронній таблиці, а в окремій картці. Картка викликається із
меню Правка > Включено до уточнюючих розрахунків.

Облік у рядку ведеться окремо для отриманих та виданих податкових накладних, тому дані у цьому рядку заповнюються
для обох закладок.

У вікні з назвою Включено до уточнюючих розрахунків в потрібних рядках із клавіатури вносяться відповідні дані.
Назва рядків відповідає назві колонок у обраній закладці Реєстру…

Після заповнення картку потрібно закрити, натиснувши кнопку ОК.

Всі дані, заповнені у картці, переносяться у рядок реєстру "З них включено до уточнюючих розрахунків" у
потрібну закладку.

· Видалення некоректних символів з ІПН
Перевірка кількості цифр та наявності некоректних символів в податковому номері контрагента.

За наявності у записі ІПН некоректних символів або кількість цифр у ІПН не відповідає встановленій довжині програма надсилає повідомлення про помилку.

Така ситуація може виникнути при імпорті з інших бухгалтерських систем, або ж якщо при створенні контрагентів у програмі був неправильно внесений індивідуальний податковий
номер (ІПН) - у записі присутні прочерки, крапки та інші недопустимі символи.

Після обрання цієї функції  із записів ІПН у колонці Реєстру некоректні символи видаляються автоматично.

· Автонумерація рядків
Автоматична нумерації доданих у таблиці рядків. Наявність помітки означає, що функція включена.
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Групова заміна виду та коду документів
    

Для здійснення заміни даних виконайте дії в наступній послідовності:

1. Якщо заміну потрібно виконати для вибіркових записів, виділіть ці записи в реєстрі. Для заміни даних в усьому реєстрі, можна нічого не виділяти.

2. У меню Правка оберіть функцію Групова заміна значень ПН / РК.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
3. Відкриється модальне вікно Нові значення. Діалогове вікно вибору параметрів групової заміни відрізняється в залежності від обраного реєстру –
отриманого чи виданого:
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Для отриманих накладних Для виданих накладних

4. Оберіть необхідні параметри заміни даних в реєстрі:

· якщо потрібно виконати заміну в обраних записах, встановіть позначку в полі лише по виділеним записам, інакше оберіть значення по всім
записам;

· для вибору значень заміни із довідників, встановіть галочки у відповідних полях та натисніть кнопку . Оберіть у довіднику потрібне значення. Якщо
потрібно замінити дані на пусте значення, лишіть поле із ввімкненою галочкою незаповненим;
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
· у полі Ознака реєстрації в ЄРПН можна обрати одне з 3 значень:

- Не змінювати - залишити значення графи Ознака реєстрації в ЄРПН без змін;
- Зняти відмітку - очистити графу Ознака реєстрації в ЄРПН всіх або обраних документів;
- Встановити відмітку - проставити відмітки у графі Ознака реєстрації в ЄРПН всіх або обраних документів.

Встановлення даної ознаки виконується у розділі Видані для імпортованого у форматі xml реєстру виданих та отриманих податкових
накладних (у імпортованому реєстрі відсутня ознака реєстрації ПН/РК в ЄРПН). Встановлена ознака сприяє коректному вивантаженню
незареєстрованих ПН в таблицю 1.1. Додатку 5.

· у полі Ознака здійснення с/г операцій можна обрати одне з 3 значень:
- Не змінювати - залишити значення графи Ознака здійснення с/г операцій без змін;
- Зняти відмітку - очистити графу Ознака здійснення с/г операцій всіх або обраних документів;
- Встановити відмітку - проставити відмітки у графі Ознака здійснення с/г операцій всіх або обраних документів.

5. Після внесення потрібних параметрів натисніть кнопку ОК (якщо в діалоговому вікні вимкнути всі галочки, кнопка ОК неактивна ). Система повідомить
про закінчення процедури.

 

 

 

Страница 238



Створення пакету звітів
    

На підставі Реєстру отриманих  та виданих податкових накладних у модулі формуються такі документи в єдиний пакет :

· Декларація з ПДВ;
· Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість;
· Розшифровки до декларації з ПДВ у розрізі контрагентів;
· Уточнюючі розшифровки до декларації з ПДВ у розрізі контрагентів;
· інші додатки до Декларації.

Для формування пакету документів, на  панелі стану документу виберіть закладку Наступні дії і натисніть Створити пакет звітів .

Відкриється модальне вікно Перелік звітів. Позначте галочками документи, що потрібно сформувати. Натисніть кнопку ОК.

Створені документи можна переглянути у модулі Реєстр звітів.
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Відправлення Реєстру накладних електронною поштою
    

З 01.02.2015 Реєстри виданих та отриманих податкових накладних не подаються в ДФС.

Але платник податків може вести Реєстри за власним бажанням, оскільки за даними із реєстрів формуються пакети звітності з
ПДВ.
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Порції Реєстру податкових накладних
   

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Створення Порції Реєстру податкових накладних
Імпорт Порцій Реєстру податкових накладних
Експорт Порцій Реєстру податкових накладних
Експорт у форми звітності при наявності Порцій у Реєстрі
Створення копії Порцій у Реєстрі

У програмному комплексі реалізовано можливість створення порцій Реєстру отриманих та виданих податкових накладних.

Порції РПН – це окремі документи в системі, що містять визначену кількість податкових накладних.

Створення Порції Реєстру податкових накладних

Нові Порції створюються у Реєстрі, який вже має записи. У пустому Реєстрі створити Порцію неможливо.

Для створення нової Порції в меню Сервіс оберіть команду Створити нову порцію .

На панелі інструментів у полі з назвою "Порція" буде додана порція з № 2.

Заповніть реєстр для створеної порції та збережіть дані.

У верхній частині вікна з'явиться поле Порція, у якому обирається режим перегляду реєстру:
· Режим Всі - у таблиці реєстру відображаються всі документи для обраного періоду. Цей режим призначений виключно для перегляду, всі функції меню Правка
заблоковані (окрім Запит стану реєстрації ... ).

· Для роботи з певною Порцією оберіть її номер із списку поля Порція. У вікні будуть відображені документи обраної порції.

Податкові накладні, що імпортуються із архіву Відсутні у Реєстрі додаються в останню Порцію, при цьому, записи, що вже були присутні - не дублюються.

Всі перерахунки зведених документів проводяться із режиму Всі.
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Для того, щоб в режимі Всі було зрозуміло до якої Порції відноситься податкова накладна, передбачено наявність колонки Порція

Натисніть, щоб збільшити малюнок

До початку

Імпорт Порцій Реєстру податкових накладних

При імпорті Реєстру податкових накладних, у якому вже є створені користувачем порції, дані імпортуються у останню порцію.

Порядок імпорту обирається користувачем:

· Додати рядки  - податкові накладні додаються в останню Порцію. Якщо кількість податкових перевищить визначену, створиться нова Порція, куди буде
розміщено решта податкових;

· Замінити дані  - виконується повна заміна раніше збереженого в системі реєстру, починаючи з першої Порції. Якщо кількість податкових перевищить визначену,
створиться нова Порція, куди буде розміщено решта податкових;

· В нову порцію  - створиться нова Порція для імпортованих накладних. Якщо кількість податкових перевищить визначену, створиться наступна Порція, куди буде
розміщено решта податкових.

До початку

Експорт Порцій Реєстру податкових накладних

1. Виконайте команду Експорт контекстного меню.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
Буде створений окремий файл, що містить дані тільки обраної Порції.

2. При експорті Реєстру податкових накладних для обміну звітністю створюється єдиний файл, який включатиме всі наявні порції.

3. При експорті документа з квитанціями будуть експортовані всі порції, що присутні у обраному періоді, незалежно від значення, обраного у порі Порція.

З 01.02.2015 Реєстри виданих та отриманих податкових накладних не подаються у контролюючий орган ДФС.

До початку

Експорт у форми звітності при наявності Порцій у Реєстрі

При створенні документів, які автоматично формуються на підставі Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, у форми звітності експортуються дані, які є
у всіх Порціях.

До початку

Створення копії Порцій у Реєстрі

Копіювання як окремої Порції, так і всіх порцій разом виконується аналогічно створенню копії Реєстру податкових накладних.

За умови копіювання Порції припустиме копіювання Реєстру.. у той же самий звітний період, поряд імпорту при цьому має бути "В нову порцію".

До початку
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Податкова декларація з ПДВ
 

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Розшифровка показників
Створення та відправка пакету звітів

В даному розділі модулю Облік ПДВ міститься сама декларація та додатки до неї. Модуль призначений для перевірки звітних податкових документів.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Відкрити групу звітів можна натиснувши на 

Сформовані у Реєстрі отриманих та виданих податкових накладних документи необхідно відкрити, перевірити та зберегти. Перевірені та збережені документи (Декларація та
Додаток) поміщаються у модуль Реєстр звітів у тому звітному періоді, в якому вони були створені.

Розшифровка показників

В допомогу користувачу була реалізована функція розшифровки показників:

· при перевірці податкової декларації з ПДВ;
· при перевірці додатку 5.

Податкова декларація з ПДВ

1. Відкрийте податкову декларацію. Оберіть період відображення даних декларації.

2. Оберіть клітинку декларації, для якої потрібно переглянути склад показників (Наприклад, рядок 1.1, колонка А). Натисніть на кнопку Розшифровка показника.
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Натисніть на рисунок, щоб збільшити його
3. Відкриється вікно Реєстру отриманих та виданих податкових накладних, в якому відображені тільки ті рядки реєстру, на основі яких сформувалась сума у вибраній клітинці

декларації.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

4. Після перевірки декларації, збережіть документ, натиснувши кнопку .

Додаток 5. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів

1. Відкрийте Додаток 5. Оберіть період відображення даних додатку.

2. Оберіть строку додатку, що відповідає індивідуальному податковому номеру платника, для якої потрібно переглянути склад показників. Натисніть на кнопку Розшифровка
показника.

Страница 246



Натисніть, щоб збільшити малюнок
3. Відкриється вікно Реєстру отриманих та виданих податкових накладних, в якому відображені відносно контрагента ті рядки реєстру, на основі яких сформувалась сума у

додатку 5.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

4. Після перевірки додатку 5, збережіть документ, натиснувши кнопку .

До початку

Створення та відправка пакету звітів

Із відкритих документів декларації та додатків можна сформувати пакет податкових документів, а також відправити його у контролюючі органи.

Для формування пакету документів:
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1. На панелі стану документу виберіть закладку Наступні дії і натисніть Створити пакет звітів .

Натисніть, щоб збільшити малюнок
2. Відкриється модальне вікно Перелік звітів. Позначте галочками документи, що потрібно сформувати. Натисніть кнопку ОК.

3. Створені документи можна переглянути у модулі Реєстр звітів.

Для відправки у контролюючі органи, пакет спочатку необхідно підписати ЕП. Для цього на панелі стану документу виберіть закладку Наступні дії  і натисніть Підписати пакет
звітів.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
4. Відкриється вікно у якому наводяться перелік звітів, які міститиме пакет. Перевірте вміст пакету. Щоб підтвердити переміщення пакету на підпис, натисніть ОК.

5. Відкриється вікно у якому наводяться перелік звітів, які міститиме пакет. Щоб підтвердити переміщення пакету на підпис, натисніть ОК.

6. Розпочнеться стандартна процедура підписання документів ЕП.

7. По завершенні на вкладці Наступні дії  стає доступною функція Відправити у контролюючий орган . На виконання команди Відправити у контролюючий орган
розпочнеться процедура відправлення пакету звітів у контролюючий орган.

До початку
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Облік акцизного податку
 

Модуль призначений для роботи з акцизними документами.  Модуль дозволяє обмінюватися акцизними документами з
контрагентами за допомогою електронної пошти.

У даному розділі довідки розглянуто наступне:

· Реєстр акцизних документів

· Реєстр ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн)

· Звірка документів з ЄРАН
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Облік ТТН
 

Модуль призначений для роботи з товарно-транспортними накладними .  Модуль дозволяє відправляти ТТН в ДФС та
обмінюватися ТТН з контрагентами за допомогою електронної пошти.

У даному розділі довідки розглянуто наступне:

· Реєстр товарно-транспортних накладних . Містить всі створені у модулі  документи, а також ті, що надійшли від
контрагентів.
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Реєстр документів РРО
  

Реєстр документів РРО призначений для створення, редагування та збереження документів, щодо застосування екземплярів
реєстраторів розрахункових операцій, з метою їх реєстрації в ДФС.

Опрацювання документів у розділі здійснюється згідно з порядком, що затверджений наказом Міністерства фінансів України від
13.02.2019 р. № 64 «Про затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру
центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій», та порядками, що затверджені наказом Міністерства
фінансів України від 14.06.2016 р. № 547 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та
книг обліку розрахункових операцій» (у редакції від 01.10.2018 р.).

У даному розділі довідки розглянуто наступне:

· Опис основних функціональних елементів інтерфейсу

· Робота з документами РРО

· Робота з довідниками
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Основні елементи інтерфейсу    

Реєстр складається з 4 частин:

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Фільтр
Робота з Реєстром РРО розпочинається з Фільтру - інструменту відбору потрібних документів.

У Фільтрі представлені атрибути документів, за якими здійснюється пошук та сортування:

Дата - встановіть позначку для вибору певного періоду:
· За  період - вкажіть місяць та рік, в межах якого були створені потрібні первинні документи;
· Створення/Отримання - вкажіть дату початку та закінчення довільного інтервалу, в межах якого були створенні або отриманні потрібні
первинні документи.

Статус - оберіть зі списку, що відкривається, назву статусу, що відповідає . За замовчанням встановлено значення Всі, тобто пошук відбувається
за заданими  параметрами серед усіх документів РРО.

Автор – у списку, що відкривається, оберіть користувачів, якими створювались документи;

РРО – натисніть кнопку  та у вікні довідника Перелік РРО оберіть екземпляри РРО, що використовуються у господарських одиницях
користувача.

Тип – у списку, що відкривається, оберіть тип документів РРО;

Стан обробки  - встановіть позначку, що відповідає стану обробки документа:
· На  опрацюванні - документи, які знаходяться безпосередньо в роботі;
· Корзина  - документи, які були видалені з реєстру.

Після встановлення параметрів фільтрації натисніть на кнопку Показати. В робочій області відобразиться перелік документів згідно заданих
параметрів пошуку.

Для того, щоб очистити Фільтр від даних, натисніть на кнопку .

Якщо Фільтр не потрібен та/або заважає, його можна згорнути. Для цього натисніть на кнопку . Щоб розгорнути Фільтр, натисніть на
згорнуту панель.
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Робоча область
Містить безпосередньо записи Реєстру документів РРО: відображає записи, що відповідають заданим умовам фільтрації та сортування.

Документи, що містять помилки відображаються червоним кольором. Імпортовані документи - синім кольором.

Для зручності роботи у реєстрі, реалізована функція ГРУПУВАННЯ записів реєстру по колонкам таблиці реєстру.

Для активації цієї функції необхідно вибрати в меню Вигляд - Групування даних або натиснути на кнопку  на панелі інструментів. Над
реєстром з'явиться додаткова панель. Перетягніть на цю панель потрібні колонки таблиці.

Щоб відкрити документ, оберіть його у списку та скористайтеся одним із способів:

· натисніть 2 рази лівою кнопкою миші на документі у списку;
· виконайте команду меню Файл - Відкрити ;
· оберіть команду Відкрити  у контекстному меню;
·

натисніть кнопку Відкрити   на панелі інструментів;
· скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl+F2 .

Можливо відкрити декілька документів одночасно, для цього виділіть потрібні документи у списку та скористайтеся одним із способів, що
вказані вище.

Панель вкладок
Містить службову інформацію щодо обраного документа. Панель доступна як у відкритому документі, так і з  Реєстру документів РРО  ( за
умови виділення потрібного документа).

· Наступні  дії – містить інформацію щодо поточного стану документа, а також перелік можливих дій з документом у цьому стані. Слугує
підказкою користувачу про доступні дії, які  можна виконати з документом у поточному стані;

· Властивості – у режимі читання містить всю службову інформацію про документ, таку як: стан, період створення, дата та час
останньої модифікації, інформація про сертифікати, якими підписано документ тощо. Інформація на цій вкладці постійно оновлюється та
доповнюється при будь-яких змінах документа;

· Протокол  –  містить перелік подій, що відбулись з документом під час його обробки в хронологічному порядку.  При виборі події справа
на панелі відображається її детальний опис.

Панель інструментів.
Містить кнопки, що надають швидкий доступ до найбільш часто використовуваних функцій. Наведіть покажчик миші на інструмент і чекайте
протягом секунди, для відображення короткої підказки, що описує його  призначення.
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Прийом та обробка звітності
  

Модуль Прийом і обробка звітності призначений для підприємств з розгалуженою ієрархічною структурою. У модулі
здійснюється підготовка, прийом/передача, обробка і накопичення звітних документів між організаціями. Модуль забезпечує
швидке автоматизоване зведення (консолідацію) даних звітності в єдину базу для подальшої обробки і подачі в державні органи,
згідно чинному законодавству України.

У даному розділі довідки розглянуто наступне:

Налаштування підпорядкованості установ

· Налаштування програмного комплексу

· Робота з модулем "Прийом та обробка звітності"

► Реєстр консолідованих звітів

– Опис основних функціональних елементів інтерфейсу

– Робота з розділом "Реєстр консолідованих звітів"

► Реєстр запитів на консолідацію

· Додаткові функції

► РПН в режимі "M.E.Doc.Корпорація"

► Консолідація Запитів щодо відомостей з ЄРПН

· Для підзвітних підприємств

· Журнал вхідної-вихідної кореспонденції

· Пакет звітних документів
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Налаштування підпорядкованості установ
    

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Створення груп установ
Призначення групи підприємству
Підпорядкування підприємств

Для правильного виконання консолідації документів, що є основною функцією модуля, необхідно створити Реєстр організацій і установ
і виконати їх підпорядкування.

Для коректного налаштування підпорядкованості організацій, при вході в програмний комплекс у вікні Вибір установи
потрібно вибрати підприємство, яке є Головним в корпорації.

Для полегшення пошуку Головної установи у вікні Вибір установи в меню Вигляд оберіть опцію Сховати підзвітні
установи.

У Головному меню програми оберіть модуль Довідники та далі розділ Підзвітні підприємства.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Вікно розділу складається з трьох частин: у лівій частині вікна розташована навігаційна панель Групи установ, праворуч, у верхній
частині, наводиться список установ, що входить до вибраної групи, а в нижній частині - список підзвітних установ для обраного
підприємства.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок

До початку

Створення груп установ

1. Для того, щоб створити нову групу, на панелі інструментів виберіть команду Створити, або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+N.

Для створення підпорядкованої групи, виділіть рядок  відносно якого буде додаватись підрозділ.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
2. Відкриється вікно Група установ. Введіть найменування групи та натисніть кнопку ОК.

3. Запис групи додасться на навігаційну панель.

4. В списку груп також доступні наступні функції:

Shift+Del

Дозволяє безповоротно вилучити запис.

УВАГА!
При видаленні групи безповоротно видаляється увесь її вміст  - всі підпорядковані їй
групи.

Ctrl+F2 Редагування назви групи в разі необхідності.

До початку

Призначення групи підприємству

Для того, щоб призначити або змінити групу підприємству, виконайте дії у наступній послідовності:

1. На навігаційній панелі Групи установ оберіть групу Організації та установи.

2. У списку підприємств оберіть потрібну установу та скористайтесь одним із наступних способів:
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· на  панелі інструментів натисніть кнопку Призначити групу;
· виберіть команду Правка/Призначити групу;
· у  контекстному меню оберіть команду Призначити групу (натисніть правою клавішею миші на рядку обраної установи).

Натисніть, щоб збільшити малюнок
3. Відкриється вікно Призначити групу. Оберіть потрібну групу та натисніть ОК.

4. Підприємство додасться у вказану групу.

До початку

Підпорядкування підприємств

Для того, щоб підприємство призначити головною установою, а також сформувати список підзвітних їй установ виконайте дії у
наступній послідовності:

1. В списку установ виділити установу, для якої формується список підзвітних установ

2. Скористайтесь одним із наступних способів:

· на  панелі інструментів натисніть кнопку Додати підзвітну установу;
· виберіть команду Правка/Додати підзвітну установу ;
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· у  контекстному меню оберіть команду Додати підзвітну установу;
· натисніть комбінацію клавіш Ctrl+I .

Натисніть, щоб збільшити малюнок
3. Відкриється довідник із списком всіх існуючих установ в програмному комплексі. Встановіть позначку у рядку підприємства, які
потрібно призначити підзвітним, і натисніть кнопку ОК. Можливо обрати декілька підприємств. Щоб встановити позначки для всіх

підприємств у списку, натисніть кнопку 

4. Підприємство додасться в список підзвітних установ.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
5. Також доступні наступні функції:

Ctrl+Y Дозволяє безповоротно вилучити запис із списку підзвітних підприємств.

F2 Відкриває картку підприємства.

6. Можливо ввести ліцензію для підзвітної установи безпосередньо у довіднику Підзвітні підприємства. Для цього відкрийте картку
підзвітної установи. У картці оберіть розділ Керування ліцензіями та введіть код ліцензії.

До початку
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Налаштування програмного комплексу
    

Для налаштування основних параметрів конфігурації M.E.Doc.Корпорація, пов'язаних із її експлуатацією, у пункті головного
меню Адміністрування оберіть розділ Параметри системи - Прийом та обробка звітності .

· Автоматично створювати відсутні установи
Якщо встановлена дана галочка, при отримані звітів від підзвітних установ, в програмному комплексі автоматично створюється
картка установи, за умови її відсутності.

· Оновлювати реквізити установ на підставі отриманих звітів
Встановлена галочка  в цьому полі включає функцію автоматичного оновлення реквізитів підзвітних підприємств в картках
підприємств, на підставі даних, зазначених в звітах, які надійшли від підзвітних підприємств. Оновлення здійснюється в разі,
якщо дані відрізняються з реквізитами отриманих звітів.

· У разі повторного отримання звіту
Налаштовується алгоритм обробки повторно отриманих звітів від підзвітних установ, має наступні значення:
- Перевести існуючий у стан "До відома" - при повторному отриманні звіту існуючий документ зберігається у програмі, але
вилучається з обробки і його статус змінюється на "До відома";
- Замінити існуючий  - повторно отриманий звіт замінює документ, що вже був отриманий раніше.

· Перевіряти та відправляти квитанцію
Налаштовується відповідна реакція при прийомі звітів від підзвітних установ, має наступні значення:
- Автоматично - при прийомі звітів автоматично формується квитанція про доставку документів, а також результати обробки
(при автоматичному режимі документи завжди прийняті);
- У ручному режимі - при прийомі звітів формується лише квитанція про доставку документів, а результати обробки потрібно
фіксувати вручну.

· Дозволити редагування ПН/РК філій
Дозволяє головній організації виконувати редагування та підписання ПН/РК підзвітних організацій.
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Для підзвітних підприємств
    

Якщо ваше підприємство є підзвітним і ви звітуєтесь у Головну установу, необхідно коректно налаштувати відправку звітів
електронною поштою.

1. У Головному меню програми оберіть модуль Довідники та далі розділ Адресна книга.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
2. У адресній книзі оберіть групу Інші.

3. На панелі інструментів виберіть команду Додати адресата, або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+I .

4. Відкриється вікно Запис адресної книги. Заповніть  запропоновані поля форми:
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· Найменування - введіть вручну з клавіатури назву Головної установи.

· Сертифікати  - не обов'язкове для заповнення поле.
Якщо ви бажаєте завантажити сертифікат Головної установи, натисніть на кнопку Керування сертифікатами .
Відкриється вікно Вибір сертифіката . Оберіть потрібний сертифікат та натисніть кнопку Ок .

Для зручності пошуку потрібного сертифікату радимо використовувати фільтри на панелі інструментів.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
· Адреса E-Mail - введіть вручну з клавіатури електронну адресу Головної установи.
Якщо був завантажений сертифікат, дане поле заповнюється  автоматично значенням із сертифікату.

· Використовувати  шифрування  - наявність галочки в даному полі вказує на те, при відправлені на вказану адресу листи
шифруватимуться.
Шифрування документів забезпечує повну конфіденційність відправленого документу та гарантує, що ніхто не зможе
прочитати листа окрім одержувача.
Зверніть увагу! Для здійснення шифрування відправленого документу обов'язково повинен бути завантажений
сертифікат Головної установи!!!

3. Після закінченню внесення даних натисніть кнопку ОК.
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Після виконання вищеописаних налаштувань, при відправці звіту у вікні Вибір адресата відображатиметься додана адреса
Головної установи.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
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Журнал вхідної-вихідної кореспонденції
    

Модуль доступний (у пункті Головного меню Адміністрування) лише за умови наявності ліцензії на використання ПК у
конфігурації М.E.Doc.Корпорація. В демонстраційному режимі програми даний модуль не доступний.

У журналі в систематизованому вигляді зберігається вся інформація про електронне листування, тобто ведеться архів всіх
відправлених та отриманих документів - звітів та електронних квитанцій.

Дані до журналу заносяться автоматично підчас підписання та відправлення звітних документів. Редагування та видалення
записів у журналі неможливе!

Журнал вхідної-вихідної кореспонденції зліва містить ієрархічний список установ, у яких в межах обраного періоду, було
відправлено або отримано повідомлення, а справа – перелік кореспонденції по обраному підприємству, який в згорнутому
вигляді містить назву відправленого/отриманого документа і дату та час відправки/отримання. Повна інформація стосовно обігу
чи стану документа закріплена за кожною із позицій Журналу. Достатньо розгорнути той чи інший документ, щоб її побачити.
Записи містять назву операції - відправлено чи отримано, дату та час здійснення операції, назву адресата та його електронну
адресу, найменування файлу електронної пошти.

Подвійний клік лівою клавішею миші по документу або по записах до нього відкриває документ в окремій вкладці.

З часом документація буде накопичена в достатньо великих об'ємах. В журналі передбачені зручні функції сортування
інформації за датою, установою  та  за типом адресата. Користування ними дуже просте і значно полегшує та прискорює пошук
інформації  в журналі.

За допомогою полів за період з... і по... вкажіть період для відображення кореспонденції. Дату можна внести як вручну, так і
скориставшись вбудованим календарем.

На панелі Установи розташовані фільтри, які відповідають найменуванням підзвітних організацій та установ. Відображаються
тільки ті назви установ, у яких в обраному періоді є вхідна або вихідна кореспонденція.

У полі Тип адресата оберіть найменування типу адресата із випадаючого списку.

Передбачена можливість відображати лише непрочитані повідомлення, для цього натисніть на кнопку  на панелі
інструментів.

Таким чином Ви будете бачити тільки ту кореспонденцію, що задовольняє вимогам відбору.

Натисніть на картинку, щоб збільшити її

Для модулю Журнал вхідної - вихідної кореспонденції не передбачено функції автоматичного оновлення списку повідомлень.
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Для оновлення списку повідомлень натисніть кнопку  на панелі інструментів.
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Пакет звітних документів
   

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Створення пакету звітності
Створення додатку до основного документу
Консолідація пакетів звітних документів
Відправлення пакету звітних документів
Експорт пакету звітних документів
Імпорт пакету звітних документів
Отримання звітів від підзвітних установ
Створення копії пакету звітних документів
Переміщення звітів між пакетами
Видалення звітів з пакету

Пакет звітних документів – це певний перелік документів як однотипних, так і різнотипних, що подаються в одному звітному періоді. Пакет містить основний
документ звітності та необхідні додатки до нього.

Робота з пакетами звітних документів та їх відображення в програмному комплексі доступно з періоду "Жовтень 2013 р.".
Звіти, які вже були створені в попередніх періодах, будуть відображатись як раніше (тобто не зв'язані в пакет).
Звіти, які будуть створюватись за попередні періоди, будуть створюватись в пакетах.

В програмному комплексі біля основного документу пакету звітних документів відображається /  та нижче нього у вигляді дерева - додатки до основного
документу.
Згорнути вміст пакету звітних документів можна натиснувши на  зліва від основного документу. Відповідно розгорнути вміст можна натиснувши на .
Для того, щоб одночасно розгорнути та згорнути вміст всіх пакетів Реєстру, в меню "Вигляд" передбачені команди відповідно "Розгорнути всі пачки" та "Згорнути всі
пачки".

Створення пакету звітності

Пакет документів створюється як звичайний звіт - див. розділ Створення звітів.

При створенні обирається основний документ, при цьому в Реєстрі звітів відображаються підлеглі йому додатки, які можуть бути створені до основного документу в
даному пакеті.

Нестворені додатки до основного документу відображаються сірим кольором.

Згорнути вміст пакету звітних документів можна натиснувши на  зліва від основного документу. Відповідно розгорнути вміст можна натиснувши на .

Наприклад:
При створенні Податкової декларації з ПДВ в пакеті відображаються Дод. 1-7, Уточнюючий розрахунок (Додаток),на основі яких формується Декларація.

Натисніть на картинку, щоб збільшити її
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Правила заповнення та редагування основного документу описано у розділі Створення, заповнення та редагування звітів даного документу.

До початку

Створення додатку до основного документу

Для створення додатку до основного документу виберіть його із переліку вмісту пакету і двічі натисніть по ньому лівою клавішею миші.
Додаток відкривається в окремому вікні програми.

Натисніть на картинку, щоб збільшити її
В реєстрі звітів створений додаток відображається чорним кольором (або червоним, якщо звіт помилковий) і в таблиці заповнюються такі колонки, як "Дата
модифікації", "Стан", "Автор" тощо.
Створені додатки завжди відображаються в пакеті зверху.

Правила заповнення та редагування додатків до основного документу описано у розділі Створення, заповнення та редагування звітів.

До початку

Консолідація пакетів звітних документів

Послідовність дій користувача для консолідації пакету звітних документів повністю відповідає описаному в розділах Консолідація звітів та Реєстр запитів на
консолідацію.

Особливості консолідації пакету звітних документів:

        Консолідація відбувається якщо обраний основний документ або додаток до основного документу по всім підзвітним підприємствам, зареєстрованим в
програмному комплексі.

        В консолідований пакет звітних документів попадають всі створені звіти, навіть якщо є хоч один додаток в єдиному екземплярі.

        Консолідований пакет документів розміщується вкінці Реєстру консолідованих звітів, позначається жирним шрифтом.

        Для підсумкових полів передбачена функція Розшифровка консолідації .

До початку

Відправлення пакету звітних документів

Перед відправкою документів електронною поштою переконайтесь в наявності в системі актуальних сертифікатів ЕЦП, налаштований відповідний
комплект підписів, налаштовано поштове з’єднання для відправки/отримання документів в електронному вигляді.

Основною особливістю пакету звітних документів є те, що незалежно від способу відправки (з Реєстру - при виділені основного документу або будь-якого додатку; з
відкритого документу - основного або будь-якого додатку) завжди відправляється повністю весь пакет документів: основний документ та всі створені до
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нього додатки.

В контролюючий орган пакет документів відправляється стандартним для програмного комплексу способом - див. розділ Відправлення звітів на підпис та Підписання
документів ЕЦП та відправлення їх електронною поштою.

Від імені підзвітної установи пакет документів відправляється стандартним способом - див. розділ Відправка звіту від імені підзвітної установи.

Натисніть на картинку, щоб збільшити її
Пакет документів відправляється як з Реєстру звітів - при виділенні основного документу або додатку до нього, так і з відкритого основного документу або
відкритого додатку. Але в усіх випадках завжди відправляється весь пакет створених звітів.

Після відправлення в усіх створених документах пакету змінюється стан.

Якщо при відправці за будь-яких причин не відправився один або більше з документів пакету, необхідно відправити весь пакет знову.

Натисніть на картинку, щоб збільшити її
Зверніть увагу! Документи, що були відправлені, редагуванню не підлягають. Для внесення змін скопіюйте звіт.

До початку

Отримання звітів від підзвітних установ

Послідовність дій користувача для отримання поштою пакету звітних документів повністю відповідає отриманню поштою звичайних документів - див. розділ
Отримання звітів від підзвітних установ поштою.

        При отриманні документів від підзвітних установ виконується перевірка на актуальність версії встановленого програмного забезпечення, якщо версія програми
підзвітної установи нижче 10.00.186, підзвітна установа отримує повідомлення про невірний XML-файл.

До початку
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Експорт пакету звітних документів

Послідовність дій для експорту пакету звітних документів повністю відповідає процесу експорту звичайних звітних документів в Реєстрі звітів - див. розділ Експорт
звітних документів.

Особливості вивантаження пакету звітних документів:

        При виборі варіанту " для обміну звітності " та/або " експорт документа з квитанціями"  створюється один XML-файл.

До початку

Імпорт пакету звітних документів

Послідовність дій користувача для імпорту пакету звітних документів повністю відповідає імпорту звичайних документів - див. розділ Імпорт звітів від підзвітних
установ з диска .

        При імпорті документів від підзвітних установ виконується перевірка на актуальність версії встановленого програмного забезпечення, якщо версія програми
підзвітної установи нижче 10.00.186 - система видає повідомлення про невірний XML-файл.

До початку

Створення копії пакету звітних документів

Послідовність дій для копіювання звітів з пакету документів повністю відповідає копіюванню звичайних документів - див. розділ Створення копії документу.

Особливості копіювання пакету звітних документів:

1. Якщо копіюється основний документ, то копіюється весь пакет звітних документів повністю.

2. При копіюванні додатку до основного документу вікно вибору періоду поєднано з вікном вибору пакету звітних документів, в який відбувається копіювання.
Передбачено наступні варіанти:

        Якщо додаток копіюється в період, в якому відсутні пакети звітних документів, до вибору доступний варіант створення нового пакету документів.

        Якщо додаток копіюється в період, де присутні один або декілька пакетів документів, які готуються (не підписані ЕЦП), система пропонує перелік пакетів, в які
можливо виконати копіювання, а також доступний варіант створення нового пакету звітних документів.

        Якщо копіюється додаток, який може дублюватись в пакетах в обраному періоді, система пропонує перелік пакетів, в які можливо скопіювати звіти з
врахуванням дублів.

        Якщо необхідно скопіювати додаток в пакет, в якому він безпосередньо розташований, в допомогу користувачу передбачено третій варіант при виборі пакету
- Поточний. Даний варіант доступний для вибору лише за умови, що додаток може дублюватись в пакеті звітних документів.

До початку

Переміщення звітів між пакетами

Передбачена можливість переміщати додатки до основного документу між однотипними пакетами звітних документів.

        Під переміщенням мається на увазі, що додаток фізично вирізається з одного пакету та вставляється в інший.

        Перемістити можна лише з не підписаного ЕЦП пакету до іншого не підписаного ЕЦП пакету або в новий пакет звітних документів.

1. Виділіть додаток до основного документу, який необхідно перемістити в інший пакет звітності.

2. Скористайтесь одним із наступних способів:

· на панелі інструментів натисніть кнопку Перемістити;
· виберіть команду  Файл/Перемістити ;
· у контекстному меню оберіть команду Перемістити.
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Натисніть на картинку, щоб збільшити її
3. Оберіть рік та місяць звітного періоду, в який необхідно виконати переміщення додатку до основного документу.

4. Наступним кроком система спитає користувача чи додати в один з існуючих пакетів чи створити новий пакет звітних документів.
В разі вибору варіанту "додати в існуючу" система надає перелік доступних пакетів в обраному періоді, в які можливо виконати переміщення з врахуванням
можливих дублів додатків в обраному пакеті звітних документів.
Оберіть необхідний Вам варіант та натисніть кнопку ОК.

Натисніть на картинку, щоб збільшити її
5. Звіт переміщено.

        Деякі додатки до основного документу можуть бути переміщені в декілька пакетів.
Приклад:
J0215119 Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5)  може входити в пакет  J0200119 Податкова декларація з ПДВ та
J0217019 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з  ПДВ
При переміщенні таких додатків система пропонує на вибір перелік нових пакетів, до яких даний документ може бути включений, або перелік існуючих в
періоді пакетів.

До початку

Видалення звітів з пакету

Послідовність дій для видалення звітів в пакеті документів повністю відповідає видаленню звичайних документів - див. розділ Видалення помилкового документу.

Особливості видалення звітів пакету документів:

При видаленні пакету звітних документів, який готується (не підписаний):

        При видаленні додатку до основного документу - видаляється тільки виділений файл (або група, якщо виділено групу файлів).

        Якщо видаляється основний документ - в Корзину видаляється весь пакет документів.

        Видалені в Корзину звіти пакету втрачають зв'язок між собою та з основним документом.

        При відновленні з Корзини основного документу створюється новий пакет звітних документів.

        При відновленні з Корзини додатку до основного документу система спитає користувача чи додати звіт в один з існуючих пакетів чи створити новий пакет
звітних документів.
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При видаленні пакету звітних документів, який підписаний (заблокований від змін):

        При видаленні додатку до основного документу або основного документу - видаляється весь пакет звітних документів.

        Видалені в Корзину звіти пакету зберігають зв'язок між собою та з основним документом.

        При відновленні з Корзини основного документу або додатку до основного документу відновлюється весь пакет звітних документів.

До початку
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Банківський модуль
  

Банківський модуль дозволяє формувати та/або імпортувати повідомлення про відкриття/закриття рахунків,  для подальшого
подання цих документів до органів Державної податкової служби з метою відкриття/закриття рахунків та реєстрації змін у
рахунках платників податків, затверджувати та зашифровувати документи засобами ЕП, відправляти документи електронними
каналами зв’язку, а також приймати і відображати квитанції про доставку документів.

Основним призначенням модулю є сервіс автоматичної обробки повідомлень, що представляє собою процес автоматичного
імпорту документів із вказаного каталогу, підписання сертифікатами відповідальних осіб та печаткою установи, відправлення на
адресу органів Державної фіскальної служби, отримання повідомлень про доставку та обробку документів та отримання Файлу-
відповіді з подальшим експортуванням його на жорсткий диск комп'ютера.

 

У зв’язку із виходом наказу № 721 «Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників
податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів» реалізована обробка відповідей від ДФС в zip-
форматі.

Для коректної роботи прийому квитанцій в zip-форматі обов’язково потрібно встановити дозвіл на прийняття
файлів у форматі zip в поштових клієнтах!

 

У даному розділі розглянуті такі теми:

· Що потрібно зробити перед початком роботи?

· Налаштування обробки документів

· Журнал автоматичної обробки

· Монітор повідомлень про відкриття/закриття рахунків

► Опис основних функціональних елементів інтерфейсу

► Як створити повідомлення про відкриття/закриття рахунків

► Як імпортувати повідомлення про відкриття/закриття рахунків

► Відправлення документів електронним каналом зв’язку

► Прийом і відображення квитанцій про доставку документів та Файлу-відповіді

► Створення Додатку 7

· Банківські виписки
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Що потрібно зробити перед початком роботи?
    

До початку роботи з Банківським модулем потрібно налаштувати параметри картки установи, параметри системи та налаштування модулю . У цих модулях повинні бути
заповнені необхідні поля, які використовуються при роботі модулю.

У КАРТЦІ ПІДПРИЄМСТВА:

Заповніть наступні параметри картки підприємства (Довідники - Картка підприємства - вкладка Додатково):

Натисніть, щоб збільшити малюнок
1. У полі Тип фінансової установи вкажіть значення типу, до якого відноситься ваша установа:
       - Державна казначейська служба України;
       - Небанківська установа;
       - Банківська установа.

2. У полі Код фінансової установи вкажіть код банку - його МФО.

3. У полі Тер. орган Міністерства доходів і зборів із вбудованого довідника Податкові інспекції оберіть найменування  органу державної податкової служби.
Значення, обране у даному полі, приймає участь при формуванні найменувань документів про відкриття/закриття рахунків.

У ПАРАМЕТРАХ СИСТЕМИ:

Обов'язково налаштуйте комплект підписів, якими будуть підписуватись документи про відкриття/закриття рахунків.
(Адміністрування - Параметри системи - закладка Підпис):
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
Оберіть комплекти підписів для типу «Звітність про відкриття/закриття рахунків» згідно власних потреб.

Більш докладно про налаштування комплектів підписів

1. У блоці Комплект підписів оберіть тип Звітність про відкриття/закриття рахунків.

2. Під назвою типу, із випадаючого списку оберіть варіант комплекту накладання електронних підписів на документи посадовими особами: Відповідальна особа -
Відповідальна особа - Печатка

3. Нижче виведеться перелік всіх існуючих в системі сертифікатів з типом Печатка, а поля Відповідальна особа відображаються пустими.

Для визначення відповідальних осіб та редагування списку підписантів, виділіть поле, список якого потрібно змінити, та натисніть кнопку .
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4. Відкриється окреме вікно Налаштування комплекту підписів. За допомогою кнопки Додати оберіть потрібний сертифікат.

Таким же чином оберіть другу відповідальну особу.

5. При підписанні документу буде виводитись список заданих відповідальних осіб.

У НАЛАШТУВАННЯХ МОДУЛЮ:
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Налаштування Банківського модуля описано у наступному розділі даної довідки Налаштування обробки документів .

(Банківський модуль  - Налаштування )

У НАЛАШТУВАННЯХ ПОШТОВОГО КЛІЄНТА:

У зв’язку із виходом наказу № 721 «Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах
до контролюючих органів»

реалізована обробка відповідей від ДФС в zip-форматі.

Для коректної роботи прийому квитанцій в zip-форматі обов’язково потрібно встановити дозвіл на прийняття файлів у форматі zip в поштових клієнтах!
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Налаштування обробки документів
    

До початку роботи з модулем обов'язково потрібно налаштувати параметри роботи модулю. Налаштувати процес автоматичного імпорту,
збереження, підписання, відправки повідомлень про відкриття/закриття рахунків, експорт Файлу-відповіді та Квитанції №2 про результати обробки
повідомлення.

Для налаштування параметрів оберіть Банківський модуль  - Налаштування .

Відкриється модальне вікно Налаштування обробки документів .

· Автоматична обробка кожні __ хвилин
Дозволяє задавати проміжок часу в хвилинах, через який сервіс буде циклічно виконувати задані в налаштуваннях дії.

1. Налаштування Імпорту
У даному розділі налаштовуються параметри автоматичного імпорту документів. Встановіть потрібні параметри для роботи сервісу:

· Імпортувати документи автоматично
Наявність встановленої галочки в цьому полі визначає, чи будуть повідомлення про відкриття/закриття рахунків імпортуватись у систему
автоматично.
Якщо встановити дану галочку, стають доступними для заповнення та редагування поля, що розташовані нижче.

· Каталог з документами для імпорту
Дане поле доступне для заповнення тільки за умови, що встановлена галочка в полі " Імпортувати документи автоматично ".
Вкажіть шлях до розташування каталогу, із якого сервіс імпортуватиме повідомлення про відкриття/закриття рахунків у програмний комплекс.

Каталог для імпорту має бути вказаний обов'язково, інакше система не буде імпортувати повідомлення автоматично.

· Каталог документів з помилками імпорту
Дане поле доступне для заповнення тільки за умови, що встановлена галочка в полі " Імпортувати документи автоматично ".
Вкажіть шлях до розташування каталогу, в який сервіс буде зберігати документи, які проімпортувались з помилками.
Це необхідно для аналізу причини виникнення помилок з метою виправлення та повторного завантаження документів.

· Зберігати імпортовані документи
Наявність встановленої галочки в цьому полі визначає, чи будуть документи, що успішно імпортувались у програмний комплекс автоматично
збережені в указаному каталозі.
Якщо встановити дану галочку, стає доступним для заповнення та редагування поле, що розташоване нижче.

· Каталог успішно імпортованих документів
Дане поле доступне для заповнення тільки за умови, що встановлена галочка в полі " Зберігати імпортовані документи ".
Вкажіть шлях до розташування каталогу, в який сервіс буде зберігати документи, що успішно імпортувались у програмний комплекс.
В цьому каталозі будуть створюватись підкаталоги з поточною датою, куди будуть поміщатись документи.

Каталог для імпортованих документів має бути вказаний обов'язково, інакше система не буде зберігати документи автоматично.
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2. Налаштування Підписання та Відправки
У даному розділі налаштовуються параметри автоматичного підписання документів комплектом електронних підписів та відправки документів до
органів державної податкової служби.

· Обробляти документи
Оберіть період, за який система має відправляти документи електронним каналом зв'язку.

· Встановіть галочки напроти тих типів документів, які потрібно відправити в ДФC.
За замовчанням обрані всі типи документів.

· Автоматично підписувати документи наступними сертифікатами
У даному розділі відображається той список підписантів документів, які були обрані у параметрах системи .
Встановіть галочки напроти тих сертифікатів ЕП, якими система буде автоматично підписувати повідомлення. Якщо галочка відсутня, сервіс буде
чекати особистого підписання документу відповідальною особою, перш ніж продовжить подальшу автоматичну обробку.

· Відправляти документи автоматично
Оскільки в багатьох фінансових установах співробітникам-підписувачам заборонено підписувати документи печаткою установи, відмінили
обов’язкове введення секретного ключа печатки установи при запуску автоматичної обробки документів.
Обов'язкове підписання печаткою установи відбувається тільки при наявності відмітки в налаштуваннях модулю в даному полі.

3. Налаштування Експорту
У даному розділі налаштовуються параметри автоматичного експорту квитанцій та файлів відповідей до вказаного каталогу.
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· Експорт документів у формат
Оберіть формат експорту Файлів-відповідей:
- формат, відповідно наказу 853 МФУ або
- формат, відповідно наказу 993 ДПАУ.

· Автоматично експортувати відповіді
Наявність встановленої галочки в цьому полі визначає, чи будуть отримані відповіді та Квитанції№2 автоматично зберігатись на жорсткому диску
комп'ютера в указаному каталозі.
Документи вивантажуються у форматі *.xml
Якщо встановити дану галочку, стає доступним для заповнення та редагування поле, що розташоване нижче.

· Каталог для експорту відповідей
Дане поле доступне для заповнення тільки за умови, що встановлена галочка в полі " Автоматично експортувати відповіді ".
Вкажіть шлях до розташування каталогу, в який сервіс буде вивантажувати отримані відповіді  у форматі *.xml.

Каталог для експорту має бути вказаний обов'язково, інакше система не буде зберігати документи автоматично.

4. Налаштування Нагадування
Даний розділ призначений для ввімкнення та налаштування сервісу відстеження документів про відкриття/закриття рахунків, що знаходяться в статусі
«Відправлено» більше вказаного строку та подальшого повідомлення користувачів по пошті.
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· Нагадування по пошті (E-Mail)
Встановлена галочка в цьому полі вмикає сервіс нагадування по пошті.
Якщо встановлена галочка, стає доступним для заповнення поле справа. Введіть в дане поле адресу електронної пошти, на яку система
відправлятиме повідомлення в разі виконання вказаної умови.

· Час критичної затримки в дорозі
Вкажіть кількість годин, допустимих для знаходження повідомлень в дорозі (максимально допустиме значення –  48 години); за наявності
документів в стані «Відправлено» більше вказаного часу, система відсилатиме інформаційне повідомлення на вказану електронну адресу.

В реєстрі Монітору повідомлень про відкриття/закриття рахунків додано новий стан « Більше N годин », де N – кількість годин, вказана користувачем.

Зверніть увагу! Сервіс нагадування по пошті працює тільки при ввімкненій Автоматичній обробці документів.

Після закінчення налаштування всіх параметрів, збережіть налаштування, натиснувши кнопку ОК.
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Журнал автоматичної обробки
    

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Короткий опис структури модулю
Запуск та робота сервісу

Журнал автоматичної обробки призначений для організації процесів автоматичного виконання масового імпорту повідомлень
про відкриття/закриття рахунків, створених в інших фінансово-облікових системах, автоматичного підписання, відправлення
документів у органи державної податкової служби, отримання повідомлень про доставку, а також Файлів-відповідей та експорту
відповідей на жорсткому диску комп'ютера.

Робота сервісу автоматичної обробки відбувається за такою схемою:

1.Створюються документ повідомлення у сторонній фінансово-обліковій системі.

2.Документи про відкриття/закриття рахунків експортується у вказаний каталог на жорсткому диску у формат *.XML та/або у
форматі, що затверджений НБУ.

3.У ПК M.E.Doc користувач налаштовує та запускає сервіс автоматичної обробки.

4. Із вказаного каталогу сервіс імпортує повідомлення про відкриття/закриття рахунків у програмний комплекс у відповідний
модуль.

5.Згідно з налаштуваннями повідомлення підписуються та відправляються на електронну адресу Державної фіскальної служби з
метою їх реєстрації.

6. Із вказаною періодичністю система перевіряє поштову скриньку на наявність Квитанцій про доставку та відповідей.

7.За наявності відповіді на відправлене повідомлення, Файл-відповідь зберігається в указаному каталозі жорсткого диску.

8.До моменту примусового зупинення сервісу користувачем або виходу із програмного комплексу, сервіс буде безперервно
виконувати імпорт та відправлення документів із вказаним проміжком часу, а також перевіряти поштову скриньку на наявність
нових вхідних повідомлень.

Короткий опис структури модулю

Модуль складається із 3 основних функціональних частин:

1. Панель інструментів.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок

1. Панель інструментів.
На панелі розташовані кнопки виклику таких функцій:

Запуск автоматичної обробки

Зупинення автоматичної обробки

2. Панель стану роботи модулю.
Відображає поточний стан роботи сервісу автоматичної обробки.

3. Журнал виконання операцій автоматичної обробки.
В процесі роботи функції автоматичної обробки відображає дії сервісу у хронологічному порядку виконання. Слугує для
відслідковування користувачем ходу виконання обробки.

Містить наступну інформацію:

· Подія - відображає саме яка дія була виконана сервісом автоматичної обробки.

· Користувач - відображає ім'я облікового запису користувача в сиcтемі, який запустив сервіс автоматичної обробки.

· Дата  - дата та час виконання події.

· ПІБ - прізвище  ім'я та по батькові користувача, який запустив сервіс автоматичної обробки.

· Опис - детальніший опис події.

· Документ  - відображає назву, номер та дату документу, який був оброблений сервісом.

До початку

Запуск та робота сервісу

Зверніть увагу! Перед запуском сервісу автоматичної обробки обов'язково потрібно виконати необхідні налаштування.
Детальніше про налаштування див. розділ Що потрібно зробити перед початком роботи?

Для того, щоб запустити автоматичну обробку натисніть на кнопку  на панелі інструментів.

В першу чергу перевіряється поштова скринька на наявність вхідних повідомлень, відкриється стандартне вікно підписання
документу, де потрібно ввести пароль доступу до секретних ключів. Натисніть ОК. Розпочнеться процес завантаження
надісланих повідомлень.

Після перевірки пошти, сервіс розпочне виконувати дії, задані при налаштуванні.

Зверніть увагу! При першому підписанні сертифікатом ЕП у полі Зберігати пароль протягом сеансу автоматично
проставлена позначка, тобто користувачу не потрібно вводити секретний ключ кожного разу, надалі система буде
підписувати документи автоматично.

Весь процес роботи сервісу відображається у хронологічному порядку виконання у журналі виконаних операцій.

До моменту примусового зупинення сервісу користувачем або виходу із програмного комплексу, сервіс буде безперервно
виконувати імпорт та відправлення документів із вказаним проміжком часу, а також перевіряти поштову скриньку на наявність
нових вхідних повідомлень.

Для того, щоб зупинити автоматичну обробку натисніть на кнопку  на панелі інструментів. Якщо автоматична обробка не
запущена, кнопка зупинки неактивна.

Для того, щоб внести зміни в налаштування автоматичної обробки, необхідно попередньо зупинити сервіс та
закрити модуль Журнал автоматичної обробки

До початку
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Опис основних функціональних елементів інтерфейсу
    

Монітор повідомлень про відкриття/закриття рахунків призначений для відображення документів про відкриття/закриття
рахунків відповідно до їх стану в поточний момент.

Монітор умовно представлений у 2-х розрізах: Рік та Реєстр (панель відображення).

Монітор за РІК являє собою матрицю, де по горизонталі відображаються стани документів, розподілені по місяцях, по вертикалі
- календарні дні місяців, а на перетині - кількість документів.

Тобто, у моніторі за рік можна побачити скільки документів було створено, відправлено, прийнято тощо на певну дату.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

РЕЄСТР являє побудований у вигляді таблиці, окремий рядок якої відображає коротку інформацію про кожний документ.
Переглянути більш повну інформацію можна у окремій вкладці, яка відкривається подвійним кліком по потрібному запису.

У лівій частині модулю розташована навігаційна панель. Панель містить розділи, що призначені для полегшення пошуку
документів. При виборі певного розділу на панелі навігації, в робочій області відображаються документи, що відповідають заданим
умовам фільтрації.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
Панель відображення:

· Рік  - матриця, яка відображає кількість всіх документи, що були створені та проімпортовані за рік;

· Реєстр  - відображає створені або імпортовані документи у заданому  звітному періоді.

Панель  Стан містить фільтри, що відповідають етапам роботи з документами:

· Готується - документи , що  були створені та готуються до подання до органів державної податкової служби;
· Відправлені - документи, відправлені електронною поштою у органи державної податкової служби та очікують
обробки (не отримано повідомлення та квитанцій);

· Імпортовані  - документи, що були проімпортовані у систему.
· Отримана перша квитанція  - документи, на які отримано Квитанцію №1 про доставку документу;
· Отримана друга квитанція - документ, на які отримано Квитанцію №2 про те, що рахунки взяті на облік;
· Здано - документи, на які отримані Файли-відповіді;
· Не прийняті - документи, на які отримано Квитанцію №2 з повідомленням про помилки.

Панель Тип документа  містить фільтри, що відповідають типам документів: Рахунки у валютах, Рахунки у цінних паперах ,
Кореспондентські рахунки . У робочій області відображаються документи обраного типу.

Також, в залежності від обраного типу документу, в робочій області відображаються свої колонки таблиці.

Панель інструментів містить кнопки виклику таких функцій:

Створення документу

Перегляд (редагування) поточного документу

Вилучення поточного документу

Створення копії документу.

Відправити документ електронною поштою за допомогою вбудованого поштового клієнта

Отримати повідомлення

Також на панелі інструментів міститься панель вибору звітного періоду

.
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Робоча область містить безпосередньо записи монітору повідомлень про відкриття/закриття рахунків.

За замовчанням записи робочої області згруповані за найменуванням файлу. За необхідності параметри групування можна
змінити: на додаткову панель над робочою областю перетягніть потрібні колонки таблиці.

Панель вкладок звіту містить службову інформацію щодо обраного документу. Панель доступна як у відкритому документі,
так і з реєстру документів (за умови виділення потрібного документу).

Містить наступні вкладки:

· Наступні дії  –  містить інформацію щодо поточного стану документу, а також перелік можливих дій з документом у
цьому стані. Слугує певною підказкою користувачу про доступні дії, які можна виконати з документом у певному стані;

· Властивості – у режимі читання містить всю службову інформацію про документ, таку як: стан, період створення,
дата та час останньої модифікації, інформація про сертифікати, якими підписано документ тощо. Інформація на цій
вкладці постійно оновлюється та доповнюється при будь-яких змінах документу;

· Відправлено – дана вкладка з’являється на панелі після відправлення документу адресату. Містить службову
інформацію що стосується відправки документу, таку як: реквізити одержувача, дату та час відправлення, текст
документу у форматі xml тощо;

· Квитанція №1  –  дана вкладка з ’являється на панелі після отримання першої квитанції (про прийом документу).
Містить дату/час доставки та текст квитанції.

Текст Квитанції №1 можна роздрукувати, а також зберегти у форматі *.RTF. Для цього призначені кнопки  -
Зберегти та  - Роздрукувати, що розміщені біля заголовку вкладки;

· Квитанція №2  –  дана вкладка з ’являється на панелі після отримання другої квитанції (з результатами перевірки).
Містить дату/час доставки та текст квитанції.

Текст Квитанції №2 можна роздрукувати, а також зберегти у форматі *.RTF. Для цього призначені кнопки  -
Зберегти та  - Роздрукувати, що розміщені біля заголовку вкладки.
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Як створити повідомлення про відкриття/закриття рахунків
    

Дозволяє створити новий документ у потрібному звітному періоді на основі обраного типу документу.

Для створення повідомлення про відкриття/закриття рахунків виконайте дії у наступній послідовності:

1. Оберіть період в якому потрібно створити документ.

2. Для створення нового документу скористайтесь одним із наступних способів:

· на панелі інструментів натисніть кнопку Створити;
· виберіть команду  Файл/Створити ;
· у контекстному меню оберіть команду Створити;
· натисніть комбінацію клавіш Ctrl+N.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
3. Відкриється вікно Вибір документа. Оберіть потрібний документ та натисніть кнопку ОК.

4. Щойно створений файл відкриється у окремій вкладці.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
6. Внесіть дані в поля, які потребують заповнення із клавіатури.

Скористайтесь наступними правилами заповнення документів:

· Поля, які можна заповнювати та редагувати виділені жовтим кольором . Якщо курсор встановити у такому полі, колір зміниться на зелений.

· Для переходу до наступного поля, що потрібно заповнити, використовуються функціональна клавіша Tab , стрілки Вверх , Вниз, Вправо, Вліво клавіатури та ліва
кнопка миші.

· При внесенні або редагуванні значень у полях, що заповнюються, доступні стандартні функції Windows – відмінити (Ctrl+Z), вирізати (Ctrl+X), копіювати
(Ctrl+C) та вставити (Ctrl+V). Ці функції викликаються із меню Правка та кнопками на панелі інструментів вікна.

Додавання нового рядка під обраним відбувається одним із наступних
способів:
►

за допомогою кнопки  на панелі інструментів вікна;
► за допомогою кнопки  зліва від обраного рядка у таблиці;

► натиснувши комбінацію клавіш Ctrl+I.

Вилучення обраного рядка відбувається одним із наступних способів:
 
►

за допомогою кнопки  на панелі інструментів вікна;
► за допомогою кнопки  зліва від обраного рядка у таблиці;

► натиснувши комбінацію клавіш Ctrl+Y.

7. Оберіть команду Правка/Перевірити документ або F4 для перевірки  звіту.

Перевіряється правильність заповнення полів і у випадку помилок, система підсвітить червоним кольором поля, що необхідно виправити. Виправте помилки та знову
виконайте перевірку.

8. Збережіть звіт, натиснувши кнопку  або комбінацію клавіш Ctrl+S.

9. Всі подальші дії з підготовки документу  для подання до органів державної податкової служби (друк, збереження на електронному носії) виконуються із вікна
відкритого документу.
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Як імпортувати повідомлення про відкриття/закриття рахунків
    

Для того, щоб імпортувати документи із суміжних систем, у меню Файл оберіть команду Імпорт - Імпорт звітності банку.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Відкриється вікно Відкриття файлу. Оберіть каталог, де розташовано файли документів про відкриття/закриття рахунків.

Виділіть файл курсором миші та натисніть кнопку Відкрити.

Якщо ім’я файла, що імпортується, співпадає з іменем файла, що вже присутній у реєстрі модуля, буде виведено повідомлення:
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Натисніть Так, якщо необхідно імпортувати файли з дублюючими іменами. Якщо ж імпорт дублюючих файлів виконувати не
потрібно, натисніть Ні.
По натисканню Відмінити скасовується операція імпорту для всіх обраних файлів.

Розпочнеться процедура імпорту. По закінченні процедури, система виведе протокол імпорту даних.

Документи поміщаються у модуль у певний звітний період.
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Відправлення документів електронним каналом зв’язку
    

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Підписання документів засобами ЕП
Відправлення документів електронним каналом зв'язку

Підписання документів засобами ЕП

Для роботи з усіма сертифікатами у програмі використовується універсальна бібліотека, тому процедура підпису для всіх сертифікатів однакова.

1. Відкрийте документ, що потрібно відправити до органів державної податкової служби.

2. На панелі вкладок документу, у закладці Наступні дії оберіть опцію Передати звіт на підпис.

Відкриється вікно Підпис, тип підпису «Відповідальна особа». Далі вкажіть шлях до розміщення каталогу з секретними ключами та введіть пароль
секретного ключа відповідної посадової особи у однойменні поля форми.

Зверніть увагу! Якщо встановити галочку у полі «Зберігати пароль протягом сеансу», то при наступному підписанні даним сертифікатом в межах
поточного сеансу користування дана процедура виконається автоматично.

Якщо для зберігання ключа ви використовуєте захищений носій, підключіть носій до комп'ютера та у вікні Підпис встановіть опцію
Використовувати захищений носій. У полі Пароль до носія введіть пароль доступу до захищеного носія.
Зверніть увагу! Для кожного типу підпису використовується окремий захищений носій!

Натисніть ОК для продовження.

Згідно з налаштованим комплектом підписів  наступним кроком  потрібно підписати документ Печаткою установи . Процедура підписання печаткою
аналогічна описаній вище, за винятком вибору сертифікату.

До початку

Відправлення документів електронним каналом зв'язку

Після того, як документ був підписаний згідно з налаштованим комплектом підписів, на панелі стану документу стає доступною опція Подати у
контролюючий орган
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На виконання цієї команди, система повторно запропонує підписати файл сертифікатом печатки установи - таким чином підписується "конверт", в
який поміщається файл для відправки.

Зверніть увагу! Якщо при підписанні печаткою установи раніше була встановлена опція Зберігати пароль протягом сеансу, то дана процедура
виконається автоматично (в межах поточного сеансу користування).

Відкриється вікно Вибір адресата. Оберіть адресу органів ДФСУ.

Повідомлення відправлено. При цьому, на панелі стану документу з’явиться додаткова вкладка «Відправлено», що містить інформацію про код та
назву одержувача звіту, адресу одержувача, дата та час відправлення тощо.

До початку
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Прийом і відображення квитанцій про доставку документів та Файлу-відповіді
    

Як тільки в органах Державної податкової служби був прийнятий звіт, генерується Квитанція №1 про доставку документу та Квитанція №2
з результатами обробки звіту, які надсилаються відправникові.

Повідомлення та квитанція надходять як звичайна вхідна кореспонденція. Для цього потрібно натиснути кнопку на панелі інструментів

 або функціональну клавішу F9. При наявності відповідей система повідомить про це.

Файли Повідомлення та Квитанції прикріпляються до документу, що відправлявся. Вміст прийнятих Повідомлення та Квитанції можна
переглянути на панелі стану документу, де з’являються додаткові вкладки «Квитанція №1» та «Квитанція №2» відповідно.

Також на Рахунки у валютах, Рахунки у цінних паперах надсилається Файл-відповідь. Він так само отримується як звичайна
кореспонденція, про що повідомляє система.

Файл-відповідь також прикріплюється до документу, на який її було отримано. Відповідь можна переглянути у додатковій вкладці
Відповідь.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
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Створення Додатку 7
   

Додаток 7  - Копія електронного файла-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку Платника податків в органі державної
податкової служби (долучається до справи Платника податків у фінансовій установі) платника.

Додаток 7 створюється на підставі документів, що мають в наявності відповідні квитанції.

Для того, щоб створити Додаток 7 виконайте дії в наступній послідовності:

1. Виділіть файл, на підставі якого потрібно створити Додаток 7.

2. Скористайтесь одним із наступних способів:

· виберіть команду Файл - Додаток 7;
· у  контекстному меню оберіть команду Додаток 7.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
3. На виконання команди у окремому вікні відкриється документ.
Поля Додатку 7 доступні для заповнення та редагування.
Після перевірки та заповнення документу є можливість його роздрукувати.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
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Первинні документи
  

Модуль призначений для створення, редагування та збереження актів виконаних робіт, рахунків фактур, платіжних доручень та
інших первинних документів, як зовнішніх - з метою обміну ними з контрагентами, так і внутрішніх - для власних потреб
підприємства.

У модулі реалізовані зручні засоби створення документів за власним шаблоном. Тобто, користувач може самостійно створити
потрібний йому документ, використавши вбудований конструктор шаблонів документів. Всі створені документи зберігаються в
системі, що дозволяє їх використовувати надалі.

У даному розділі довідки розглянуто наступне:

· Функціональні особливості модулю . Опис змін в оновленому модулі.

· Обмін первинними документами між контрагентами . Схема та докладний опис процесу обміну первинними
документами.

· Багатосторонній обмін документами . Обмін первинними документами з визначеною кількістю отримувачів.

· Реєстр первинних документів . Містить всі створені у модулі первинні документи, а також ті, що надійшли від
контрагентів.

► Податкові накладні. Призначений для створення, імпорту-експорту та збереження податкових накладних з
метою обміну ними з контрагентами та контролюючими органами.

· Монітор обміну документами . Відображення  первинних документів, які в поточний момент знаходяться в обробці

· Звіт про обробку первинних документів . Аналіз  обміну первинними документами за встановлений проміжок часу.

· Автоматична обробка . Автоматичне  виконання імпорту податкових накладних створених в інших бухгалтерських
системах та подальшої реєстрації їх в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН)

· Налаштування обміну документами . Налаштовується  порядок обробки Податкових накладних та встановлюються
допустимий час обробки кожного виду первинних документів.

· Налаштування переносу полів для функції Створити на основі . Налаштовується  перенесення даних з головного
документа у дочірній документ, що створюється за допомогою функції Створити на основі .

· Шаблони первинних документів . Дозволяє переглянути існуючі шаблони документів, а також створити нові шаблони.

· Довільне підписання . Дозволяє підписувати  Електронним підписом (ЕП) та відправляти засобами електронної пошти
на довільні електронні адреси будь-яких файлів.

· Звірка документів з ЄРПН . Модуль п ризначений для порівняння кількості документів, які зареєстровані на дану
установу в ЄРПН та кількості таких документів у програмі.

· Звірка з реєстраційним лімітом ДФС. Модуль призначений для контролю реєстраційного ліміту платниками ПДВ.

· Особливості роботи з первинними документами для ФОП . Опис додаткових налаштувань для ФОП, що мають лише
сертифікат ЕП з типом Директор.

 

Більшість компонентів модулю "Первинні документи" (окрім дій з ПН та Дод.2) не підтримуються в ОС
Windows 2000.

Для повноцінної коректної роботи оновіть операційну систему згідно апаратних та програмних вимог для
експлуатації програми.
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Функціональні особливості модулю
    

1. Податкові накладні та Розрахунки коригування обробляються за певним сценарієм, проходять т.з. маршрути, які попередньо
необхідно обрати в налаштуваннях до модулю.

Передбачено 3 маршрути обробки податкових накладних та розрахунків коригування:

· попереднє узгодження з контрагентом вмісту документу - реєстрація в ЄРПН - відправка зареєстрованих документів
контрагенту;

· реєстрація в ЄРПН - відправка зареєстрованих документів контрагенту;
· реєстрація в ЄРПН.

Рух маршрутами в Реєстрі первинних документів  виражений доступними командами на вкладці Наступні дії . Наприклад, при
виборі повного циклу, готову підписану накладну можна лише відправити контрагенту на узгодження, тільки після
затвердження контрагентом накладної, її можна відправити в ДФС на реєстрацію і, відповідно, лише зареєстровану накладну
можна відправити контрагенту.

2. На панелі вкладок звіту відображаються вкладки, що містять інструменти керування та результати обробки документів:
Наступні дії, Властивості та Протокол. Вкладка Протокол умовно поділена на дві частини, де ліворуч відображається
перелік подій в ході обробки документу в хронологічному порядку, а праворуч - зміст обраної події.

3. Реєстр первинних документів містить Архів. Архів призначений для зберігання документів, які набули кінцевого стану
обробки, тобто були затверджені або відхилені контрагентом.

4. Розділ Реєстр первинних документів має зручний і потужний інструмент фільтрації та сортування для відображення
вибіркових документів за заданими параметрами.

5. Для всіх первинних документів додано функцію контролю часу обробки. В налаштуваннях до модулю для кожного типу
документу задається ліміт часу проходження етапів обробки. Якщо заданий час перевищено, система візуально повідомляє про
це користувача та в разі необхідності надсилається повідомлення на вказану електронну поштову адресу.

6. Всі стадії обробки та руху первинних документів від створення до їх кінцевого затвердження/відхилення можна відслідкувати
в Моніторі обміну документів. Архівні документи в Моніторі не відображаються.

7. З метою аналізу обміну первинними документами за проміжок часу, додано можливість формувати Звіт про обробку
первинних документів, який містить детальну інформацію про результати обробки первинних документів.
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Обмін первинними документами між контрагентами
    

Обмін первинними документами між контрагентами відбувається за наступною схемою:

Натисніть на рисунок, щоб збільшити його

Cхема обміну первинними документами з Контрагентом:

В модулі Первинні документи програмного комплексу M.E.Doc ви  створюєте первинний документ за власним або наданим
розробником шаблоном. Документ перевіряється за допомогою вбудованих програм перевірки, зберігається в системі. Готовий
документ підписується встановленим комплектом ЕЦП  та відправляється на електронну адресу вашого Контрагента. Відправка
документів може здійснюватися одним із способів:

Відправка по прямому з'єднанню
За замовчанням всі електронні документи з системи доставляються по прямому з'єднанню на сервер документообігу (платформа
ПТАХ). Адреса серверу: https://docflow.ezvit.com.ua/

Такий спосіб доставки документів дозволяє скоротити час обробки документів та гарантувати доставку. Крім того, завдяки серверу
документообігу збільшується пропускна можливість системи прийому та обробки документів.

Для відправлення документа потрібно знати лише ЄДРПОУ-код отримувача.

Даний вид доставки забезпечує:

Надійність - виключається можливість втрати/недоставки повідомлення. Повідомлення буде гарантовано доставлено
адресату без використання поштових серверів;

Безпеку - виключається можливість втручання сторонніх осіб та підміни інформації. Для взаємодії з ПТАХ використовується
Електронний цифровий підпис, тому "підробити" відправника або адресата неможливо. Всі повідомлення
шифруються на відповідних отримувачів на боці клієнтської програми M.E.Doc. Кореспонденція для ПТАХ
подібна до поштової посилки, "зазирнути" всередину якої на сервері документообігу неможливо.
Кореспонденція видається тільки тому користувачу, що має відповідний ЕЦП;

Швидкість - пришвидшення доставки документів в декілька разів, минаючи поштові сервери.

Доставлений на ПТАХ документ знаходиться в режимі очікування, доки від програми Контрагента, якому призначався документ, не
надійде запит на наявність нових поштових повідомлень. Як тільки запит отримано, документ відразу відправляється Контрагенту. У
відправленого документу автоматично змінюється статус, щоб запобігти повторної відправки дублюючого документа.

В момент прийому документа Контрагентом, вам автоматично відсилається звіт про доставку документа. Звіт про доставку теж
надходить на ПТАХ, де зберігається до моменту надходження запиту про наявність нових повідомлень від вашої програми M.E.Doc.

Отримавши електронний документ, Контрагент опрацьовує документ, обираючи один з варіантів дій:
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Затвердити - обирається за умови, що отриманий документ не містить помилок та повністю влаштовує Контрагента.

При цьому вам, як відправнику документа, буде автоматично надіслано повідомлення про погодження
документа.

Відхилити - обирається за умови наявності в документі помилок та/або небажання співпрацювати.

В цьому випадку Контрагенту необхідно вказати причину відхилення документу. Вам буде автоматично
надіслано повідомлення про відхилення документу із зазначенням причини відмови.

Редагувати - обирається за умови, що документ містить помилки або неточності та Контрагент має намір виправити їх.
Контрагент вносить в документ бажані зміни, підписує його комплектом ЕЦП та відправляє вам для
доопрацювання.

В свою чергу, вам також потрібно буде вирішити, що робити з документом, що був змінений Контрагентом:
Затвердити, Відхилити або Редагувати.

Документ може редагуватись нескінчену кількість разів, допоки остаточний варіант не влаштує
обидві сторони.

Вся історія змін (редагувань) документу фіксується у системі та може бути переглянутою в будь-
який момент.

Повідомлення про погодження/відхилення/редагування відправляються через ПТАХ.

На сервері документообігу зберігається історія проходження документа. Історія дозволяє не допустити проходження документів, що
мають дубльовані реквізити: ім'я файлу, квитанції, тощо. Термін зберігання недоставлених документів, квитанцій та історії
проходження - необмежений.

Відправка по пошті
У разі потреби користувачі M.E.Doc можуть відправити/отримати повідомлення по поштовому з'єднанню.

Відправка документів поштою вмикається в параметрах системи. Поштове з'єднання відбувається через адресу sdo@ezvit.com.ua

Переконайтесь, що адреса поштового серверу не знаходиться в списку ненадійних адрес спам-фільтру вашого поштового
клієнту, тому що в цьому випадку документи не надходитимуть .

У разі відсутності прямого з'єднання, програма M.E.Doc автоматично переключається в режим відправки повідомлень поштою.
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Багатосторонній обмін документами
    

За допомогою функції Багатостороннього обміну документи можуть бути надіслані визначеній кількості отримувачів. Документи надсилаються
отримувачам по черзі у визначеному порядку (за маршрутом документа).

Зверніть увагу!
Функція багатостороннього обміну первинними документами доступна, починаючи з версії 11.01.009.
Коректна робота багатостороннього обміну можлива лише за умови використання версії не нижче 11.01.009 всіма учасниками обміну
документами!

Багатосторонній обмін первинними документами працює у пілотному режимі. Будемо вдячні за ваші зауваження та пропозиції щодо поліпшення
роботи цього сервісу.

Багатосторонній обмін первинними документами працює у пілотному режимі. Будемо вдячні за ваші зауваження та пропозиції щодо поліпшення
роботи цього сервісу.

Для здійснення багатостороннього обміну:

1. У розділі Первинні документи - Шаблони первинних документів для шаблона документа у полі Кількість отримувачів задайте кількість
отримувачів, яким буде надсилатися документ.

2. У шаблон документа додайте поля, у яких буде зазначатися ЄДРПОУ та код філії (за потреби) отримувачів. Докладно дивіться у розділі Шаблони первинних
документів.

3. Під час заповнення документа у відповідних полях заповніть реквізити отримувачів документа.

Натисніть на рисунок, щоб збільшити його
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4. Якщо необхідно змінити маршрут документа, що встановленій за замовчуванням (порядок, у якому учасники багатостороннього обміну повинні
отримувати документ). Передайте документ на підпис за допомогою команди Наступні дії – Передати документ на підпис (підписання документа
не виконувати).
Відкрийте документ та на вкладці Маршрут документа, за допомогою стрілок розташуйте отримувачів у потрібній послідовності.

Натисніть на рисунок, щоб збільшити його
За замовчуванням, маршрут документа відповідає послідовності, у якій поля реквізитів отримувачів зазначені у на вкладці Маршрут документа у
Конструкторі шаблона. 

5. Підпишіть та відправте документ. Документ буде відправлено першому отримувачу, зазначеному у маршруті документа.

Кожен з учасників багатостороннього обміну з свого боку погоджує та підписує документ. Погоджений документ відправляється наступному отримувачу,
згідно з визначеним маршрутом. Відправка документа далі за маршрутом здійснюється автоматично у момент його погодження учасником
багатостороннього обміну.
Учасникам обміну, що отримали документ, надсилаються квитанції про погодження та підписання документа від кожного отримувача.
Якщо ж документ було відхилено будь-яким з отримувачів, учасникам багатостороннього обміну, що вже отримали документ, надсилається квитанція про
відхилення документа. Обробка документа припиняється.
Інформація про погодження (відхилення) та підписання документа кожним учасником багатостороннього обміну відображається на вкладці Протокол.

Натисніть на рисунок, щоб збільшити його
Після погодження та підписання документа останнім отримувачем з визначеного маршруту документ завершує цикл обробки.
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Особливості роботи з первинними документами для ФОП
   

Згідно діючого законодавства, зареєстровані фізичні особи - підприємці можуть вести свою господарську діяльність не маючи
печатки підприємства, а тільки на підставі підпису директора.

В ПК "M.E.Doc" для таких фізичних осіб - підприємців, які мають лише сертифікат ЕП з типом Директор, реалізовано можливість
обміну первинними документами, окрім Податкових накладних та Додатків 2.

Для використання даної можливості обов’язково потрібно виконати налаштування в Параметрах системи, а саме:

в групі «Податкові накладні, Додаток 2 та Первинні документи» встановити комплект «Директор (тільки для Первинних
документів)».

 
Зверніть увагу! При обранні цього комплекту підписів, для користувачів заблоковано можливість надсилати Податкові накладні
та Додаток 2, тільки первинні документи.
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Довідки державних органів
  

У модулі формуються запити до державних органів та відображаються відповіді на ці запити.

Також у модулі відображаються інформаційні повідомлення та листи, що надійшли від державних органів.

Модуль містить наступні розділи:

· Інформаційна довідка

· Отримання документів від ДФС

· Експорт в файл Excel документів J1400104, J1401903

· Листи державних органів

 

 

 

Страница 304



Інформаційна довідка
    

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Створення та відправлення запиту до державного органу
Запит щодо отримання відомостей з ЄРПН

Створення запиту за датою документів
Створення запиту за списком документів
Запит до ЄРПН на отримання електронних документів

Автоматичне створення запиту до ЄРПН
Відображення документів, отриманих з ЄРПН
Запит щодо отримання відомостей з ЄРАН

Створення запиту за датою документів
Створення запиту за списком документів
Запит до ЄРАН на отримання електронних документів

Автоматичне створення запиту до ЄРАН
Відображення документів, отриманих з ЄРАН
Запит щодо отримання відомостей про РРО
Прийом відповіді на запит

У модулі формуються запити до державних органів та відображаються відповіді на ці запити.

На поточний момент можливе формування запитів лише до ДФС.

Запити  (довідки ) згруповані у відповідні групи - СЕА ПДВ, СЕА РП, Інші.

Створення та відправлення запиту до державного органу  

1. Для створення нового документу скористайтесь одним із наступних способів:

· на панелі інструментів натисніть кнопку Створити;
· виберіть команду Файл - Створити ;
· у контекстному меню оберіть команду Створити;
· натисніть комбінацію клавіш Ctrl+N.

та оберіть потрібний тип довідок.

2. На виконання відкриється вікно Створити довідку. Перелік документів, що доступні у вікні, залежить від обраного типу довідок.
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3. Натисніть кнопку ОК для початку формування запиту.

4. Якщо формуються Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних або Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру акцизних накладних ,
потрібно виконати додаткові налаштування та заповнити необхідні поля форми.

5. Розпочнеться процедура підпису документу.
Після підпису запиту печаткою установи у відкритому вікні обирається одержувач запиту - ДФС. Далі запускається процес відправки пошти. У разі успішного завершення цієї операції
запис про відправку поміщається у даний модуль.

До початку

Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних - призначений для перевірки наявності реєстрації Податкових накладних та Розрахунків коригування в
Єдиному реєстрі податкових накладних.

Щоб сформувати запит оберіть команду Створити - Довідку в СЕА ПДВ.
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У окремому вікні відкриється бланк документу. Заповніть бланк документу, скориставшись одним із двох способів:

1) формування запиту для документів, дата реєстрації яких відповідає вказаному значенню;

2) формування запиту за списком певних документів.

Також, у бланку передбачена можливість звернутися до ЄРПН з запитом на отримання необхідних електронних документів.

Створення запиту за датою документів

1. Встановіть позначку ПН/РК, видані та отримані платником податку, зареєстровані в ЄРПН.

Позначка встановлена у системі за замовчуванням.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
2. У полі Дата вкажіть дату, за яку потрібно отримати інформацію про Податкові накладні та Розрахунки коригування, зареєстровані у ЄРПН:

3. Встановіть позначки, що відповідають типу документів, для яких необхідно сформувати запит: видані та (або) отримані:
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4. У разі потреби, встановіть позначки, що відповідають типу постачальника та/або отримувача для головного підприємства та/або філій:

Якщо обрано отримання інформації по філії, у відповідному рядку вкажіть код філії.

За замовчуванням встановлення відміток та заповнення коду для філій виконується автоматично, згідно з даними, що вказані у Картці підприємства.
У разі потреби можна змінювати встановлені відмітки та коди філій вручну.

Якщо позначки не встановлено, у відповідь буде надіслано усю доступну інформацію (що відповідає параметрам запиту) як для головного підприємства, так і для філій.

Зверніть увагу!
Для успішного опрацювання Запиту заборонено встановлювати відмітки отримання інформації по постачальнику або по отримувачу одночасно для головного
підприємства та філії.
У такому випадку при перевірці або збереженні запиту на вкладці Протокол перевірки виводиться попередження.

Для успішної обробки запиту можливо обирати типи отримання інформації:

· по головному підприємству постачальнику та/або отримувачу;

· по філії постачальнику та/або отримувачу.

5. Після заповнення документу на вкладці Наступні дії  оберіть команду Перевірити звіт та далі Передати звіт на підпис.

6. Розпочнеться процедура підпису документу. Після підпису запиту печаткою установи у відкритому вікні обирається одержувач запиту - ДФС. Далі запускається процес відправки
пошти. У разі успішного завершення цієї операції запис про відправку поміщається у даний модуль.

Створення запиту за списком документів

1. Встановіть позначку За списком.

Страница 308



Натисніть, щоб збільшити малюнок
2. Обов'язково заповніть наступні поля:

· Номер документа - введіть номер документа по аналогії з номером податкової накладної;
· Дата виписки документа - введіть дату, коли була виписана податкова;
· Вид документа - введіть умовне позначення документу: ПН - податкова накладна; РК - розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної;
· Індивідуальний податковий номер продавця - введіть ІПН контрагента;
· Реєстраційний номер документа в ЄРПН - введіть реєстраційний номер документа в ЄРПН, якщо відомий.

Значення полів Вид документа та  Індивідуальний податковий номер продавця можна ввести вручну з клавіатури або обрати з довідника. Щоб обрати значення з
довідника, встановіть курсор у поле та натисніть кнопку , що з'явиться у правій частині комірки. Відкриється вікно довідника, у якому оберіть потрібне значення.

3. Для формування запиту на декілька документів додайте рядок в таблицю, скориставшись кнопкою  зліва від таблиці. Відповідно, натискання кнопки  видаляє рядок з
таблиці.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

4. Після заповнення документу на вкладці Наступні дії оберіть команду Перевірити звіт та далі Передати звіт на підпис.

5. Розпочнеться процедура підпису документу. Після підпису запиту печаткою установи у відкритому вікні обирається одержувач запиту - ДФС. Далі запускається процес відправки
пошти. У разі успішного завершення цієї операції запис про відправку поміщається у даний модуль.

Запит до ЄРПН на отримання електронних документів
Сформувати запит на отримання документів можливо незалежно від способу заповнення форми Запиту (за списком чи за датою).

Щоб надіслати запит на отримання документів, під час заповнення форми встановіть опцію Імпорт документу з квитанцією.
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Крім витягу з ЄРПН Вам будуть надіслані зареєстровані документи, що були зазначені у запиті. Документи надходять у оригінальному вигляді з підписом контрагента.
Особливості відображення отриманих документів описані у розділі Відображення документів, отриманих від ДФС.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

До початку

Автоматичне створення запиту до Єдиного реєстру податкових накладних

Запит за списком обраних документів можливо сформувати у модулях Реєстр первинних документів та Реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Для цього виконайте дії:

1. Виділіть документи, для яких необхідно сформувати запит, у таблиці модулю.

2. Виконайте команду меню Правка - Запит стану реєстрації ПН в ЄРПН.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

3. Відкриється вікно Запит стану реєстрації:
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Встановіть позначку Лише по виділеним записам. У запит автоматично будуть додані документи, що були виділені у таблиці модулю.

Якщо встановлено позначку По всім записам, виконується формування запитів для всіх документів, що присутні у списку модулю.

Встановіть опцію Отримати файли ПН-РК з ЄРПН для отримання з ЄРПН зареєстрованих документів з квитанціями, що зазначені у запиті.

4. Натисніть кнопку ОК. Розпочнеться процедура підпису документу.

Відправлений запит поміщається у модуль Інформаційна довідка. Також у модуль Інформаційна довідка надходить Витяг... на запит.

Якщо ви бажаєте відправити запит пізніше, у вікні Підпис натисніть кнопку Відміна. Сформований запит буде доступний для редагування та відправки у модулі Інформаційна
довідка.

Запит документів виконується лише при встановленій опції Отримати файли ПН-РК з ЄРПН у вікні Запит стану реєстрації. Якщо опція не встановлена, запит,
сформований у модулях Реєстр первинних документів та Реєстр виданих та отриманих податкових накладних, здійснюється у режимі отримання відомостей про стан
реєстрації документів у ЄРПН.

Примітка: Існує можливість автоматичної перевірки статусу реєстрації Податкових накладних та Розрахунків коригування в ЄРПН.

Налаштування автоматичного запиту виконуються у модулі Первинні документи  - Автоматична обробка .

До початку

Відображення документів, отриманих з ЄРПН

Якщо при формуванні запиту до ЄРПН було встановлено опцію Імпорт документів (ПН, РК) , крім витягу з ЄРПН будуть надіслані зареєстровані  документи, що були зазначені у
запиті.

Отримані документи завантажуються у Реєстр первинних документів . Алгоритм відображення документів у таблиці Реєстру залежіть від наявності документу у реєстрі, та статусу
документа:
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1. Документи, для яких було відправлено запит до
ЄРПН, відсутні у Реєстрі первинних документів:

Отримані з ЄРПН документи завантажуються у Реєстр первинних документів. Статус завантажених
документів - Зареєстровано в ЄРПН.

2. Документ, присутній у Реєстрі, як Вихідний
документ:

· якщо документ має статус Готується, Чорновий або відправлений на затвердження контрагенту,
такий документ заміщується документом, отриманим з ЄРПН, статус документа змінюється на
Зареєстровано в ЄРПН.

· якщо документ має статус Відправлено в контролюючий орган (очікується Квитанція №1), такий
документ НЕ заміщується , у Реєстрі зберігається вихідний документ. Статус документу не
змінюється.

· якщо документ уже зареєстровано у ЄРПН і отримано квитанцію про реєстрацію, документ НЕ
замінюється. Статус документу - Зареєстровано в ЄРПН .

3.

Документ, присутній у Реєстрі, як Вхідний
документ, надісланий Контрагентом на
узгодження (очікує відповіді: не узгоджений, не
відхилений):

Документ буде замінено документом, завантаженим з ЄРПН. Статус документу - Зареєстровано в
ЄРПН.

4. Документ, присутній у Реєстрі, як погоджений
Вхідний документ від Контрагента:

Документ буде замінено документом, завантаженим з ЄРПН. Статус документу -  "Зареєстровано в
ЄРПН".

5. Документ, присутній у Реєстрі, як відхилений
Вхідний документ:

У Реєстрі первинних документів буде відображено два документи (створюються дублі документів) :

· вхідний відхилений документ, що надійшов від Контрагента на узгодження, буде відображено
червоним  кольором;

· той самий документ, але завантажений з ЄРПН , відображається у окремому рядку чорним
кольором зі статусом Зареєстровано в ЄРПН .

6.

Вхідний документ від Контрагента присутній у
Реєстрі, з квитанцією про реєстрацію  у ЄРПН, та
має статус Відхилено, Затверджено або
Отриманий (очікує відповіді):

Документ отриманий з ЄРПН у Реєстр не завантажуються. У Реєстрі зберігається документ від
Контрагента з квитанцією про реєстрацію.

7.
Документ, був завантажений з ЄРПН, після чого
цей документ отриманий від Контрагента з
Квитанцією про реєстрацію:

У Реєстрі первинних документів зберігається документ, отриманий з ЄРПН з підписом контролюючого
органу, але до нього прикріпляється Квитанція, отримана від Контрагента.

При прийомі вхідного документа від Контрагента виконується пошук дублів документа за значеннями
номера, дати виписки, суми документа та коду ІПН покупця. Якщо такий документ знайдено, до нього
прикріпляється Квитанція, отримана від Контрагента.

У Реєстрі відображається один документ. Статус документу - Зареєстровано в ЄРПН.

Відправнику (продавцю) після доставки квитанції покупцю автоматично надходить повідомлення
"Покупець уже отримав документ з ЄРПН". На стороні відправника статус документа автоматично
змінюється на Затверджено (без попереднього ручного погодження продавцем).

У таблиці Реєстру первинних документів у колонці Походження документа для вхідних документів, завантажених з ЄРПН, відображається значення ЄРПН. Для вхідних
документів, що отримані від Контрагентів, відповідно відображається значення  Контрагент.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Для вхідних документів, завантажених з ЄРПН, на вкладці Протокол, у розділі Отримано, у якості відправника вказується значення - ДФС.
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Для вхідних документів, що отримані від Контрагентів, у полі Відправник відображається значення ЄДРПОУ та назва Контрагента.

До початку

Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру акцизних накладних

Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру акцизних накладних  - призначений для перевірки наявності реєстрації Акцизних накладних та Розрахунків коригування в
Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Щоб сформувати запит оберіть команду Створити - Довідку в СЕА РП .

У окремому вікні відкриється бланк документу. Заповніть бланк документу, скориставшись одним із двох способів:

1) формування запиту для документів, дата реєстрації яких відповідає вказаному значенню;

2) формування запиту за списком певних документів.

Також, у бланку передбачена можливість звернутися до ЄРПН з запитом на отримання необхідних електронних документів.

Створення запиту за датою документів

1. Встановіть позначку АН/РК, видані та отримані платником акцизного податку з реалізації пального, зареєстровані в ЄРАН.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
2. У полі Дата вкажіть дату, за яку потрібно отримати інформацію про Податкові накладні та Розрахунки коригування, зареєстровані у ЄРПН:

3. Встановіть позначки, що відповідають типу документів, для яких необхідно сформувати запит: видані та (або) отримані:

Після заповнення документу на вкладці Наступні дії оберіть команду Перевірити звіт та далі Передати звіт на підпис.

4. Розпочнеться процедура підпису документу. Після підпису запиту печаткою установи у відкритому вікні обирається одержувач запиту - ДФС. Далі запускається процес відправки
пошти. У разі успішного завершення цієї операції запис про відправку поміщається у даний модуль.

Створення запиту за списком документів

1. Встановіть позначку За списком.

Позначка За списком встановлена у системі за замовчуванням.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
2. Обов'язково заповніть наступні поля:

· Номер документа - введіть номер документа по аналогії з номером податкової накладної;
· Дата виписки документа - введіть дату, коли була виписана податкова;
· Вид документа - введіть умовне позначення документу: АН - податкова накладна; РК - розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

Значення поля Вид документу можна ввести вручну з клавіатури або обрати з довідника. Щоб обрати значення з довідника, встановіть курсор у поле та натисніть кнопку , що
з'явиться у правій частині комірки. Відкриється вікно довідника, у якому оберіть потрібне значення.

3. Для формування запиту на декілька документів додайте рядок в таблицю, скориставшись кнопкою  зліва від таблиці. Відповідно, натискання кнопки  видаляє рядок з таблиці.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

4. Після заповнення документу на вкладці Наступні дії оберіть команду Перевірити звіт та далі Передати звіт на підпис.

5. Розпочнеться процедура підпису документу.

Після підпису запиту печаткою установи у відкритому вікні обирається одержувач запиту - ДФС.

Далі запускається процес відправки пошти. У разі успішного завершення цієї операції запис про відправку поміщається у даний модуль.

Запит до ЄРАН на отримання електронних документів
Сформувати запит на отримання документів можливо незалежно від способу заповнення форми Запиту щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру акцизних накладних.

Щоб надіслати запит на отримання документів, під час заповнення форми встановіть опцію Імпорт документу з квитанцією .

Крім витягу з ЄРАН Вам будуть надіслані зареєстровані  документи з квитанціями, що були зазначені у запиті. Документи надходять у  оригінальному вигляді з підписом контрагента.
Особливості відображення отриманих документів описані у розділі Відображення документів, отриманих з ЄРАН .
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До початку

Автоматичне створення запиту до Єдиного реєстру акцизних накладних

Запит за списком обраних документів можливо сформувати у модулі Реєстр акцизних документів .

Для цього виконайте дії:

1. Виділіть документи, для яких необхідно сформувати запит, у таблиці модулю.

2. Виконайте команду меню Правка - Запит стану реєстрації АН в ЄРАН.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

3. Відкриється вікно Запит стану реєстрації:

Встановіть позначку Лише по виділеним записам. У запит автоматично будуть додані документи, що були виділені у таблиці модулю.

Якщо встановлено позначку По всім записам, виконується формування запитів для всіх документів, що присутні у списку модулю.
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Встановіть опцію Отримати файли АН-РК з ЄРАН для отримання з ЄРАН зареєстрованих документів з квитанціями, що зазначені у запиті.

4. Натисніть кнопку ОК. Розпочнеться процедура підпису документу.

Якщо ви бажаєте відправити запит пізніше, у вікні Підпис натисніть кнопку Відміна. Сформований запит буде доступний для редагування та відправки у модулі Інформаційна
довідка.

Запит документів виконується лише при встановленій опції Отримати файли АН-РК з ЄРАН у вікні Запит стану реєстрації . Якщо опція не встановлена, з апит, сформований
у модулі Реєстр акцизних документів, формується у режимі отримання відомостей про стан реєстрації документів у ЄРАН.

До початку

Відображення документів, отриманих з ЄРАН

Якщо при формуванні запиту до ЄРАН було встановлено опцію Імпорт документу з квитанцією, крім витягу з ЄРАН будуть надіслані зареєстровані документи, що були зазначені у
запиті.

Отримані документи завантажуються у Реєстр акцизних документів. Алгоритм відображення документів у таблиці Реєстру залежіть від наявності документу у реєстрі, та статусу
документа:

1. Документи, для яких було відправлено запит до
ЄРАН, відсутні у Реєстрі акцизних документів:

Отримані з ЄРПН документи завантажуються у Реєстр акцизних документів. Статус завантажених
документів - "Зареєстровано в ЄРАН".

2. Документ, присутній у Реєстрі, як Вихідний
документ:

· якщо документ має статус Готується, Чорновий або відправлений на затвердження контрагенту,
такий документ заміщується документом, отриманим з ЄРАН, статус документа змінюється на
"Зареєстровано в ЄРАН".

· якщо документ має статус Відправлено в контролюючий орган (очікується Квитанція №1), такий
документ НЕ заміщується , у Реєстрі зберігається вихідний документ. Статус документу не
змінюється.

· якщо документ уже зареєстровано у ЄРАН і отримано квитанцію про реєстрацію, документ НЕ
замінюється. Статус документу - "Зареєстровано в ЄРАН ".

3.

Документ, присутній у Реєстрі, як Вхідний
документ, надісланий Контрагентом на
узгодження (очікує відповіді: не узгоджений, не
відхилений):

Документ буде замінено документом, завантаженим з ЄРАН. Статус документу -  "Зареєстровано в
ЄРАН".

4. Документ, присутній у Реєстрі, як погоджений
Вхідний документ від Контрагента:

Документ буде замінено документом, завантаженим з ЄРАН. Статус документу -  "Зареєстровано в
ЄРАН".

5. Документ, присутній у Реєстрі, як відхилений
Вхідний документ:

У Реєстрі первинних документів буде відображено два документи (створюються дублі документів) :

· вхідний відхилений документ, що надійшов від Контрагента на узгодження, буде відображено
червоним  кольором;

· той самий документ, але завантажений з ЄРАН , відображається у окремому рядку чорним
кольором зі статусом "Зареєстровано в ЄРАН ".

6.

Вхідний документ від Контрагента присутній у
Реєстрі, з квитанцією про реєстрацію  у ЄРАН, та
має статус Відхилено, Затверджено або
Отриманий (очікує відповіді):

Документ отриманий з ЄРАН у Реєстр не завантажуються. У Реєстрі зберігається документ від
Контрагента з квитанцією про реєстрацію.

7.
Документ, був завантажений з ЄРАН, після чого
цей документ отриманий від Контрагента з
Квитанцією про реєстрацію:

У Реєстрі первинних документів зберігається документ, отриманий з ЄРАН з підписом ДФС , але до
нього прикріпляється Квитанція, отримана від Контрагента .

При прийомі вхідного документа від Контрагента виконується пошук дублів документа за значеннями
номера, дати виписки, суми документа. Якщо такий документ знайдено, до нього прикріпляється
Квитанція, отримана від Контрагента.

У Реєстрі відображається один документ. Статус документу - "Зареєстровано в ЄРАН".

Відправнику (продавцю) після доставки квитанції покупцю автоматично надходить повідомлення
"Покупець уже отримав документ з ЄРАН". На стороні відправника статус документа автоматично
змінюється на "Затверджено" (без попереднього ручного погодження продавцем).
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У таблиці Реєстру акцизних документів у колонці Походження документа  для вхідних документів, завантажених з ЄРАН, відображається значення ЄРАН. Для вхідних
документів, що отримані від Контрагентів, відповідно відображається значення  Контрагент.

До початку

Запит щодо отримання відомостей про РРО

У розділі можливо отримати інформацію з реєстру екземплярів РРО та/або з реєстру центрів сервісного обслуговування РРО.

Щоб сформувати запит:

1. Оберіть команду Створити - Довідку про РРО.

2. У окремому вікні відкриється бланк документу. Поля запиту автоматично заповнюються даними з довідників. Перевірте коректність заповнення та введіть дані у незаповнені поля
документа, наприклад:
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Натисніть, щоб збільшити малюнок

Поля, підсвічені жовтим кольором, обов'язкові для заповнення.

Запит про надання витягу з реєстру екземплярів РРО може формуватись на декілька екземплярів РРО. Дані кожного екземпляру вказуються у окремому рядку.

Щоб додати рядок у таблицю бланка, встановіть курсор у рядок та натисніть кнопку  зліва від таблиці. Відповідно, натискання кнопки  видаляє рядок з таблиці.

Щоб обрати дані з довідника, натисніть кнопку  . У вікні дорвідника Перелік РРО оберіть потрібне значення:
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Зверніть увагу , довідник заповнюється користувачем! При першому відкритті довідник не містить записів! Попередньо необхідно заповнити довідник відповідно до потреб установи.
Детально дивіться у розділі Довідники РРО.

3. Після заповнення документу на вкладці Наступні дії оберіть команду Перевірити звіт та далі Передати звіт на підпис.

4. Розпочнеться процедура підпису документу.

Після підпису запиту печаткою установи у відкритому вікні обирається одержувач запиту - ДФС.

Далі запускається процес відправки пошти. У разі успішного завершення цієї операції запис про відправку поміщається у даний модуль.

До початку

Прийом відповіді на запит  

Прийом відповіді з податкової інспекції на відісланий запит відбувається стандартним засобами системи за допомогою функції Отримати повідомлення (кнопка ).

Після отримання інформаційна довідка буде збережена у розділі Довідки державних органів - Інформаційна довідка.

Для перегляду отримана відповідь відкривається подвійним кліком по потрібному запису. У відповіді детально викладено інформацію по запиту.

Також є можливість відкрити довідку-відповідь безпосередньо з відправленої довідки-запиту, і навпаки (з довідки-відповіді відкрити запит). Для цього на вкладці Наступні дії, оберіть
опцію Відкрити зв’язану довідку.

Переглянути Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних можливо у модулі Реєстрі первинних документів. Для цього у таблиці модуля оберіть документ, на який було
отримано Витяг. Відкрийте вкладку Наступні дії, та оберіть опцію Відкрити витяг з ЄРПН.

Отримана довідка не є підставою для здійснення фінансових та інших операцій установами банків, судовими  органами , нотаріусами  тощо.

До початку
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Отримання документів від ДФС
    

В програмному комплексі у розділі Інформаційна довідка реалізовано отримання від ДФС наступних витягів:

J1401903        Витяг в розрізі операцій з Системи електронного адміністрування ПДВ

F1401903        Витяг в розрізі операцій з Системи електронного адміністрування ПДВ

Для отримання цих витягів потрібно виконати такі дії:

1. Для створення нового документу скористайтесь одним із наступних способів:

· на панелі інструментів натисніть кнопку Створити - Довідку в СЕА ПДВ ;
· виберіть команду Файл - Створити - Довідку в СЕА ПДВ;
· у контекстному меню оберіть команду Створити - Довідку в СЕА ПДВ ;
· натисніть комбінацію клавіш < Ctrl+N> та оберіть тип Довідку в СЕА ПДВ  у вікні Оберіть тип запиту .

На виконання відкриється вікно Створити довідку .

2. Оберіть потрібний запит J(F)1301903.

3. Натисніть кнопку ОК для формування запиту.

У вікні запиту потрібно обов'язково зазначити дату, інформацію за яку потрібно отримати, та додати операції, в розрізі яких потрібно
отримати дані.
Щоб додати необхідні операції, встановіть курсор у комірку вибір типу операції по фільтру, натисніть кнопку  та у вікні довідника
Назва операції з СЕА ПДВ, що відкриється, виберіть потрібну операцію.
Щоб додати наступну операцію натисніть кнопку , у вікні Запиту з'явиться новий рядок, для якого також оберіть операцію з
довідника. Відповідно, щоб видалити рядок операції із Запиту, натисніть кнопку .

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Якщо необхідно сформувати запит за всіма доступними операціями, оберіть фільтр з номером 999 всі типи операцій, що
знаходиться у кінці списку довідника Назва операції з СЕА ПДВ.

4. Після заповнення документу на вкладці Наступні дії оберіть команду Перевірити звіт та далі Передати звіт на підпис.

Розпочнеться процедура підпису документу.

5. Після підпису запиту у відкритому вікні обирається одержувач запиту - ДФС.

Далі запускається процес відправки пошти. У разі успішного завершення цієї операції запис про відправку поміщається у даний модуль.

У відповідь на відправлений запит буде отримано J(F)1401903 Витяг в розрізі операцій з Системи електронного адміністрування ПДВ.
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У цьому витягу відобразяться дані по тим операціям, які були зазначені в запиті:
· дата та час операції;
· тип операції;
· номер документа;
· дата документа;
· сума по операції;
· сума ліміту та складових ліміту.

В програмному комплексі у розділі Інформаційна довідка також реалізовано отримання від ДФС наступних документів:

J1490004        Інформаційне повідомлення
J1490202        Довідка щодо обсягів податкового кредиту, сформованого за рахунок податкових накладних, не зареєстрованих в ЄРПН

Отримані документи необхідно відкрити та переглянути.
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Експорт Витягів у файл Excel
    

Для Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних та Витяг в розрізі операцій з Системи електронного
адміністрування ПДВ реалізований експорт в файл Excel. Експортувати можна один або одночасно декілька  витягів.

Для експорту витягів потрібно виконати такі дії:

1. В модулі Інформаційна довідка виберіть один або декілька витягів.

2. Виберіть команду Файл/ Експорт витягів в Excel.

 

3. На виконання відкриється модальне вікно Огляд папок. Вкажіть каталог, де зберегти створений файл та натисніть ОК.

 

4. Файл буде збережено у вказане місце. У файлі міститиметься дві вкладки  - Отримані  та Видані.
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Листи державних органів
   

У цьому розділі відображаються інформаційні повідомлення та листи, що надходять від контролюючих органів: довідки  про
податкову заборгованість та інші службові повідомлення.

Інформаційні повідомлення надходять як звичайна вхідна кореспонденція.

Порядок отримання кореспонденції - стандартний для програмного комплексу:

·

натисніть кнопку Отримати повідомлення на панелі інструментів - 

· або натисніть функціональну клавішу F9.
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Зарплата
  

Новий модуль Зарплата призначений для обліку праці і заробітної плати співробітників різних категорій підприємств. Модуль
дозволяє повністю автоматизувати розрахунок заробітної плати на підприємстві. Виконуючи будь-які корекції даних по заробітній
платі в розрахункових листах, автоматично проводиться її перерахунок. Програма пропонує типовий перелік видів оплат, фондів
та їх нарахувань, комплекти всіх необхідних звітів, які сформовані з врахуванням вимог контролюючих органів.

У даному розділі довідки розглянуто наступне:

· Перший запуск системи Зарплата

· Розрахункова відомість

· Кадрові дані

· Розрахунковий лист

· Табелі обліку робочого часу

· Реєстр документів

· Звіти

► Бухгалтерські звітні документи

► Створення звітів на підставі даних розрахункової відомості

· Адміністрування

► Налаштування

► Експорт
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Адміністрування
   

У даному розділі довідки розглянуто наступне:

· Налаштування

· Експорт
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Довідники
    

Вбудовані довідники є невід'ємною частиною, без якої неможлива робота системи в цілому.
Головне їх призначення - зберігання систематизованої інформації для використання в основних функціях системи. Для зручності
довідники згруповані за видами зібраної в них інформації. Ця інформація застосовується при формуванні всіх видів документів
системи, в які заносяться стандартизовані та класифіковані дані.
Наявність довідників значно полегшує, прискорює роботу користувача, до того ж виключає вірогідність помилок внаслідок
монотонності роботи, стомлюваності та інших людських факторів.

Модуль містить такі розділи:

· Картка підприємства . Містить реєстраційні та інформаційні дані організації. Цими даними автоматично заповнюються
"шапки" та інші стандартні поля створюваних користувачем звітних документів.

· Підрозділи . Містить  опис організаційної структури підприємства у вигляді ієрархічного списку, який показує склад,
підпорядкованість і зв'язок структурних одиниць організації.

· Співробітники. Містить інформацію про працівників підприємства. Даними із цього довідника автоматично заповнюються
деяких звітні форм.

· Відповідальні особи . М істить інформацію про працівників підприємства, якім делеговано право підписувати звіти.

· Контрагенти. Містить інформацію про фізичних та юридичних осіб, з якими співпрацює установа. Ця інформація
необхідна для здійснення документообігу між підприємствами і використовується, наприклад, для автоматичного
заповнення при створенні первинних документів та звітів, які мають  містити реєстраційні дані контрагентів.

· Адресна книга . Б аза даних E-mail адрес. Призначено для зручності обміну  документами за допомогою електронної
пошти.

· Загальні довідники . Містить перелік вбудованих довідників системи .

· Номенклатура товарів та послуг . Містить  перелік товарів та послуг, які підприємство надає або споживає. Ця інформація
необхідна для заповнення первинних документів, а також для ведення аналітичного обліку.

· Довідник класифікацій . Системний довідник, містить стандартні бюджетні типи класифікацій.

· Реєстр бланків . Містить  шаблони  всіх  форм звітних документів, що використовуються у програмному комплексі.
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Картка підприємства   

Картка підприємства містить реквізити установи - реєстраційні та інформаційні дані організації. Цими даними автоматично
заповнюються "шапки" та інші стандартні поля створюваних користувачем звітних документів. Всі дані картки використовуються в
тих чи інших документах, тому слід відразу заповнити всі її поля.

Деякі поля картки обов'язкові для заповнення і виділяються кольором. Якщо таке поле в картці залишиться незаповненим, то
при переході на іншу закладку  або збереженні запису на екрані з'явиться попередження про необхідність внесення значення.

Картка містить поля декількох типів, дані до яких вносяться різними способами.

Поля з кнопками мають підключені довідники і мають  бути заповнені шляхом вибору значень із цих  довідників . Ліва кнопка 

відкриває відповідний довідник для вибору запису, права  - видаляє занесений запис. У полях, які повинні містити дату,
кнопка  відкриває календар. Інші поля заповнюються вручну із клавіатури .

Більшість полів картки підприємства заповнюється при створенні підприємства.

Модуль містить такі розділи:

· Підприємство. Основні реєстраційні дані поточного підприємства.

· Пенсійний фонд . Дані , що  стосуються Пенсійного Фонду.

· Адреси. Перелік адрес установи.

· Рахунки. Перелік рахунків установи.

· Керівництво. Дані керівників установи.

· Засновники. Дані про засновників установи, їх внесок у грошовому еквіваленті у статутному фонді, адреси та
телефони.

· Додатково. Додаткові дані, що стосуються реєстрації установи в фонді соціального страхування, фонді по
безробіттю, в територіальному органі ДКЦПФР, тощо.

· Зразки підписів. Завантаження сканкопій зразків підписів та печатки установи.

· Первинні документи . Дані , що використовуються при створенні первинних документів.

· Історія в ЄДК. У розділі ведеться історія змін даних картки підприємства та оновлення цих даних в ЄДК.
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Підприємство
    

Довідники > Картка підприємства > Підприємство

На даній закладці містяться основні дані поточного підприємства, а саме: назва підприємства, код ЄДРПОУ (ІПН), дані про державну та податкову
реєстрацію тощо.
Більшість полів цієї форми заповнюється при створенні підприємства.
Даними із основних полів цієї форми заповнюються всі звітні документи.

Поля, що підсвічені жовтим кольором, є обов'язковими для заповнення.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

· ЄДРПОУ
Код установи за Єдиним державним реєстром підприємств та
організацій України. Для фізичних осіб-підприємців дане поле
містить його  індивідуальний  податковий номер платника податку
(ІПН).
Числовий запис у це поле заповнюється вручну із клавіатури
починаючи з першої позиції поля вводу.

· Повна назва
Повне найменування установи.
Заповнюється вручну із клавіатури.

· Коротка назва
Скорочене найменування установи.
Заповнюється вручну із клавіатури.

· Латиною
Дане поле заповнюється автоматично. Транслітерується  текст із
поля [Коротка назва], тобто заповнюється  латинськими літерами.

Контролюючий орган

· Дата реєстр.
Дата проведення реєстрації в контролюючому органі
(територіальному органі Міністерства доходів і зборів). Виберіть з
вбудованого календаря або заповніть поле власноруч з клавіатури.

· Номер реєстр.
Реєстраційний номер платника податку. Числовий запис у це поле
заповнюється власноруч із клавіатури.

· Код
Код територіального органу Міністерства доходів і зборів.
Заповнюється автоматично після вибору з довідника назви
територіального органу.

· Назва
Найменування територіального органу Міністерства доходів і зборів ,
що зареєстрував платника податку. Виберіть потрібне значення із
вбудованого довідника " Податкові інспекції".
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· Юридична особа
Наявність  галочки в цьому полі визначає, що поточна установа є
юридичною особою.
Дана відмітка не редагується, відображається тільки як признак
юридичної особи. Вибір типу установи відбувається при створенні
підприємства .

· Ознака філії
Наявність  галочки в цьому полі визначає, що поточна установа є
філією.
При встановленні галочки стають доступними для заповнення та
редагування поля "Код філії" та "Назва головного підприємства".

· Код філії
Якщо поточне підприємство є філією, введіть код цієї філії у дане
поле. Заповнюється вручну із клавіатури. Поле доступне для
заповнення тільки за наявності позначки в полі "Ознака філії".

· Назва головного підприємства
Назва підприємства, яке для даної філії виступає Головним. Поле
доступне для заповнення тільки за наявності позначки в полі
"Ознака філії". Заповнюється вручну із клавіатури.

· Відправляти звіти від імені головного підприємства
Поле доступне для заповнення тільки за наявності позначки в полі
"Ознака філії".
Ознака проставляється, якщо філія подає звітність від імені
головного підприємства. У звітах буде відображатись назва
головного підприємства, а не філії.

· Осн. вид діял.
Найменування основного виду діяльності господарювання
підприємства. Виберіть із підключеного довідника " Види
діяльності".

· Фінансування
В даному полі вказується джерело фінансування установи.
Виберіть із підключеного довідника " Джерела фінансування".

· Орган управління
Найменування органу державного управління, що уповноважений
управляти підприємством, як об'єктом, у системі ведення
ЄДРПОУ.
Виберіть із підключеного довідника Органи управління (СКОДУ).
Зверніть увагу! Поле є обов'язковим до заповнення для бюджетних
організацій. Дані цього поля переносяться у поле за КОДУ
фінансових звітів (Форма №1-дс Баланс та Форма №2-дс Звіт про
фінансові результати). Якщо Орган управління не вказано,
відповідно поле звіту за КОДУ залишається незаповненим.

· Статутний капітал
Розмір статутного фонду підприємства у національній валюті.
Числовий запис у це поле заповнюється вручну із клавіатури.

· Держ. частка в статутному фонді (%)
Розмір державної частки у статутному фонді установи у відсотках.
Числовий запис у це поле заповнюється вручну із клавіатури.

· Номер плат. ПДВ
Якщо особа (юридична чи фізична) є платником податку на додану
вартість, ведіть у це поле вручну з клавіатури індивідуальний
податковий номер платника ПДВ.
Для осіб, що з релігійних причин відмовились від присвоєння ІНН, у
це поле вводиться серія та номер паспорту. Данні вводяться без
пропусків, наприклад: CЕ123456.

· Номер свідоцтва
За умови, що особа є платником ПДВ, введіть у це поле вручну з
клавіатури номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на
додану вартість.

· Рахунки в СЕА  - поле призначене для внесення номера одного з
рахунків установи в системах електронного адміністрування.

Номер рахунка обирається з довідника, що редагується
користувачем.

Номер рахунку з цього ж довідника обирається при створенні
"Запита щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі
електронного адміністрування ПДВ", що спрощує його заповнення.

Якщо дане поле в картці не заповнене, в Запиті… ви можете внести
його вручну.

Держ. реєстрація

· Дата
Дата проведення державної реєстрації особи. Виберіть з
вбудованого календаря або заповніть поле вручну з клавіатури.

· Номер свідоцтва
Номер свідоцтва про державну реєстрацію. Числовий запис у це
поле заповнюється вручну із клавіатури.

· Орган
Найменування державного реєстратора, що зареєстрував
підприємство. Виберіть потрібне значення із вбудованого довідника
"Органи держреєстрації" .

· Форма власності
Найменування форми власності підприємства. Виберіть потрібне
значення для Вашого підприємства із вбудованого довідника " Форма
власності (КФВ)".

· Орг. прав. форма
Найменування організаційно-правової форми господарювання
підприємства. Виберіть потрібне значення для Вашого підприємства
із вбудованого довідника "ОПФ (КОПФГ)". Зверніть увагу! Поле є
обов'язковим до заповнення для бюджетних організацій. Дані цього
поля переносяться у поле за КОПФГ фінансових звітів (Форма №1-
дс Баланс та Форма №2-дс Звіт про фінансові результати). Якщо
значення у полі не обране, відповідно поле звіту за КОПФГ
залишається незаповненим.

Для платників акцизного податку

· Код філії (код пункту реалізації)
Код філії, що виписує та реєструє акцизні накладні.

· Платник АП (назва головного підприємства)
Назва головного підприємства.

Якщо поля заповнені, при формуванні Акцизних накладних та
Розрахунків до акцизної накладної здійснюватиметься автоматичне
заповнення полів документів код філії  та Особа, що реалізує
пальне .

Зверніть увагу!  Автоматичне заповнення відповідних полів  акцизних
документів відбуватиметься лише при заповненні полів Код філії (код
пункту реалізації)  та Платник АП (назва головного
підприємства) у Картці підприємства.

По закінченню внесення даних, збережіть, натиснувши на кнопку  або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+S.
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Пенсійний фонд
    

Довідники > Картка підприємства > Пенсійний фонд

У цій формі містяться поля, що стосуються Пенсійного Фонду.

Даними із полів  цієї закладки  заповнюються документи, що надаються до органу державної податкової служби (персоніфікована
звітність та звіти про доходи).

Поля, що підсвічені жовтим кольором, є обов'язковими для заповнення.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
· Код управління ПФУ

Код і найменування управління пенсійного фонду, в якому зареєстроване підприємство.
Виберіть найменування управління із підключеного довідника Органи ПФУ , при цьому значення коду заповниться
автоматично.
Дане поле обов'язкове для заповнення.
Увага! Якщо на момент заповнення Картки підприємства відсутній код управління ПФУ, оберіть із довідника код 28000
"Пенсійний фонд України".

· Реєстраційний код в ПФУ
Значення реєстраційного коду пенсійного фонду. Числовий запис у це поле заповнюється вручну із клавіатури.

· Категорія платника
Виберіть найменування категорії платника із однойменного довідника ( Категорія платника ) .

· Система оподаткування
У  цьому полі із підключеного довідника обирається система оподаткування підприємства.
Дані із цього поля автоматично переносяться у відповідне поле у Таблицю 1 звіту з єдиного внеску.

· Код філії за реєстрацією в ПФУ
Значення коду філії за реєстрацією в ПФУ вводиться вручну із клавіатури.

· Тип організації
Оберіть значення  цього поля із списку.

Якщо тип установи не відповідає ні одному із наведених варіантів, обирається пустий рядок, тобто поле може бути
незаповненим.
Поле використовується при формуванні та розрахунку Таблиці 1 звіту з єдиного внеску.

· Клас проф. ризику виробництва
Виберіть із довідника значення  класу професійного ризику виробництва.
Поле використовується при формуванні Таблиці 1 звіту з єдиного внеску.

· Встановлені строки виплати заробітної плати
Ведіть терміни виплати заробітної плати вручну з клавіатури.
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Персоніфікація

· Наявність підстав для пільг
Наявність галочки в цьому  полі  визначає , що  в установі  існують  підстави  для застосування пільг.
Використовується при створенні документів персоніфікованої звітності.

· Відповідальна особа
у  цьому полі із списку обирається посадова особа (директор чи бухгалтер), відповідальна за формування документів
персоніфікованої звітності.

Також можливий вибір іншої особи, яка відповідальна за подання персоніфікованої звітності.

Для цього потрібно обрати запис Інша особа.

З’являться нові поля з назвою ІПН та ПІБ відповідальної особи, в яке вносяться дані з довідника Співробітники.

По закінченню внесення даних, збережіть, натиснувши на кнопку  або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+S.
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Адреси
    

Довідники > Картка підприємства > Адреси

Кожна установа може мати декілька адрес: юридичну та фізичні. Дана закладка призначена для збереження та відображення
інформації про всі адреси підприємства.

У таблиці підрозділу відображається перелік існуючих адрес установи, кожний рядок містить основні дані адреси установи.
Переглянути більш повну інформацію щодо адреси можна у окремому вікні Адреса, яке відкривається подвійним кліком по
потрібному запису.

Дозволяє додавати нові адреси, редагувати та видаляти існуючі.

При створенні нового підприємства в системі обов'язково вказується юридична адреса підприємства, а фактична - за бажанням (в
разі, якщо фактична адреса співпадає з юридичною адресою, проставляється відмітка, тобто, адреса копіюється). Таким чином, при
першому відкритті картки підприємства, в даному розділі міститься запис юридичної адреси (та фактичної, якщо, вона була вказана
при створенні).

В таблиці підрозділу юридична адреса відмічається позначкою в стовпчику "Юр. адреса".

При цьому, при додаванні нової адреси підприємства, поле Юридична адреса буде заблоковано від редагування.

Додавання нової адреси

1. Для того, щоб додати нову адресу установи, на панелі інструментів виберіть команду Створити запис, або натисніть комбінацію
клавіш Ctrl+I .

2. Відкриється вікно Адреса. Заповніть запропоновані поля форми.

Поля, що підсвічені жовтим кольором, є обов'язковими для заповнення.
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2.1. Поле Юридична адреса доступно для редагування та містить відмітку тільки у картці, що містить дані юридичної адреси. У всіх
інших картках дане поле не містить відмітки і заблоковане від редагування. В разі, якщо юридична адреса установи міняється,
відмітку про юридичну адресу потрібно попередньо зняти, після чого, при додаванні нової адреси дане поле буде доступне для
заповнення.

2.2. Поля Країна, Область, Район, Тип, Назва, Район міста , Вулиця , Тип вулиці  виберіть із підключених довідників,

скориставшись кнопкою .

2.3. Поля Індекс , Будинок, Корпус, Кв./Офіс заповніть  вручну з клавіатури.

2.4. Форма містить поля для введення електронної адреси установи - поле E-mail, та веб-сайту установи - WWW, що заповнюються
з клавіатури.

2.5. Також передбачено внесення переліку телефонів. Щоб додати новий телефон, натисніть кнопку .
У вікні, що відкрилось, введіть код міста та номер телефону з клавіатури. Якщо введений телефон є факсом, встановіть галочку у
відповідному полі. Натисніть кнопку ОК для внесення даних (або Відміна  для скасування).

3. Для збереження даних натисніть кнопку ОК. Для  відміни внесених даних натисніть Відміна.
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В реєстрі адрес також доступні наступні функції:

 Видалити Дозволяє безповоротно вилучити запис обраної адреси.

 Редагувати Редагування даних адреси в разі необхідності.

По закінченню внесення даних, збережіть, натиснувши на кнопку  або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+S.
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Рахунки
    

Довідники > Картка підприємства > Рахунки

Закладка Рахунки призначена для збереження та відображення інформації про банківські рахунки установи.

Установа може мати декілька рахунків, один із яких повинен бути позначений як основний.

У таблиці підрозділу відображається перелік існуючих рахунків установи, кожний рядок містить основні дані про рахунки
установи. Переглянути більш повну інформацію про рахунок можна у окремому вікні Банківський рахунок, яке відкривається
подвійним кліком по потрібному запису.

Дозволяє додавати нові рахунки, редагувати та видаляти існуючі.

Додавання рахунку

1. Для того, щоб додати новий рахунок, на панелі інструментів виберіть команду Створити запис, або натисніть комбінацію
клавіш Ctrl+I .

2. Відкриється вікно Банківський рахунок. Заповніть запропоновані поля форми.

Поля, що підсвічені жовтим кольором, є обов'язковими для заповнення.

2.1. В поле Номер вводиться номер рахунку безпосередньо з клавіатури, в інших полях записи обираються із підключених
довідників.

2.2. Для основного рахунку обов'язково треба проставити відмітку в полі Основний.

3. Для збереження даних натисніть кнопку ОК. Для  відміни внесених даних натисніть Відміна.

В реєстрі рахунків також доступні наступні функції:
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 Видалити Дозволяє безповоротно вилучити запис обраного рахунку.

 Редагувати Редагування даних рахунку в разі необхідності.

По закінченню внесення даних, збережіть, натиснувши на кнопку  або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+S.
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Керівництво
    

Довідники > Картка підприємства > Керівництво

Закладка містить дані  керівників установи. Дані  керівника  та бухгалтера вносяться у відповідні поля для підпису звітних форм.

Поля, що підсвічені жовтим кольором, є обов'язковими для заповнення.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
У випадку, якщо керівник установи офіційно виконує обов'язки бухгалтера, блок Головний бухгалтер заповнюється даними
керівника установи.

Якщо на підприємстві посада бухгалтера відсутня - дані у відповідне поле не вносяться.

При прийманні електронних ПОДАТКОВИХ звітів виконується контроль на заповнення системних полів, в тому
числі поля Головний бухгалтер, тому у формах звітності це поле повинно бути обов'язково заповненим.

Якщо бухгалтер в установі відсутній (розділ Головний бухгалтер в картці установи не заповнено), це поле у
формах податкової звітності також не заповнюється.

По закінченню внесення даних, збережіть, натиснувши на кнопку  або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+S.
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Засновники
    

Довідники > Картка підприємства > Засновники

Закладка містить інформацію про засновників установи, їх внесок у грошовому еквіваленті у статутному фонді, адреси та телефони засновників. Дані цієї закладки
носять інформаційний характер та не обов'язкові для заповнювання.

У таблиці підрозділу відображається перелік засновників установи, кожний рядок містить основні дані засновників. Переглянути більш повну інформацію про
засновників можна у окремому вікні Інформація про засновника, яке відкривається подвійним кліком по потрібному запису.

Дозволяє додавати засновників, редагувати та видаляти існуючі.

Заповнення інформації про засновників

1. Для того, щоб додати засновника установи, на панелі інструментів виберіть команду  (Створити запис), або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+I .

2. Відкриється вікно Інформація про засновника. Заповніть запропоновані поля форми.

Поля, що підсвічені жовтим кольором, є обов'язковими для заповнення.

2.1. Адреси засновників додаються та редагуються у окремому вікні Адреса. Заповнення картки адрес засновників відбувається аналогічно заповненню адрес
установи.

3. Для збереження даних натисніть кнопку ОК. Для  відміни внесених даних натисніть Відміна.

В реєстрі засновників також доступні наступні функції:

 Видалити Дозволяє безповоротно вилучити запис обраного рахунку.

 Редагувати Редагування даних рахунку в разі необхідності.

По закінченню внесення даних, збережіть, натиснувши на кнопку  або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+S.
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Додатково
    

Довідники > Картка підприємства > Додатково

Закладка містить додаткові дані, що стосуються реєстрації установи в фонді соціального страхування, фонді по безробіттю, в
територіальному органі ДКЦПФР, тощо.

Рекомендується заповнити всі поля цієї закладки , оскільки дані із закладки  використовуються при формуванні документів у різні
контролюючі органи.

Поля, що підсвічені жовтим кольором, є обов'язковими для заповнення.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
· Код території за КОАТУУ

Код і найменування території, де розташована установа за Державним класифікатором об'єктів адміністративно-
територіального устрою України.
Виберіть найменування з підключеного довідника Коди території (КОАТУУ) , при цьому значення коду заповниться
автоматично.
При виборі назви населеного пункту у підрозділі Адреси, значення Коду території за КОАТУУ заповниться автоматично. За
необхідності, значення коду можна змінити вручну.

· Орган реєстр. використання води
Найменування державного органу (Міністерство екології та природних ресурсів України), що видав дозвіл на спеціальне
водокористування. Заповнюється  вручну з клавіатури.

· Територіальний орган Н КЦПФР
Найменування територіального органу Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку. Виберіть із підключеного
довідника Територіальні органи НКЦПФР.
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· Осн. вид діяльн. за КВЕД
Найменування основного виду діяльності установи відповідно до Державного класифікатора України "Класифікація видів
економічної Діяльності".
Виберіть найменування виду діяльності з підключеного довідника Довідник КВЕД, при цьому значення коду заповниться
автоматично.

· Код відомчої класифікації (КВК)
Найменування та код відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів.
Виберіть найменування виду діяльності з підключеного довідника Коди відомчої класифікації видатків (КВК), при цьому
значення коду заповниться автоматично.

· Код відомчої класифікації місцевих бюджетів (КВК)
Найменування та код типової відомчої класифікації  видатків місцевих бюджетів.
Виберіть найменування виду діяльності з підключеного довідника Коди відомчої класифікації видатків для місцевих
бюджетів, при цьому значення коду заповниться автоматично.

Поля Код відомчої класифікації (КВК) та Код відомчої класифікації місцевих бюджетів (КВК) не
обов'язкові для заповнення. Рекомендується заповнювати одне із полів залежно від фінансування, і дані з цього
поля переноситимуться у відповідні поля звітів.

· Районне відділення ДСЗУ
Найменування регіонального відділення Державної служби зайнятості України, послугами якого користується установа.
Виберіть із підключеного довідника Центр зайнятості .

· Реєстр. № в ДСЗУ
Реєстраційний номер роботодавця в Державній службі зайнятості України . Числовий  запис  у  це поле заповнюється вручну із
клавіатури.

· Код розпорядника по мережі
Вказується код розпорядника бюджетних коштів по мережі, присвоєний відповідно до Єдиного реєстру розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів. Числовий  запис  у  це поле заповнюється вручну із клавіатури.

· ФСС з ТВП:
- Реєстр. № в Фонді соц. страхування - реєстраційний номер страхувальника в фонді соціального страхування. Числовий
запис  у  це поле заповнюється вручну із клавіатури;

- у полях  Рахунок  та МФО введіть відповідно номер рахунку та МФО Фонду соціального страхування, у якому зареєстровано
підприємство.

· ФСС НВВ:
- Районне відділення - найменування районного відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві. Виберіть із підключеного довідника Відділи ФСС з НВВ ;

- Реєстр. № - реєстраційний номер роботодавця у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.
Числовий запис у це поле заповнюється вручну із клавіатури.

· ФСС України:
Ця група параметрів додана після об'єднання фондів соціального страхування.
- Реєстр. № в Фонді - реєстраційний номер роботодавця у ФСС, заповнюється вручну із клавіатури;
- Районне відділення - найменування районного відділення ФСС. Виберіть із підключеного довідника Відділення ФСС
України;
- Рахунок - номер рахунку у Фонді соціального страхування;
- МФО - МФО рахунку у Фонді соціального страхування. Виберіть із підключеного довідника Банки. Назва банку у
відповідному полі заповниться автоматично;

- Назва банку - назва банку, в якому відкрито рахунок. Виберіть із підключеного довідника Банки. МФО у відповідному полі
заповниться автоматично.

· Фінансова установа - не обов'язкові для заповнення, поля призначені для внесення даних  підприємств, які надають
фінансові послуги :
- Тип фінансової установи - найменування типу фінансової установи. Виберіть із підключеного довідника Типи фінансових
установ;
- Код фінансової установи - код фінансової установи, зазначений у Свідоцтві про реєстрацію фінансової установи. Числовий
запис у це поле заповнюється вручну із клавіатури.

- Територіальний орган ДФС -  н айменування територіального органу о беріть із підключеного довідника Податкові
інспекції.

· Ліцензії Міністерства Фінансів
Перелік виданих Міністерством фінансів ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності.

Для того, щоб додати ліцензію, натисніть кнопку . Відкриється вікно Ліцензія.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
· Види господарської діяльності  - перелік дозволених видів діяльності.

Щоб додати вид діяльності, натисніть кнопку Додати . Оберіть із довідника потрібний запис та натисніть кнопку
Вибрати.

· Номер ліцензії  - введіть номер ліцензії у форматі: NNXXXXXX - дві літери та шість цифр.

· Початок дії  - дата, починаючи з якої дана ліцензія є дійсною, тобто, особа має право провадити діяльність в межах даної
ліцензії. Виберіть з вбудованого календаря.

· Закінчення дії  - дата, до якої дана ліцензія є дійсною. Виберіть з вбудованого календаря.

По закінченню внесення даних, збережіть, натиснувши на кнопку  або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+S.
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Зразки підписів
    

Довідники > Картка підприємства > Зразки підписів

При підписанні документів комплектом електронних підписів, у відповідних місцях бланку документів встановлюється позначка
ЕП, що свідчить про накладений підпис/печатку. Для більшої наочності, у  програмі створена можливість налаштування зразків
підписів директора та бухгалтера, а також зразка печатки установи. Завантажені у програму сканкопії зразків, при підписані
документів, відображаються у відповідних місцях бланку документів.

Передбачена можливість додавати зразок підпису безпосередньо в картці співробітника

Процес налаштування відбувається за допомогою Майстра налаштування зразків підписів . Для його здійснення треба мати
відскановані підписи та печатку.

1. У робочому вікні закладки  Зразки підписів натисніть кнопку Налаштування.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
2. Відкриється Майстер налаштування зразків підписів. Оберіть опцію Сканувати або завантажити зображення зразків

підписів та натисніть кнопку Далі.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
3. На другому кроці Майстра запропоновано обрати опції:
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· Отримати  зображення зі сканеру  - у разі, якщо до
комп'ютера підключений сканер;

· Завантажити  зображення з диска - якщо відсканований
файл зображення збережений на будь-якому носії:
жорсткому дискові, флеш-носії тощо.
У цьому випадку вказати шлях до каталогу.

Натисніть кнопку Далі.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
4. На наступному кроці Майстра відкриється вбудований графічний редактор. В довільному місці зображення розташовані три

рамки, які призначенні для виділення фрагментів зображення, що відповідають зразкам підписів бухгалтера, директора та
печатки.

Перемістіть рамки в потрібне місце та за допомогою маркерів зміни розміру (Маркер зміни розміру. Один з маленьких
квадратиків, що відображуються в кутах і на сторонах виділеного об'єкту. При перетяганні цих маркерів змінюються розміри
об'єкту) вкажіть межі кожного зразка.

Для продовження натисніть кнопку ОК.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
5. В результаті зображення підписів з'являться у вікні налаштування  зразків підписів . Саме у такому вигляді підписи та печатка

будуть відображені на документах після процедури підписання.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
Можна завантажити кожен вид сканкопії зразків окремо, для цього натисніть кнопку Завантажити у відповідному розділі.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
У вікні Оберіть файл зображення для імпорту ...  оберіть файл, що містить потрібне зображення.
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Відкриється вбудований графічний редактор. За допомогою рамки виділіть фрагмент зображення, що відповідає потрібному
зразку.

Для продовження натисніть кнопку ОК.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Обраний зразок  з'явиться у вікні налаштування  зразків підписів .

Для видалення зразків підпису або печатки натисніть кнопку Видалити у відповідному розділі. У вікні, що відкриється,
підтвердьте видалення, натиснувши кнопку Так.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок

По закінченню внесення даних, збережіть, натиснувши на кнопку  або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+S.
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Первинні документи     

Довідники > Картка підприємства > Первинні документи

У полях закладки вказуються:

· Система оподаткування  - система оподаткування, на якій перебуває підприємство;

· Місце складання  - місце складання документів.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Рекомендується заповнити поля цієї закладки , оскільки дані із закладки автоматично переносяться у відповідні поля  первинних
документів.
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Історія в ЄДК
   

У розділі відображаються всі відправлені записи про організацію в ЄДК, тобто ведеться історія змін даних картки
підприємства та оновлення цих даних в ЄДК.

Оновлення даних можливе як по прямому з'єднанню, так і електронною поштою.

Записи можливо редагувати та робити неактуальними (блокувати). Тобто, історія в ЄДК стала редагованою для свого підприємства.

Редагування чи блокування записів використовується у випадку, якщо наприклад, користувач вручну вніс помилкові зміни у вікні
оновлення даних в ЄДК та відправив їх на СДО. Тобто, реквізити підприємства у програмі та в ЄДК не співпадають.

У таблиці в колонках відображається:

· Дата початку дії - дата, з якої діють вказані реквізити в картці установи,

· Дата оновлення - дата редагування запису, який був відправлений в ЄДК.

У таблиці контрагентів за допомогою відповідних символів відображається актуальність/не актуальність даних в  колонці Актуальність
даних:

·  - дані актуальні. Реквізити актуальні від попередньої до наступної дати.
· - дані НЕ актуальні.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
· Записи відкриваються для перегляду та редагування подвійним кліком лівої кнопки миші.

· У відкритій картці Редагування запису історії картки підприємства  містяться реквізити, які були відправлені в ЄДК: Дата початку
дії, ІПН, Назва, Адреса, Телефон. Всі реквізити дозволено редагувати.

· В картці присутня ознака Дані актуальні, що дозволяє вказати  актуальність/неактуальність даних організації на СДО.    

Якщо дані не актуальні, Ваші контрагенти не матимуть доступу до цих даних.
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Змініть потрібні реквізити та відправте їх в ЄДК.

Відправлення даних в ЄДК може виконуватись автоматично за пропозицією програми чи вручну користувачем після змін будь яких
реквізитів у картці Редагування запису історії картки підприємства.

· Програма запропонує оновити дані в ЄДК при переході до іншого модулю чи закритті картки установи.

· Відправка вручну користувачем запускається кнопкою Оновити дані в ЄДК (розташована внизу розділу). Відредагований запис буде
відправлений на СДО та запишеться в історію змін.

· Якщо дані в історії не змінювалися, тобто є актуальними, функція недоступна.

Виконується перевірка статусу записів у розділі " Історія в ЄДК ". Не можна заблокувати всі записи, повинен бути хоча б один
актуальний.
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Підрозділи  

Довідник Підрозділи призначений для опису організаційної структури підприємства. Структура представлена у вигляді
ієрархічного списку, що відображає склад, підпорядкованість і зв'язок структурних одиниць організації.

Інформація зазначена в довіднику використовується в інших модулях, наприклад, при налаштуванні програмного комплексу.

У програмі, під структурою підприємства розуміють його внутрішній устрій, при якому кожен нижчий рівень підпорядковується
вищому. Елемент самого верхнього рівня - це, як правило, головна установа; елементи підлеглого рівня - підпорядковані
структурні підрозділи.

Кожна складова ланка підприємства описується кодом та найменуванням організаційної одиниці.

Для зручності дозволяє створювати багато установ з їх розгалуженою організаційною структурою.

 

Для того, щоб побудувати багаторівневу структуру підприємства (на кшталт дерева), виділіть рядок відносно якого буде
додаватись підрозділ. На панелі інструментів або у контекстному меню оберіть команду Створити.

 При створенні першого запису у довіднику відразу виберіть команду "Створити". Для створення буде доступно тільки
організаційна одиниця поточного рівня.

Далі вкажіть потрібний рівень ієрархії:

· поточний рівень  - дозволяє створювати структурну одиницю рівнозначну по ієрархії виділеній;

· підлеглий рівень  - дозволяє створювати підпорядкований елемент.

Для прикладу оберемо опцію Підлеглого рівня .

Відкриється окреме вікно Підрозділ. Заповніть запропоновані поля форми.

        Поля, що підсвічені жовтим кольором, є обов'язковими для заповнення.

Для збереження внесених даних натисніть кнопку ОК. Для скасування натисніть Відміна .

В указаному місці з'явиться запис обраного рівня.
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В списку організаційної структури підприємства також доступні наступні функції:

 Видалити Дозволяє безповоротно вилучити запис.

 Редагувати Редагування даних в разі необхідності.
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Співробітники  

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Створення та заповнення картки співробітника
Створення та заповнення картки пайовика
Створення та заповнення картки іншої особи
Експорт реєстру співробітників/пайовиків
Імпорт реєстру співробітників/пайовиків
Групове заповнення полів

Довідник Співробітники містить інформацію про працівників та пайовиків підприємства. Даними із цього довідника автоматично заповнюються деякі звітні форми,
зокрема 1-ДФ, документи персоніфікованого обліку, тощо.

Дані про співробітників та пайовиків вносяться у однойменних розділах довідника - Співробітники, Пайовики та Інші. Ці розділи присутні у системі за замовчуванням. У
довіднику Співробітники неможливо видаляти чи створювати розділи.

Модуль побудований у вигляді таблиці, окремий рядок якої відображає коротку інформацію про кожну особу. Переглянути більш повну інформацію про особу можна у
окремому вікні, яке відкривається подвійним кліком по потрібному запису.

Дані кожного співробітника та пайовика заповнюються у відповідній картці, безпосередньо користувачем програмного комплексу. Також передбачено імпорт даних із
відповідних  файлів, створених  у інших бухгалтерських системах, наприклад, імпорт документів персоніфікованої звітності. Наразі імпорт можливий тільки з dbf-файлів.

У модулі також передбачена функція експорту реєстру співробітників та пайовиків у спеціальний файл.

Створення та заповнення картки співробітника

1. Оберіть розділ Співробітники. На панелі інструментів виберіть команду Створити, або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+I .

2. Відкриється вікно Фізична особа. Заповніть запропоновані поля форми. Поля, що підсвічені жовтим кольором, є обов'язковими для заповнення.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
· поля Ідент. номер , Прізвище, Ім'я, По батькові , Телефон, Адреса, E-mail, Моб. телефон , Серія, Номер, Ким видане , Табельний номер  заповніть  вручну з
клавіатури;

· поля Інспекція, Документ, Підрозділ, Сертифікат співробітника заповніть із підключених довідників, скориставшись кнопкою ;

· поля Дата народження, Прийнято, Звільнено, Коли видано заповніть із календаря;

· у полях Громадянин України , Без сплати  внесків, Наявність трудової книжки, Ознака фізичної особи СПД, Використовувати Е-mail проставляється відмітка
при наявності даних ознак у співробітника.
     Позначка у полі Використовувати моб. телефон проставляється за умови, що у звітні документи потрібно підтягувати саме мобільний телефон даної особи;

· ознака  Звітувався до ПФУ по даній установі встановлюється для тих співробітників, дані яких подавались у ПФУ у попередньому звітному періоді. Ця позначка
призначена для того, щоб форма (СП) Список осіб системи персоніфікованого обліку включала лише записи нових співробітників підприємства та тих, у яких змінились
дані у поточному звітному періоді;

Дану відмітку також можна встановити і у Реєстрі співробітників.
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Для встановлення відмітки з реєстру співробітників, у таблиці необхідно виділити потрібні записи та із контекстного меню обрати
функцію Встановити відмітку "Звітувався до ПФУ", або за потреби Зняти відмітку.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

· позначка  у  полі  Не  використовується  проставляється у тому випадку, якщо дані співробітника не потрібно використовувати при формуванні звітності, не видаляючи
картку співробітника (наприклад, при звільненні).

3.  Також передбачено внесення спецстажу робітника. Щоб додати спецстаж, натисніть лівою клавішею миші кнопку Додати у області Спецстаж:

У доданому рядку, у колонці Підстава, натисніть кнопку . Відкриється вікно довідника Підстави для пільг страхувальника. Оберіть необхідну підставу, та натисніть
Вибрати.

У колонках Початок, Закінчення, Дата наказу  оберіть відповідні дати у календарі.

У колонці № наказу, введіть номер наказу за допомогою клавіатури.

2.8. Для того, щоб додати зображення підпису співробітника натисніть двічі лівою клавішею миші по порожньому полю:
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Відкриється вікно Оберіть файл зображення для імпорту... , де вкажіть шлях до розміщення попередньо зісканованого зображення підпису особи. Оберіть
потрібний файл та натисніть Відкрити.

Наступним кроком є налаштування зображення підпису. Перемістіть рамку в потрібне місце та за допомогою маркерів зміни розміру вкажіть межі зразка підпису. Для
продовження натисніть кнопку ОК.

Натисніть, щоб збільшити їмалюнок
Зразок підпису додано. При підписанні даним співробітником документу ЕП, в документ буде додано зразок підпису.

3. Для збереження даних натисніть кнопку ОК. Для відміни внесених даних натисніть Відміна.
Для того, щоб не виходячи у реєстр створити нову картку співробітника, натисніть Додати новий.
Кнопка Оновити використовується для синхронізації даних у річній персоніфікації (Форма "Індивідуальні відомості (ІН ДАНІ)").

В списку співробітників  підприємства  також доступні наступні  функції:

Видалити картку співробітника
(Ctrl+Y) Дозволяє безповоротно вилучити запис.

Редагувати картку співробітника
(F2)

Редагування даних в разі необхідності.

До початку

Створення та заповнення картки пайовика

1. Оберіть розділ Пайовики. На панелі інструментів натисніть кнопку Створити, або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+I .

2. Відкриється вікно Пайовик. Заповніть  запропоновані поля форми. Поля, що підсвічені жовтим кольором, є обов'язковими для заповнення.
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· поля Ідент. номер , Прізвище, Ім'я, По батькові , Табельний номер заповніть  вручну з клавіатури;

· поле Інспекція заповніть із підключеного довідника, скориставшись кнопкою ;

· поля Дата народження, Прийнято, Звільнено заповніть із календаря;

· значення поля Стать оберіть зі списку;

· у полі Ознака фізичної особи СПД встановіть галочку при наявності даної ознаки у співробітника;

· позначка  у  полі  Не  використовується  проставляється у тому випадку, якщо дані пайовика не потрібно використовувати при формуванні звітності, не видаляючи
картку пайовика.

Для збереження даних натисніть кнопку ОК. Для відміни внесених даних натисніть Відміна.
Для того, щоб не виходячи у реєстр створити нову картку пайовика, натисніть Додати.

В списку пайовиків підприємства також доступні наступні функції:

Видалити картку (Ctrl+Y) Дозволяє безповоротно вилучити запис.

Редагувати картку (F2) Редагування даних в разі необхідності.

До початку

Створення та заповнення картки іншої особи

1. Оберіть розділ Інші. На панелі інструментів натисніть кнопку Створити, або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+I .
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2. Відкриється вікно Інша особа. Заповніть запропоновані поля форми. Поля, що підсвічені жовтим кольором, є обов'язковими для заповнення.

· поля Ідент. номер , Прізвище, Ім'я, По батькові , Табельний номер заповніть  вручну з клавіатури;

· поле Інспекція заповніть із підключеного довідника, скориставшись кнопкою ;

· поля Дата народження, Прийнято, Звільнено заповніть із календаря;

· значення поля Стать оберіть зі списку;

· у полі Ознака фізичної особи СПД встановіть галочку при наявності даної ознаки у співробітника;

· позначка  у  полі  Не  використовується  проставляється у тому випадку, якщо дані пайовика не потрібно використовувати при формуванні звітності, не видаляючи
картку пайовика.

Для збереження даних натисніть кнопку ОК. Для відміни внесених даних натисніть Відміна.
Для того, щоб не виходячи у реєстр створити нову картку пайовика, натисніть Додати.

Експорт реєстру

Функція експорту реєстру співробітників/пайовиків призначена для вивантаження та збереження файлу із даними про осіб у каталог поза програмним комплексом.

Вивантажені данні зберігаються у форматі *.dbf.
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Щоб експортувати реєстр у файл, оберіть потрібний розділ: Співробітники, Пайовики або Інші, та виконайте  команду Експорт в меню Файл.

Відкриється вікно Експорт даних.

Встановіть позначку, що відповідає бажаному кодуванню даних та формату DBF-файла. Оберіть каталог, у якому необхідно зберегти експортовані дані, для цього
натисніть кнопку Вибрати. Відкриється вікно Огляд папок, у якому вкажіть каталог для збереження даних.

Натисніть ОК для початку експорту.

При експорті дані розбиваються на дві групи:
       - перелік співробітників у файл PERSONS.DBF;
       - спецстаж співробітників у файл PERSEXP.DBF (при наявності).

По закінченню процедури, система виведе результати експорту, де буде вказано шлях до розміщення файлу експорту та його назву.

До початку

Імпорт реєстру

Довідник  може бути створений автоматично шляхом перенесення даних із файлу з розширенням *.dbf. Для цього призначена функція імпорту.

Примітка:
Опис структури DBF для імпорту файлів у програму міститься у документі з назвою "Структура файла DBF для справочника Сотрудники.doc",
який знаходиться у каталозі help: за замовчанням, C:\...\Medoc\help\.

Оберіть потрібний розділ: Співробітники, Пайовики або Інші та виконайте команду  Імпорт в меню Файл.

Відкривається вікно Імпорт. Вигляд вікна імпорту залежить від того, дані якого розділу імпортуються:
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Вікно Імпорт  при імпорті реєстру Співробітники
Вікно Імпорт при імпорті реєстру Пайовики або Інші

Якщо виконується імпорт даних реєстру Співробітники:

1. У полі Оберіть каталог для імпорту вкажіть шлях до каталогу розміщення dbf-файлів реєстру співробітників.

2. У полях Реєстр співробітників та Спецстаж автоматично відобразяться назви відповідних dbf-файлів, що містять дані про перелік співробітників, та спецстаж
співробітників.

Якщо дані збережені з іменем, що відрізняється від встановленого у програмі за замовчуванням, можливо обрати dbf-файли, натиснувши кнопку  у відповідному
полі.

3. Натисніть ОК для початку процесу імпорту.

Кнопка Відмінити скасовує режим імпорту.

Якщо імпортуються дані реєстру Пайовики або Інші:

1. У полі Оберіть файл вкажіть шлях до каталогу розміщення dbf-файлів.

2. У полі Оберіть файл вкажіть шлях до каталогу розміщення dbf-файлів.

3. У полі Оберіть кодування вкажіть кодування даних, що застосовано у dbf-файлі.

4. Встановіть опцію, що відповідаю режиму імпортування даних:

· Очистити довідник  - дані, що містяться у довіднику, буде видалено, після чого у довідник будуть записані лише імпортовані дані;
· Оновити довідник  - дані, що містяться у довіднику програми, будуть збережені, імпортовані дані будуть додані до вже існуючих.

5. Оберіть опцію, що визначає як зберегти дані у реєстрі (доступно при встановленні опції Оновити довідник). В залежності від обраної опції, під час імпорту
виконується контроль дублювання даних:

· Додати нові з оновленням існуючих - якщо імпортоване значення ІПН вже існує у довіднику, виконується оновлення даних особи;
· Додати лише нові  - якщо імпортоване значення  ІПН вже існує у довіднику, дані особи не імпортуються.

Також виконується контроль на обов’язкове заповнення полів: ІПН, Прізвище, Ім’я. Якщо одне з цих полів не заповнено, дані не імпортуються.

6. Натисніть ОК для початку процесу імпорту.

Кнопка Відмінити скасовує режим імпорту.

7. По закінченні процедури, система виведе протокол імпорту даних.

До початку

Групове заповнення полів

1. Якщо заміну треба виконати лише по окремим записам, виділіть записи, в яких буде виконана заміна даних.

2. У меню Правка оберіть пункт Групова заміна полів .

3. У вікні Групова заміна  встановіть потрібні опції:
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· по всім записам
встановіть ознаку, якщо потрібно змінити значення полів у всіх записах довідника;

· лише по виділеним записам
встановіть ознаку, якщо потрібно змінити значення полів у попередньо обраних записах.

4. Оберіть поля, значення яких потрібно змінити. Для цього встановіть галочки в першій колонці. Обрані поля стануть доступними для вибору значення.

5. Оберіть значення полів, на які буде проведена заміна. Для цього:

· встановіть галочку в другій колонці для зазначення наявності або відсутності ознаки;
або

· оберіть дату з календаря
або

· оберіть значення з довідника, натиснувши на кнопку .

6. Натисніть на кнопку ОК.

 

До початку
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Контрагенти  

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Створення груп контрагентів
Створення та заповнення картки контрагента
Експорт реєстру контрагентів
Імпорт реєстру контрагентів з DBF файлу
Імпорт реєстру контрагентів з XML файлу
Редагування реєстру контрагентів
Додавання контрагентів в адресну книгу
Оновлення даних по контрагентів з ЄДК
Заборона відправки повідомлень

В довіднику Контрагенти зберігається інформація про фізичних та юридичних осіб, з якими співпрацює установа. Ця інформація необхідна для здійснення
документообігу між підприємствами і використовується, наприклад, для автоматичного заповнення при створенні первинних документів та звітів, які мають  містити
реєстраційні дані контрагентів (коди ЄДРПОУ, ІПН тощо).

Довідник Контрагенти має складну структуру, в якій реєстр контрагентів є залежним від груп Групи - категорії ділових відносин з підприємством, наприклад,
"Постачальники", "Покупці". Саме тому довідник умовно складається із двох частин: Групи та Контрагенти.

Зліва у Групах відображається список груп контрагентів, справа у Контрагентах - список контактів вибраної групи При обранні певної групи у вікні справа
відображається список контрагентів, які входять до обраної групи.

Модуль побудований у вигляді таблиці, окремий рядок якої відображає коротку інформацію про кожного контрагента. Внизу таблиці відображається кількість записів
обраної групи. Переглянути більш повну інформацію про контрагента можна у окремому вікні Картка контрагента , яке відкривається подвійним кліком по потрібному
запису.

Дані кожного контрагента заповнюються у картці контрагента безпосередньо користувачем програмного комплексу. Передбачено імпорт даних із відповідних  файлів,
створених у інших бухгалтерських системах, а також експорт реєстру контрагентів у спеціальний файл.

 

Основні реквізити у  картці контрагента у програмі можуть бути заповнені одним із способів:

· внесені вручну користувачем,

· завантажені із Єдиного довідника контрагентів на сервері документообігу (СДО),

· завантажені із бази платників ДФСУ,

· завантажені із сертифікатів контрагента.

Створення груп контрагентів

Перш ніж створити нового  контрагента, необхідно  створити групу, якій він буде підпорядкований.

1. Для того, щоб створити нову групу, на панелі інструментів виберіть команду Створити, або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+N.

Функція стає активною, якщо клікнути лівою кнопкою миші у будь-якому  місці поля Групи.

2. Відкриється вікно Група. Заповніть запропоновані поля форми та натисніть кнопку ОК.

        Поля, що підсвічені жовтим кольором, є обов'язковими для заповнення.
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· Код - унікальний набір цифр для ідентифікації групи;
· Найменування - умовна назва групи контрагентів.

3. Натисніть кнопку ОК. Нова група з'явиться у переліку груп.

В списку груп контрагентів також доступні наступні  функції :

Видалити групу Контрагентів
(Shift+Del)

Дозволяє безповоротно вилучити запис.

УВАГА!
При видаленні групи безповоротно видаляється увесь її вміст  - всі підпорядковані їй  записи  контрагентів.

Редагувати групу Контрагентів
(Ctrl+F2)

Редагування даних в разі необхідності.

До початку

Створення та заповнення картки контрагента

1. Для того, щоб додати нового контрагента, на панелі інструментів виберіть команду Створити запис, або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+I .

Функція стає активною, якщо клікнути лівою кнопкою миші у будь-якому  місці поля Контрагенти.

2. Відкриється вікно Картка контрагента. Картка включає наступні розділи: Загальні дані, Рахунки, Адреси, Історія, Додатково, Історія оновлень в ЄДК . Поетапно
заповніть запропоновані поля форми.

Можливо завантажити сертифікати контрагента з серверу КНЕДП "Україна", за умові наявності  сертифікату. Для завантаження даних натисніть кнопку .

Поля, що підсвічені жовтим кольором, є обов'язковими для заповнення.

2.1. Загальні дані
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
· ЄДРПОУ  - к од контрагента  за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України. Для фізичних осіб-підприємців дане поле містить його індивідуальний
податковий номер платника податку (ІПН).

· Код філії - якщо контрагент є філією, введіть код цієї філії у дане поле.
· Повна назва  - п овне найменування контрагента.
· Коротка назва - скорочене  найменування контрагента.
· № свідоцтва  платника ПДВ  - за умови, що контрагент є платником ПДВ, введіть у це поле його номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану

вартість. Поле не обов'язкове для заповнення.
· ІПН - якщо контрагент є платником податку на додану вартість, ведіть у це поле його індивідуальний податковий номер платника ПДВ. Для осіб, що з релігійних
причин відмовились від присвоєння ІНН, у це поле вводиться серія та номер паспорту.

· ПІБ керівника - прізвище, ім'я та по батькові керівника контрагента.
· Відповідальна особа  - прізвище, ім'я та по батькові відповідальної особи.
· № ліцензії за дорог. метали  - номер ліцензії у форматі: NNXXXXXX - дві літери та шість цифр.
· Наявність сертифіката  - наявність сертифікату КНЕДП  "Україна" у контрагента.
· Дані актуальні з дати  - у полі відображається дата, з якої актуальні реквізити контрагента. Дане поле заповнюється програмою автоматично після синхронізації
даних контрагента з Єдиним довідником контрагентів (ЄДК) на сервері документообігу.

· Ідентифікатор - введіть ідентифікатор контрагент у обліковій системі (якщо використовується).
· Ознака нерезидента  - галочка встановлюється, якщо контрагент не є громадянином України.
· Контроль взаєморозрахунків  - встановлена галочка означає ведення контролю за взаєморозрахунками з даним контрагентом.
· Заборона відправки повідомлень  - встановлена галочка означає , що даному контрагенту не потрібно відправляти первинні документи.

2.2. Рахунки

Страница 365



Натисніть, щоб збільшити малюнок
Додавання рахунків контрагента відбувається аналогічно додаванню рахунків у картці підприємства.

2.3. Адреси

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Додавання адрес контрагента відбувається аналогічно додаванню адрес у картці підприємства.

2.4. Історія

У цій закладці зберігається довільна інформація, пов'язана з даним контрагентом.

Для того, щоб додати історію контрагента, на панелі інструментів виберіть команду Створити запис, або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+I .
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
Відкриється вікно Історія, де можна ввести будь-яку інформацію, що стосується контрагента.

2.5. Додатково

У розділі Додатково містяться дані договорів з контрагентом. Під час створення Первинних документів, поля, що містять дані про договір, буде автоматично
заповнено даними з Картки контрагента.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Для додавання Договору натисніть кнопку .
У колонці Підстава, оберіть тип договору. Значення обирається з Довідника Умови поставки.
У полі Номер договору введіть значення за допомогою клавіатури.
У полі Дата договору введіть значення за допомогою клавіатури або оберіть потрібну дату у вікні календаря.

Щоб обрати договір, який потрібно використовувати при створенні документів, встановіть "галочку" у рядку договору.

В списку контрагентів підприємства також доступні наступні функції:
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 Видалити Дозволяє безповоротно вилучити запис.

 Редагувати Редагування даних в разі необхідності.

2.6. Історія оновлень в ЄДК

Розділ відображає інформацію щодо оновлення даних контрагента і дати, з якої вони актуальні. Ця інформація завантажується з ЄДК.

Записи можливо тільки переглянути, відкривши їх подвійним кліком лівої кнопки миші. Редагувати записи контрагента, звірені з ЄДК, неможливо.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

До початку

Експорт реєстру контрагентів

Функція експорту реєстру контрагентів призначена для вивантаження та збереження файлів із даними довідника в каталог поза програмним комплексом.

Вивантажені данні зберігаються у форматі *.dbf та/або *.xml.

1. Для того щоб експортувати реєстр контрагентів, в меню Файл оберіть команду Експорт і далі формат, у який виконати вивантаження: Експорт в DBF або
Експорт в XML.

2. Відкриється вікно Директорія.

Наявність галочки в полі Експортувати обрані свідчить про те, що експортуватись будуть контакти обраної групи.
Відсутність галочки, відповідно, про те, що експортуватись будуть всі записи довідника Контрагенти.

3. Натисніть на кнопку , та у стандартному вікні Windows " Обзор папок " вкажіть каталог для збереження даних. Натисніть  ОК для підтвердження вибору та
початку експорту.
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При експорті в DBF дані розбиваються на групи файлів:
       PARTNER.DBF - перелік контрагентів;
       PARTNADR.DBF - адреси контрагентів;
       PARTNTEL.DBF - телефони контрагентів;
       PARTNBNK.DBF - банки контрагентів;
       PHISTORY.DBF - історія контрагентів;
       PEXT.DBF - договори контрагентів.

При експорті в XML створюється файл PARTNER_NNNNNNNN_ YYYYMMDDXXXXXX.XML
де NNNNNNNN_YYYYMMDDXXXXXX відповідно ЄДРПОУ підприємства, рік, місяць, день, час створення файлу.

4. По закінченні процедури, система виведе результати експорту, де буде вказано шлях до розміщення файлів експорту та їх назву.

До початку

Імпорт реєстру контрагентів з DBF файлу

Довідник контрагентів може бути створений автоматично шляхом перенесення даних із файлу з розширенням *.dbf. Для цього призначена функція імпорту.

Детальний опис структури DBF для імпорту реєстру у програму міститься у документі з назвою "Инструкция по импорту Контрагентов (DBF).pdf ", який
знаходиться у каталозі help: за замовчанням, C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Medoc\Medoc\help\manuals.

Для коректного перенесення даних по контрагентам, перед початком вивантаження реєстру контрагентів із сторонньої програми, потрібно впевнитись,
що поле "ЕДРПОУ" контрагента заповнено унікальним значенням.

1. Для того щоб імпортувати реєстр контрагентів з DBF у програму, в меню Файл оберіть команду Імпорт > Імпорт з DBF.

2. Відкривається вікно Імпорт контрагентів. У полі Оберіть каталог для імпорту вкажіть шлях до каталогу розміщення dbf-файлів.

3. Поля Контрагенти, Адреси, Телефони, Рахунки, Історія, Додаткові дані  заповняться автоматично виходячи із наявності файлів в указаному каталозі.

4. Натисніть ОК для початку процесу імпорту.

5. По закінченні процедури, система виведе протокол імпорту даних.

6. При імпорті записи контрагентів не розподіляються по групам, вони додаються в першу по списку групу. Якщо список груп порожній, автоматично створюється
однойменна група ("Створені автоматично"), в яку додаються імпортовані записи.
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Відредагуйте реєстр контрагентів відповідно до ваших потреб.

Разом із довідником реалізовано вивантаження даних поля Стан ліцензії, Документообіг, Наявність сертифіката в *.dbf. Проте при імпорті дані
цих полів не імпортуються, проставляються значення Невідомо.

До початку

Імпорт реєстру контрагентів з XML файлу

Довідник контрагентів може бути створений автоматично шляхом перенесення даних із файлу з розширенням *.xml.

1. У меню Файл оберіть команду Імпорт > Імпорт з XML.

2. Відкриється вікно Открыть. Звичайним для операційної системи Windows способом оберіть каталог, де розташовано файл з розширенням *.xml та оберіть цей
файл.

3. Розпочнеться процес імпорту, по закінченні якого система виведе протокол імпорту даних.

До початку

Редагування реєстру контрагентів

У випадках, коли при імпорті записи контрагентів додаються всі в одну групу, або запис контрагента був випадково створений в іншій групі, використовується функція
переміщення записів до іншої групи.

1. Виділіть у реєстрі записи контрагентів, що потрібно перемістити. Оберіть команду Перемістити до іншої групи у контекстному меню (або Правка/Перемістити до
іншої групи).

2. Відкриється модальне вікно, що містить перелік груп довідника. Виберіть потрібну групу та натисніть кнопку Вибрати.

До початку

Додавання контрагентів в адресну книгу

В процесі взаємодії з контрагентом виникає необхідність обміну електронними документами. В допомогу користувачу була реалізована функція додавання даних
контрагента в адресну книгу.

1. Виділіть у реєстрі записи контрагентів, які потрібно додати в адресну книгу. Оберіть команду Додати в адресну книгу у контекстному меню (або Правка/Додати в
адресну книгу).

2. Відкриється вікно Запис адресної книги. Заповніть запропоновані поля форми та натисніть кнопку ОК.
Записи додадуться в адресну книгу у закладку "Контрагенти".

До початку

Оновлення даних контрагентів з ЄДК

Змінений принцип оновлення даних по контрагентах – виконується оновлення з ЄДК. Але якщо дані контрагента відсутні у ЄДК, оновлення виконується за попереднім
варіантом - з базою даних платників ДФСУ.

 

Оновлення даних може виконуватися для окремих контрагентів із їх карток, та групове оновлення вибраних записів - із Реєстру контрагентів.

Із довідника контрагентів оновлення даних запускається вручну користувачем, і тому може виконуватися багато разів за день.

Для оновлення даних по контрагентах із довідника виконайте дії у наступній послідовності:

1. У таблиці модулю у групі виділіть запис (або декілька) контрагента, дані якого потрібно перевірити.

2. Скористайтесь одним із наступних способів:

· у меню Правка оберіть команду Оновити дані по контрагенту ;
· у  контекстному меню оберіть команду Оновити дані по контрагенту.
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·

натисніть кнопку  на панелі інструментів модулю .

Натисніть, щоб збільшити малюнок

3. Відкриється вікно Оновлення даних по контрагенту. Оберіть потрібний варіант оновлення: для обраних записів або для всіх записів. Натисніть кнопку ОК.

4. Сервіс виконає звірку даних з ЄДК та відобразить результат:

Зверніть увагу!

При оновленні даних контрагентів першим кроком є звірення з ЄДК.

Якщо ж у реєстрі присутні контрагенти, яких немає в ЄДК, наступним кроком програма звірить ІПН та № Свідоцтва платника ПДВ  контрагентів з базою платників
ДФС та оновить їх у разі розбіжностей.

Якщо контрагент відсутній і у базі платників ДФС, дані звіряються з внесеними у сертифікаті контрагента.

 

5. Після оновлення даних у таблиці контрагентів в колонках "Наявність в ЄДК" та "Запит" за допомогою відповідних символів відображається результат операції
оновлення:
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
· « » - дані оновлено успішно;
· « » - немає даних для оновлення;
 

6. Результати оновлення даних з ЄДК будуть внесені в картки контрагентів. Оновлені дані недоступні для редагування.

Для оновлення даних окремого контрагента виконайте дії у наступній послідовності:

1. У картці контрагента натисніть кнопку Оновити дані по контрагенту.

Сервіс з'єднається з СДО, виконає оновлення даних з ЄДК та відобразить результат:

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Щоб здійснювати обмін документами, у Контрагентів повинні бути наявні сертифікати шифрування. Завантажити сертифікат Контрагента можна з Картки
контрагента за допомогою функції Завантажити сертифікат, або ж за допомогою оновлення даних контрагента.

Також завантаження сертифікатів Контрагента виконується під час будь-якої операції з ЄДК або сервісом ДФС. Після виконання звірки з ЄДК або завантаження даних
по контрагенту, перевіряється наявність його сертифікатів у базі програми. Якщо у Контрагента наявні сертифікати, але вони відсутні у базі програми, виконується
завантаження сертифікатів, яких бракує у базі.

Можливість документообігу з Контрагентами відображається у колонці Документообіг: якщо у контрагента є сертифікат шифрування у колонці відображено ознаку
Можливий, якщо ж у Контрагента нема сертифікату шифрування (або його не вдалося завантажити), у колонці відображено ознаку Ні.

До початку
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Заборона відправки повідомлень

Для випадків, коли за будь-яких причин Контрагенту примусово не потрібно відправляти первинні документи передбачено функцію Заборона відправки
повідомлень.

Якщо встановлена заборона, при відправці документів з Реєстру первинних документів, відміченим Контрагентам повідомлення не будуть надіслані, про що система
зазначить в повідомленні.

Для того, щоб встановити заборону відправки повідомлень контрагенту, відкрийте картку потрібного контрагента та на вкладці Загальні дані встановіть галочку
Заборона відправки повідомлень.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Якщо дана галочка встановлена, в таблиці реєстру, у колонці Заборона відправки, напроти контрагентів, яким встановлено заборону відображатиметься ознака Так.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Для того щоб не заходити в кожну картку контрагента, з метою встановлення галочки, виділіть в реєстрі контрагентів потрібні записи та натисніть кнопку
Встановити/зняти заборону відправки повідомлень  на панелі інструментів (для групового розблокування аналогічно).
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
Додатково в програмі відстежується історія та ведеться протокол заборони/дозволу можливості відправки повідомлень контрагентам.

Для відображення протоколу натисніть кнопку Показати історію встановлення заборони відправки на панелі інструментів.

Вкажіть період відображення протоколу.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Протокол відкриється у окремій вкладці програми.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
Протокол можна роздрукувати та вивантажити в Excel та RFT.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

До початку
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Відповідальні особи  

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Створення та заповнення картки відповідальної особи
Використання довідника Відповідальні особи

Довідник Відповідальні особи містить інформацію про працівників підприємства, якім делеговано право підписувати звіти.

Модуль побудований у вигляді таблиці, окремий рядок якої відображає коротку інформацію про особу. Переглянути детальну інформацію про співробітника можна у
окремому вікні Відповідальна особа , яке відкривається подвійним кліком по потрібному запису.

Створення та заповнення картки відповідальної особи

1. Для того, щоб додати відповідальну особу, на панелі інструментів виберіть команду Створити запис, або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+I .

2. Відкриється вікно Відповідальна особа. Заповніть запропоновані поля форми.

        Поля, що підсвічені жовтим кольором, є обов'язковими для заповнення.

2.1. Ви можете обрати відповідальну особу з довідника Співробітники. Натисніть кнопку  у полі ІПН. Відкриється вікно Довідник: Співробітники . Оберіть
потрібну особу та натисніть кнопку Вибрати .
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Дані обраної особі буде перенесено у поля вікна Відповідальна особа.

3. Для збереження даних у вікні Відповідальна особа натисніть кнопку ОК. Для відміни внесених даних натисніть Відміна.

В списку співробітників підприємства також доступні наступні функції:

Видалити запис
(Ctrl+Y) Дозволяє безповоротно вилучити запис.

Редагувати запис
(F2)

Редагування даних в разі необхідності.

Наверх

Використання довідника Відповідальні особи

Довідник використовується при створенні звітів, що можуть бути підписані відповідальними особами.

У місці підпису відповідальної особи натисніть кнопку . Відкриється довідник Відповідальні особи.
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Оберіть потрібного співробітника у довіднику та натисніть кнопку Вибрати. Дані з довідника буде перенесено у форму звіту.

Наверх
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Адресна книга  

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Електронні адреси звітних органів
Додавання записів Контрагентів до адресної книги та
завантаження сертифікатів
Додавання записів адресної книги у розділи Інші та Підрозділи

Для зручності обміну звітністю, відправлення документів електронною поштою, у програмний комплекс вбудовано поштовий клієнт. Неодмінним
атрибутом будь-якої поштової програми є адресна книга. Це свого роду спеціальна база даних, сховище E-mail адрес ваших адресатів - всіх, з яким ви
обмінюєтесь документами за допомогою електронної пошти.

Всі записи адресної книги згруповані за призначенням адресатів:

· Для подачі звітності - містить електронні адреси контролюючих органів та прикріплені до них сертифікати ЕП. Записи, що містяться у даній групі
адресної книги заповнюється і редагується автоматично під час оновлення програми. Тобто, користувач не може додавати, видаляти та редагувати
дані звітних органів.

· Контрагенти - електронні адреси та сертифікати ЕП фізичних та юридичних осіб, з якими співпрацює установа. Більш повна інформація  про цих
адресатів міститься у довіднику Контрагенти. Записи у групу можуть додаватись звичайним способом або із довідника Контрагенти.

· Інші - група призначена для зберігання електронних адрес та сертифікатів ЕП (за наявності) будь-яких адресатів, з якими підприємство обмінюється
документами. З адресатами даної групи можна листуватись не використовуючи шифрування.

· Підрозділи - містить електронні адреси та прикріплені до них сертифікати ЕП структурних одиниць (філій) підприємства.

При виділенні певної групи в правій частині відображається її вміст  - саме записи адресної книги.

Електронні адреси звітних органів

Для здійснення електронного документообігу із контролюючими установами в адресній книзі створена група Для подачі звітності , куди автоматично
внесені адреси Центрів обробки електронної звітності  (ЦОЕЗ) Податкової інспекції , Пенсійного фонду , ФСС з ТВП , Держкомстату.

До цих адрес вже "прикріплені" сертифікати КНЕДП "Україна", що використовуються в централізованій системі приймання електронної звітності.

Користувач не може додавати, видаляти та редагувати дані звітних органів. Реєстр адресатів для подачі звітності редагується автоматично під час оновлення
програми.

До початку

Додавання записів Контрагентів до адресної книги та завантаження сертифікатів

1. Щоб додати новий запис до Адресної книги, оберіть розділ Контрагенти.

2. На панелі інструментів виберіть команду Створити запис, або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+I .

3. Відкриється вікно Запис адресної книги. У полі Контрагент натисніть кнопку .
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4. Відкриється вікно довідника Контрагенти. Оберіть запис Контрагента, дані якого потрібно додати до Адресної книги, та натисніть кнопку Вибрати.

Перед додаванням записів Контрагентів у Адресну книгу, рекомендується попередньо внести дані Контрагента у довідник Контрагенти.

5. Для відправлення пошти адресатам, обов'язково потрібно завантажити сертифікати цих адресатів. Якщо сертифікати Контрагента були завантажені у
реєстр програми під час заповнення довідника Контрагенти, у вікні Запис адресної книги відобразяться назва та сертифікати обраного Контрагента.
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Недійсні сертифікати позначаються символом - .

Для продовження роботи натисніть кнопку ОК. Доданий запис Контрагента відобразиться у вікні Адресної книги.

6. Якщо при заповненні довідника Контрагенти сертифікати не завантажувались, після вибору контрагента з довідника відкриється вікно, що пропонує
завантажити сертифікат з серверу  кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Для завантаження сертифікатів натисніть кнопку Так. Якщо сертифікат завантажено успішно, відкриється вікно повідомлення:

Для продовження роботи натисніть кнопку ОК.

Також можливо завантажити сертифікати з Інтернету, натиснувши кнопку Завантажити з Інтернета :
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У вікні Запис адресної книги відобразяться завантажені сертифікати.
Натисніть кнопку ОК вікна Запис адресної книги . Доданій контрагент відобразиться у вікні Адресної книги.

7. Якщо Контрагент користується послугами кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, що не надає послуги завантаження сертифікатів через
мережу Інтернет, для додавання таких сертифікатів необхідно зберегти сертифікати Контрагента на жорсткому диску.
Для завантаження сертифікату натисніть кнопку Керування сертифікатами.
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8. У вікні Вибір сертифікату  натисніть кнопку .

9. У вікні, що відкриється оберіть каталог, у якому збережено сертифікат. Натисніть кнопку Открыть.

10. Перелік сертифікатів, що містяться у обраному каталозі, відобразяться у вікні Вибір сертифікату.
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Оберіть потрібний сертифікат та натисніть кнопку ОК.

11. Обраний сертифікат відобразиться у вікні Вибір сертифікату.

Для продовження роботи натисніть кнопку ОК. Доданий запис Контрагента відобразиться у вікні Адресної книги.
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12. Поле Адреса E-Mail заповнюється автоматично значенням із сертифікату.

Однак поштову адресу можна змінити вручну з клавіатури. В цьому випадку пошта буде відправлятись на вказану адресу.

При редагуванні адреси вручну, зміни відбуваються лише в адресній книзі, у файлі  сертифікату адреса не змінюється.

В адресній книзі також доступні наступні функції:

 Видалити Дозволяє безповоротно вилучити запис.

 Відкрити Редагування даних в разі необхідності.

До початку

Додавання записів адресної книги

1. Додавання даних адресатів у розділи Інші та Підрозділи виконується аналогічно додаванню даних Контрагентів.
Завантажити сертифікати у цих розділах можливо лише з жорсткого диску комп'ютера по натисканню кнопки Керування сертифікатами.

2. В залежності від групи адресата, що створюється, перше обов'язкове поле відрізняється відповідно:

       - у групі Інші - ввести вручну із клавіатури назву адресата;
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Для групи Інші існує додаткове поле Використовувати шифрування. Відсутність галочки в даному полі вказує на те, при відправлені на вказану
адресу листи не шифруватимуться.

       - у групі Підрозділ - вибрати значення із довідника Підрозділи.

 

До початку
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Загальні довідники  

Програмний комплекс містить багато вбудованих довідників. При додаванні нових або редагуванні існуючих записів, вибір даних із довідників  полегшує заповнення
полів. Користуючись довідниками, значно прискорюється заповнення багатьох документів, в які заноситься стандартизована та класифікована інформація.

Всі довідники програмного комплексу розміщені у модулі Загальні довідники. Для зручності, довідники згруповані за видами зібраної в них інформації: загальні,
бюджетні, пов’язаної з пенсійним фондом та фінансовим моніторингом.

Довідники також умовно поділяються на системні та редаговані.
У системних довідниках ЗАБОРОНЕНО вносити дані та редагувати їх.

В інші довідники можна вносити та редагувати дані. В таких довідниках активні кнопки , , та .

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Перелік системних довідників

У всіх системних довідниках ЗАБОРОНЕНО вносити та редагувати дані. Кнопки Створити запис, Видалити запис та Редагувати запис у таких  довідниках
неактивні.

Це довідники:

· КОАТУУ
· Інспекції
· Районні відділення Держкомстату
· Центри зайнятості
· Управління ФСС НВВ
· Органи управління....
· всі довідники, які використовуються:

- в бюджетній конфігурації;
- підключені до форм Пенсійної звітності;
- підключені до форм звітності до управлінь статистики (розділи Держкомстат та Інша звітність);
- підключені до форм звітності в ДЦЗ.
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Експорт довідників у формат *.dbf

Для експорту довідника в dbf файл потрібно:

1. У меню Файл оберіть команду Експорт.

2. У вікні, що відкрилось, вкажіть, який саме довідник необхідно експортувати та натисніть кнопку ОК.

3. Вкажіть шлях до каталогу, де зберегти файл.

4. Система повідомить про успішне виконання процедури експорту.
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Номенклатура товарів та послуг  

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Створення номенклатурних груп
Створення та заповнення картки номенклатурної одиниці
Експорт номенклатури товарів та послуг
Імпорт номенклатури товарів та послуг
Редагування номенклатури товарів та послуг

Даний довідник призначений для зберігання переліку товарів та послуг, які підприємство надає або споживає. Ця інформація необхідна для заповнення первинних
документів, а також для ведення аналітичного обліку.

Для зручності та порядку довідник Номенклатура товарів та послуг умовно складається із двох частин: Групи та Номенклатура. Зліва у Групах відображається
список номенклатурних груп, справа у Номенклатурі - перелік товарів/послуг вибраної групи При обранні певної групи у вікні справа відображається список товарів/
послуг, які входять до обраної групи.

Модуль побудований у вигляді таблиці, окремий рядок якої відображає коротку інформацію кожного товару/послуги. Переглянути більш повну інформацію
номенклатурної одиниці можна у окремому вікні Номенклатура, яке відкривається подвійним кліком по потрібному запису.

Дані кожної номенклатурної одиниці заповнюються у картці безпосередньо користувачем програмного комплексу. Передбачено імпорт даних із відповідних  файлів,
створених у інших системах, а також експорт номенклатури  у спеціальний файл. Імпорт та експорт можливий тільки для dbf-файлів.

Дозволяє додавати нові номенклатурні одиниці, редагувати та видаляти існуючі.

Створення номенклатурних груп

Перш ніж заповнити перелік номенклатури, необхідно  створити групу, якій він буде підпорядкований.

1. Для того, щоб створити нову групу, на панелі інструментів виберіть команду Створити, або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+N.

Функція стає активною, якщо клікнути лівою кнопкою миші у будь-якому  місці поля Групи.

2. Відкриється вікно Група. Заповніть запропоновані поля форми та натисніть кнопку ОК.

Поля, що підсвічені жовтим кольором, є обов'язковими для заповнення.

· Код - унікальний набір цифр для ідентифікації групи;
· Найменування - умовна назва номенклатурної групи.

3. Натисніть кнопку ОК. Нова група з'явиться у переліку груп.
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В списку груп також доступні наступні функції:

Видалити групу (Shift+Del)
Дозволяє безповоротно вилучити запис.

УВАГА!
При видаленні групи безповоротно видаляється увесь її вміст  - всі підпорядковані їй  записи .

Редагувати групу ( Ctrl+F2 ) Редагування даних в разі необхідності.

До початку

Створення та заповнення картки номенклатурної одиниці

1. Для того, щоб додати нову номенклатурну одиницю, на панелі інструментів виберіть команду Створити запис, або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+I .

Функція стає активною, якщо клікнути лівою кнопкою миші у будь-якому  місці таблиці .

2. Відкриється вікно Номенклатура. Заповніть запропоновані поля форми.

· Артикул - цифрове або літерне позначення для кодування товарів або послуг. Заповнюється вручну із клавіатури;
· Найменування - назва товару або послуги. Заповнюється вручну із клавіатури;
· Одиниця виміру  - назва одиниці, у якій вимірюється товар або послуга. Виберіть із підключеного довідника "Одиниці виміру";
· Тип - найменування типу номенклатурної одиниці. Виберіть зі списку значень;
· Ціна  - значення вартості номенклатурної одиниці в національній валюті. Заповнюється  вручну із клавіатури;
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· Код УКТЗЕД  - код номенклатурної одиниці у Довіднику кодів товарів згідно УКТЗЕД;
· Міцність (для ТТН)  - міцність спирту використовується для заповнення ТТН на переміщення спирту ;
· Ознака імпортованого товара  - опція, що встановлює ознаку імпортованого товару, якщо опція встановлена, при заповнені ПН/РК для номенклатури автоматично

проставлятиметься позначка у графі 3.2 для ПН, або 4.2 для РК, "ознака імпортованого товару".

3. Натисніть кнопку ОК.

В переліку номенклатурних одиниць  також доступні наступні  функції :

Видалити номенклатуру  (Ctrl+Y) Дозволяє безповоротно вилучити запис.

Редагувати номенклатуру (F2) Редагування даних в разі необхідності.

До початку

Експорт номенклатури товарів та послуг

Функція експорту номенклатури товарів та послуг призначена для вивантаження та збереження файлів із даними довідника в каталог поза програмним комплексом.

Вивантажені данні зберігаються у форматі *.dbf.

1. Для того щоб експортувати записи довідника у файл оберіть команду Експорт в меню Файл.

2. Відкриється вікно Обзор папок. Вкажіть каталог для збереження даних. Натисніть ОК для підтвердження вибору та початку експорту.

3. По закінченні процедури, система виведе результати експорту, де буде вказано шлях до розміщення файлів експорту та їх назву.

До початку

Імпорт номенклатури товарів та послуг

Номенклатура товарів та послуг може бути створена автоматично шляхом перенесення даних із файлу з розширенням *.dbf. Для цього призначена функція імпорту.

1. Для того щоб імпортувати номенклатуру у програму оберіть команду Імпорт в меню Файл.

2. Відкривається вікно Открыть. Вкажіть шлях до каталогу розміщення dbf-файлів.

3. Натисніть ОК для початку процесу імпорту.

5. По закінченні процедури, система виведе протокол імпорту даних.

6. При імпорті записи довідника не розподіляються по групам, вони додаються в першу по списку групу. Якщо список груп порожній, автоматично створюється
однойменна група ("Створені автоматично"), в яку додаються імпортовані записи.

Відредагуйте номенклатуру товарів та послуг відповідно до ваших потреб.

До початку

Редагування номенклатури товарів та послуг

У випадках, коли при імпорті записи довідника додаються всі в одну групу, або запис номенклатурної одиниці був випадково створений в іншій групі, використовується
функція переміщення записів до іншої групи.

1. Виділіть у переліку записи номенклатурних одиниць, що потрібно перемістити. Оберіть команду Перемістити до іншої групи у контекстному меню (або Правка/
Перемістити до іншої групи).

2. Відкриється модальне вікно, що містить перелік груп довідника. Виберіть потрібну групу та натисніть кнопку Вибрати.

До початку
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Довідник класифікацій   

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Додавання кодів у довідник
Оновлення довідника класифікацій
Створення підсумкових кодів класифікацій

 

 

Довідник класифікацій призначений для формування списку кодів класифікацій, які використовуються в даній установі.

Цей довідник налаштовується користувачем самостійно на основі вибору стандартних кодів із бюджетних довідників програми.

Редагувати вибрані коди заборонено.

 

Користувач повинен підтримувати довідник в актуальному стані, і самостійно оновлювати використовувані коди, якщо оновлення програми вносить зміни у бюджетні довідники.

У Довіднику відображаються такі типи класифікацій:

КПКВ - коди програмної класифікації видатків;

ТКВМБ - тимчасова класифікація видатків місцевих бюджетів;

КФК - коди функціональної класифікації видатків - старі коди, що ще застосовуються;

Без розподілу за класифікацією (Не задано) - якщо в звіті не передбачений класифікаційний розріз (форма 1 "Баланс", Додаток 14 "Пояснювальна записка до фінансового звіту",
тощо.

(У властивостях таких бланків у полі Класифікація відображається "Не задано")

Підсумкові коди класифікації - використовуються у випадку, якщо для документа дані за декількома видами класифікацій складаються за певною умовою.

 

 

Всі бюджетні довідники у програмі є системними, в них ЗАБОРОНЕНО вносити, видаляти записи та редагувати їх.

Заборона стосується також і Довідника класифікацій, в який можливо додавати та видаляти коди, але неможливо їх редагувати.  
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Додавання кодів у довідник
    

При першому відкритті довідник не містить записів.

Коди додаються почергово у виділений зліва тип класифікацій (КПКВ, КФК, ТКВМБ).

 

1. Внесення кодів у довідник виконується одним із способів:

·

на панелі інструментів модулю натисніть на кнопку  ,

· оберіть команду в меню Файл >  Додати класифікацію ,

· оберіть із контекстного меню > Додати класифікацію,

· сполученням функціональних клавіш  (Ctrl+I).

2. Відкриється довідник з назвою обраної класифікації.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
 

3. Знайдіть у довіднику потрібні коди та почергово додайте їх у довідник класифікацій.

4. Помилково внесений код видаляється із Довідника класифікацій одним із способів:

·

кнопкою  на панелі інструментів модулю,

· командою в меню Файл >  Видалити класифікацію ,

· із контекстного меню  > Видалити класифікацію,

· сполученням функціональних клавіш  (Ctrl+Y).
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Оновлення довідника класифікацій
    

Записи у довіднику класифікацій не оновлюються автоматично при оновленні бюджетних довідників!

(Бюджетні довідники містяться в модулі Довідники > Загальні довідники > Бюджетні).

 

 

Тому, після встановлення оновлення програми, яке вносить зміни у бюджетні довідники, користувачу необхідно самостійно
оновити Довідник класифікацій.

Для цього призначена функція Оновити найменування класифікаторів, яка викликається із меню Сервіс.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
 

Після виконання команди записи у всьому Довіднику класифікацій будуть оновлені відповідно із внесеними змінами у бюджетних
довідниках.
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Створення підсумкових кодів класифікацій
   

Налаштування підсумкових кодів класифікацій використовується у випадку, якщо для обраного документу дані за декількома видами класифікацій складаються за певною умовою.

 

Створення підсумкових класифікацій та налагодження умов для відбору за такими підсумковими кодами виконується у Довіднику класифікацій > Підсумкові коди класифікацій.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Для того, щоб додати класифікацію, натисніть на кнопку "Додати класифікацію" ( ) на панелі інструментів Довідника та у відкритій формі "Підсумкові коди класифікацій" внесіть:

- код підсумкової класифікації - у полі Підсумковий код;

- умови для налагодження підсумкового коду - у полі Умови відбору;

Якщо підсумковий код співпадає з умовою відбору, натисніть кнопку  для копіювання значення.

Збережіть дані, натиснувши ОК, запис умови буде доданий у довідник класифікацій.

 

При відкритті звіту з ознакою "Разом за класифікацією" у окремій формі буде запропоновано обрати умови створення підсумкового звіту - за загальним підсумком чи за створеним
підсумковим кодом класифікації.

Зверніть увагу! Якщо обирається формування звіту за створеним підсумковим кодом класифікації, то при перегляді складових значень поля у такому звіті у полі
"Разом" відображаються суми за загальним підсумком.
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Реєстр бланків  

У модулі Реєстр бланків зібрані шаблони  всіх форм звітності (документів), що використовуються у програмному комплексі.

Реєстр бланків умовно розділений на дві частини: у лівій частині розташований ієрархічний список із систематизованим переліком всіх бланків, наявних у програмі, а у правій -
представлені записи вибраної в даний момент групи бланків.

У реєстрі доступні шаблони будь-яких документів. У відкритому шаблоні можна сформувати шаблони імпорту зовнішніх даних, створювати  та підключати власні програми до обраного
бланку.
Також із реєстру бланків доступні властивості обраного документу, де налаштовуються основні параметри використання бланку.

За замовчанням у реєстрі відображаються тільки актуальні бланки документів. Для відображення всіх існуючих у програмному комплексі бланків зніміть в меню Вигляд позначку
Актуальні бланки.
Записи, що позначені червоним кольором - бланки недійсних документів, тобто тих, у яких в полі "Відмінено" встановлена дата.
Записи, що позначені сірим кольором - бланки, які не використовуються (в атрибутах властивостей бланку встановлена позначка "Не використовується").

Шаблон документу – це графічне зображення бланку документа, де у заповнюваних полях розміщені назви ідентифікаторів бази даних. Створений на основі шаблону звіт буде мати
такий же вигляд, як і шаблон  документу.

Для того, щоб відкрити шаблон бланку, на панелі інструментів натисніть кнопку .

У вікні відкритого бланку можна виконати такі функції :

· змінити масштаб відображення бланку для зручності перегляду;
· переглянути властивості бланку та змінити записи у деяких полях;
· створити та підключити до бланку програми користувача.

Властивості бланку

Форма Властивості бланку призначена для налаштування параметрів використання бланку, а також містить докладну інформацію про шаблон документу та сам документ, який
створюється на основі бланку.

Для того, щоб викликати форму властивостей бланку, на панелі інструментів натисніть кнопку .

Записи у полях властивостей згруповані за ознаками : Атрибути, Подання та Зв’язані форми.

Увага! Всі зміни, які внесені у формі Властивості бланку, впливатимуть на властивості всіх документів, створених на основі даного шаблону!

Закладка "Атрибути"

Натисніть, щоб збільшити малюнок

· Поля Код, Найменування, Підстава, Дата прийняття, Дата відміни, Ім’я файлу заповнюються розробником на основі даних,
отриманих від вищестоящих організацій. Змінювати їх не рекомендується.

· Одиниця виміру  - формат відображення числового значення. Виберіть із списку значень.

· Порожнє поле  - оберіть із списку символ, яким повинні заповнюватися рядки документу, де відсутні дані для заповнення;

· для всіх  - оберіть із списку символ, який буде заповнювати всі інші порожні поля документу.

Ці поля можу бути пустими (значення "пусто"), містити прочерк (-); 0; 0,00 залежно від розділу  звітності . Символи у цих полях для
кожного документу встановлюються відповідно до Інструкції із заповнення документу.

УВАГА! Для форм податкової звітності у обох частинах поля за замовчанням обраний символ "-".

· Не використовується  - проставляється відмітка, якщо даний бланк в установі не використовується. У цьому випадку в реєстрі
бланків даний бланк буде виділений сірим кольором. Цей бланк буде відсутній у списку, який викликається із модулю Реєстр звітів
при створенні нового звіту і на основі цього бланку не можна буде створити документ.

· Може повторюватись в межах періоду  - проставляється відмітка, якщо документ може дублюватись у звітному періоді.

· Приймається по E-Mail - проставляється позначка, якщо даний документ можна відправляти електронною поштою.

· Заборонити вносити від'ємні значення  - проставляється відмітка, за умови, що при формуванні документу на основі даного
бланку заборонено вносити від'ємні значення.

· Класифікація - обирається класифікація для документів, створюваних на основі бланку (для бюджетної конфігурації).

Закладка "Подання"

Дана вкладка містить інформацію про періодичність та терміни подання звітів до державних органів.

Всі дані настроєно на основі загальної інформації, наданої ДПА України та Держкомстатом. Радимо проконсультуватись у Вашій ДПІ щодо конкретних термінів подачі звітності!

Закладка "Зв’язані форми"
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Дана вкладка містить інформацію про зв’язані форми даного бланку. Заповнюється розробником на основі даних, отриманих від державних органів.

Закладка "Додатково"

Закладка призначена для налаштування порядкового номеру документа у періоді.

Примітка:
Закладка присутня лише для бланків документів розділу Податкова інспекція .

Номер документа у періоді використовується для формування імен XML-файлів однотипних звітів, які подаються у контролюючий орган декілька разів в одному звітному періоді.
Налаштування інтервалу номерів у періоді дозволяє уникнути дублювання імен файлів звітів при відправці у контролюючий орган.

Дублювання номерів, також, може виникати у випадках якщо:

· декілька філій відправляють звіти під ЄДРПОУ головного підприємства, і у ПЗ "M.E.Doc" кожної філії налаштована однакова нумерація документів;
· здійснено перехід з іншого програмного забезпечення на ПЗ "M.E.Doc", або ПЗ "M.E.Doc" було перевстановлено, у такому випадку нумерація документів почнеться з 0.
За замовчуванням, у полі Початок інтервалу встановлено значення "0", а у полі Кінець інтервалу - значення "1000". Тобто, нумерація у імені файлу починається з нуля і збільшується
на 1 для кожного нового відправленого документу, що створюється за певним бланком у одному періоді.

 

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Щоб встановити нумерацію для окремих періодів:

1. Встановіть позначку у рядках періодів, в яких необхідно застосувати нумерацію.

2. У полях Початок інтервалу та Кінець інтервалу вкажіть початкове та кінцеве значення номерів для кожного обраного періоду.

У полі Поточне значення відображено останнє значення номеру документу у періоді, який був відправлений у контролюючий орган.

Зверніть увагу! Початкове значення нової нумерації не повинно бути менше значення, зазначеного у полі Поточне значення,
тобто менше ніж номер останнього документу, який був відправлений у контролюючий орган

3. Для збереження налаштувань натисніть кнопку ОК або Застосувати.

 

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Щоб встановити нумерацію для всіх періодів:

1. У полі Рік оберіть рік подання звіту.

2. У полях з та по вкажіть початкове та кінцеве значення інтервалу номерів.

3. Натисніть кнопку Згенерувати. У полях Початок інтервалу та Кінець інтервалу будуть проставлені вказані початкове та кінцеве
значення інтервалу номерів. У рядках періодів будуть проставлені маркери.

Зверніть увагу! Початкове значення нової нумерації не повинно бути менше значення, зазначеного у полі Поточне значення,
тобто менше ніж номер останнього документу, який був відправлений у контролюючий орган

4. Для збереження налаштувань натисніть кнопку ОК або Застосувати.

Зверніть увагу! Для періодів, що були позначені маркерами до натискання кнопки Згенерувати, значення нумерації не змінюється.

У полі Поточне значення відображено останнє значення номеру документу у періоді, який був відправлений у контролюючий орган.

Після встановлення нового інтервалу номерів, нумерація у іменах файлів звітів почнеться з вказаного значення.

Номер документу у періоді зазначається у імені файлу у тексті Квитанції:

Страница 397



 
 

Страница 398



Адміністрування
    

В модулі Адміністрування здійснюються основні налагодження, необхідні для коректної роботи системи, а також міститься
інформація про її роботу.

Модуль доступний лише для користувача, що зайшов у програму під обліковим записом Адміністратор.

Модуль містить такі розділи:

· Параметри системи . Налаштовуються основні параметри програми, пов'язані із початком експлуатації, підписом
документів ЕП, налаштуванням комплекту підписів, настроюванням електронної пошти.

· Налаштування комплектності бланків . Редагується склад комплекту бланків підприємства.

· Налаштування звітності філій . Н алаштовуються параметри подання звітів структурними підрозділами у головну
установу. Даний розділ доступний для налаштування тільки для Головної установи підприємства .

· Cертифікати. Керування сертифікатами відкритих ключів підприємства, в тому числі формування заявок на
отримання сертифікатів ЕП.

· Керування кодом доступу . Ліцензування програмного комплексу.

· Журнал подій . Збереження  історії  подій в системі з метою контролю дій користувачів.

· Менеджер архіву програми . Створення архівів програми.

· Резервне копіювання . Створення  резервної копії баз даних програми з метою її відновлення у випадку втрати.

· Архівування документів . Створення архівів документів.

· Планувальник завдань . П ланування автоматичного виконання повного резервного копіювання та оновлення
програмного комплексу.

· Управління користувачами . Облік користувачів системи.

· Управління ролями .  Розподіл  за ролями та розмежування прав доступу користувачів до окремих модулів та функцій
програми.
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Параметри системи
  

Даний розділ дозволяє налаштувати основні параметри програми, пов'язані із початком експлуатації, підписом документів ЕП,
налаштуванням комплекту підписів, настроюванням електронної пошти.

Модуль включає наступні підрозділи:

· Загальні. Налаштовуються основні властивості програми , пов 'язані з її експлуатацією.

· Підпис . Налаштовуються атрибути, пов 'язані із накладанням електронного підпису .

· Перевірка підписів . Налаштовується перевірка актуальності сертифікатів електронних підписів, що використовуються
в процесі обміну електронними документами.

· Звітність. Налаштовуються основні властивості звітних документів.

· Документообіг. Налаштовується використання поштового з'єднання для відправки документів з системи.

· Звітність філій . Налаштовується підпорядкованість підприємства, а також автоматичний обмін звітністю між філіями
та головною установою за допомогою електронної пошти.

· Електронна пошта . Налаштовується поштове з’єднання для відправки/отримання документів в електронному
вигляді.

· Додаткові параметри пошти . Налаштування відправки та прийому документів для конфігурації "Відшкодування ПДВ".

· Налаштування проксі . Н алаштовуються параметри підключення до проксі-сервера.

· Експорт у PDF . Н алаштовуються параметри автоматичного збереження документів у форматі PDF.

· Резервне копіювання . Встановлення за замовчанням створення резервних копії перед закриттям програми.

· Посилений захист . Встановлення використання посиленого захисту ЕП.

· Авторизація. Встановлення використання посиленого захисту авторизації та налаштувань користувачів з ACTIVE
DIRECTORY

· Перетворення форм ПН-Дод2 . Налаштовуються параметри перетворення старих форм ПН/РК ( JF1201007,
JF1201207) у нові форми при імпорті.
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Загальні
    

Адміністрування > Параметри системи > Загальні

Даний розділ Параметрів системи дозволяє налаштувати основні властивості програми, пов'язані з її експлуатацією.

· Дата початку експлуатації
Це дата початку відліку звітних періодів у програмі, а також відображення бланків документів.
Обирається із підключеного до поля календаря або вводиться із клавіатури.
За замовчанням встановлюється дата першого дня року, в якому почали користуватися програмою. Але може бути змінена на
актуальну для відображення потрібних документів, наприклад, за минулі звітні періоди.

· Заборонити роботу в мережі під одним користувачем.
В рамках  розмежування прав доступу користувачів до функцій програми, кожному з них надаються логін та пароль.
Наявність галочки у цьому полі означає, що в мережевому варіанті ПК "M.E.Doc" під певними логіном та паролем зможе
працювати тільки один користувач.

· Перевіряти на наявність нових оновлень
Встановлена галочка в цьому полі вмикає перевірку наявності нових оновлень програмного комплексу при кожному вході в
систему. В разі присутності не встановлених оновлень на сервері, відкривається вікно з переліком оновлень.
За замовчанням дана галочка встановлена.
Для перевірки наявності нових оновлень  комп 'ютер із  встановленим програмним  комплексом  обов 'язково  повинен  бути підключений  до
мережі Інтернет. В разі відсутності прямого підключення до Інтернету, необхідно  налаштувати параметри підключення до проксі-
сервера.

· Зберігати ім’я імпортованого файла (не рекомендується)
Якщо галочка встановлена, то під час імпорту до програми XML-файлів у форматі подачі до контролюючого органу
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зберігаються назви цих файлів.
Ці самі назви будуть використовуватись також при відправці звіту, експорті в форматі контролюючого
органу та ін., якщо ці дії виконуються із увімкненим параметром.

Параметр не впливає на імпорт файлів форматів PFZ, DBF та інших форматів.

Особливості імпорту із увімкненим параметром:
- програма не перевіряє відповідність назви файла формату контролюючого органу;
- програма не перевіряє унікальність назви імпортованого файла;
- максимальна довжина назви файла з розширенням - 50 символів. Якщо назва файла буде довшою, то при виконанні
імпорту назву буде обрізано.

· Використовувати власний довідник контрагентів
Встановлена галочка в цьому полі вмикає можливість редагування даних контрагентів, які були отримані з ЄДК (у відкритій
картці контрагента користувач має можливість редагувати поля: найменування, адреса, ЄДРПОУ, ІПН, філія, телефон,
тощо. Але поля вкладки "Історія в ЄДК" недоступні для редагування).

· Друкувати номери сторінок при роздрукуванні звітів.
Якщо галочка встановлена, під час друку звітів, РПН, ПН та Дод. 2 на аркуші додаються номери сторінок.

· Друкувати номер на першій сторінці.
Якщо галочка встановлена, під час друку та експорту у PDF на першій сторінці документу проставляється номер сторінки.
Опція працює для документів: Звіти, Реєстр податкових накладних, Податкова накладна та Додаток 2. За замовчуванням, опція
відключена.

· Накладати зображення підписів під час друку або експорту у PDF
Встановлена галочка в цьому полі дозволяє роздруковувати та експортувати в PDF документи із сканкопіями підпису та печатки
установи, як власної, так і контрагентів.

· Накладати зображення штампів під час друку або експорту у PDF
Якщо опція встановлена, на зображення документа під час друку та експорту у PDF буде накладатися штамп про обробку
документа («Документ прийнято», «Відхилено ДФС» тощо). Налаштування застосовується для всіх типів документів.

· Тип зображень.
Вибір  типу зображення сканкопій  підписів  для друку та експорту: кольорові чи у режимі підвищеної контрастності.

Для збереження внесених змін натисніть  Зберегти та вийти .

По натисканню кнопки Застосувати відбувається збереження змін у налаштуваннях параметрів системи, вікно Параметри
системи залишається відкритим. Якщо зміни не вносилися - кнопка Застосувати неактивна.

Для того, щоб закрити вікно Параметрів системи без збереження змін, натисніть Відмінити.
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Підпис
    

Адміністрування > Параметри системи > Підпис

Даний розділ дозволяє налаштувати властивості програми, пов'язані із накладанням електронного підпису.

Якщо встановлена опція Використовувати пароль останнього підпису для ключа шифрування , система
автоматично підставляє пароль печатки установи для шифрування.

Примітка: Обрання шляху до носія (каталогу) розміщення секретних ключів підписувача відбувається в процесі накладення
підпису, безпосередньо у вікні для введення паролю

Налаштування комплектів підписів

За умови наявності на підприємстві декількох осіб, що відповідають за підписання документів ЕП (наприклад, кілька бухгалтерів),
реалізована можливість надання права підпису будь-яким відповідальним особам (співробітникам), за умови наявності у них
сертифікатів ЕП.

При налаштуванні комплектності підписів можна додавати сертифікати потрібних осіб за типом (Бухгалтер, Директор). Таким
чином, при підписанні документу, система запропонує обрати сертифікат особи серед заданого в параметрах системи списку
сертифікатів.

1. Оберіть тип звітності, для якого потрібно задати комплект підписів.
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2. Під назвою типу звітності із списку, що відкриється, оберіть потрібний варіант комплекту накладання електронних підписів на
документи посадовими особами (наприклад, Бухгалтер - Директор - Печатка).

3. Для редагування списку підписантів, виділіть тип сертифікату  та натисніть кнопку .
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4. Відкриється окреме вікно Налаштування комплекту підписів. За допомогою кнопок Додати та Видалити відредагуйте
список за власних потреб.

5. При додаванні підписанта відображається перелік всіх сертифікатів всіх КНЕДП, які наявні в модулі Сертифікати.

УВАГА! При виборі будь-якого сертифіката відбувається вибір підписанта, а не сертифіката.

6. При підписанні документу буде виводитись список заданих відповідальних осіб.

Якщо встановлена позначка в полі Використовувати пароль останнього підпису для ключа шифрування, під час
відправки документу для шифрування буде використано пароль останнього сертифікату, яким було підписано документ. Запит
на введення паролю шифрування виводитись не буде.

Якщо встановлена опція Запам’ятовувати обраний підпис печатки установи, найменування печатки зберігається у обраних
комплектах підписів. При підписанні відповідного типу звітності буде застосовуватись лише той сертифікат печатки з типом
підписання, який був обраний користувачем у налаштуваннях комплекту. При підписанні документа сертифікатом шифрування
буде запропоновано здійснити вибір доступних сертифікатів організації.

Існує можливість налаштувати окремі комплекти підписів для кожного типу документів: Податкові накладні, Додаток 2, Акти,
Рахунки, та інші. Налаштування комплектів підписів для кожного типу документів не є обов’язковим. Якщо налаштування для
типу документу відсутнє, відображатиметься попередження та буде запропоновано обрати комплект підписів.

Для ФОП при виборі типу звітності "Податкові накладні, Додаток 2 та Первинні документи" у списку, що випадає,
доступний комплект "Директор (тільки для Первинних документів)".

Зверніть увагу! При обранні цього комплекту підписів, для користувачів заблоковано можливість надсилати
Податкові накладні та Додаток 2, тільки первинні документи.
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До початку
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Перевірка підписів
    

Адміністрування > Параметри системи > Перевірка підписів

Даний розділ дозволяє увімкнути сервіс перевірки актуальності сертифікатів електронних підписів, що використовуються в процесі обміну електронними документами.
Застосовується для перевірки сертифікатів всіх ЦСК, які  підтримуються у програмі.

Перевіряється статус сертифікатів - дійсний, відкликаний, заблокований.

Перевірка стану сертифікатів виконується вручну у розділах Реєстр первинних документів та Довільне підписання.

Оберіть один із варіантів:

· Використовувати OCSP сервер
Встановлена галочка в цьому полі вмикає перевірку стану сертифікатів ЕП у режимі реального часу  на сервері OCSP відповідного кваліфікованого надавача електронних
довірчих послуг .
Радимо використовувати даний спосіб перевірки актуальності сертифікатів, як більш швидкий.

OCSP сервер для перевірки актуальності сертифікатів КНЕДП "Україна":

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг адреса OCSP сервера Порт

КНЕДП Україна http://uakey.com.ua/services/ocsp/ 80

· Використовувати список відкликаних сертифікатів
Вмикає перевірку актуальності сертифікатів електронного підпису за списком відкликаних сертифікатів. Список відкликаних сертифікатів завантажується з сервера відповідного
КНЕДП та оновлюються кожні 15 хвилин.

Списки відкликаних сертифікатів КНЕДП "Україна" завантажуються за посиланнями:

Кваліфікований надавач
електронних довірчих послуг

посилання для завантаження списку відкликаних сертифікатів

основний список додатковий список

КНЕДП Україна http://uakey.com.ua/list.crl http://uakey.com.ua/list-delta.crl

При використанні ЕП інших КНЕДП необхідно надати доступ до адрес TSP, OCSP, CMP відповідних кваліфікованих надавачів електронних довірчих
послуг.

Після увімкнення даного сервісу в різних модулях програмного комплексу стає активною можливість перевірки актуальності сертифікатів електронних підписів, що
використовуються. Перевірка буде виконуватися за обраним варіантом (на OCSP сервері чи за списком відкликаних сертифікатів). Наприклад:

· Довільне підписання
Оберіть підписаний документ (вхідний або вихідний). У контекстному меню оберіть команду Властивості, на виконання якої відкриється однойменне вікно.

Натисніть кнопку Перевірка підписів.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
Система виконає перевірку згідно виконаним налаштуванням та повідомить про результат.

· Первинні документи
В первинних документах функція перевірки актуальності сертифікатів доступна на вкладках Відправлено, Отримано, Квитанція №1 у вікні відкритого документу.

Натисніть на картинку, щоб збільшити її
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Звітність
    

Адміністрування > Параметри системи > Звітність

Даний розділ Параметрів системи дозволяє налаштувати основні властивості звітних документів.

· Друкувати контрольну суму в бланках Держказначейства
Наявність галочки в цьому полі визначає, чи будуть видимими на екрані та друкуватися у паперових формах казначейських
звітів код ЄДРПОУ та контрольна сума.
За замовчанням, позначка у цьому полі відсутня, тобто у звітах контрольну суму та код ЄДРПОУ не видно на екрані та вона не
друкується у паперовій формі.
Встановіть галочку у цьому полі, щоб контрольна сума та код ЄДРПОУ були видимі на екрані та надрукувались у паперовій
формі.

· Відображати скорочену назву валюти (прописом)
Наявність галочки в цьому полі вказує на те, що в документах, при заповнені полів "Сума прописом", буде відображатись
скорочена назва валюти, наприклад: "грн.", "коп.". При відсутності галочки, буде відображатись повна назва, наприклад:
"гривень", "копійок".

· Відображати нестворені додатки в пачці
Наявність галочки в цьому полі вказує на те, що в пакетах звітних документах відображаються нестворені додатки до основного
документу.
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· Кількість записів на сторінці для відображення в Реєстрі податкових накладних
Дозволяє задавати кількість записів, що будуть відображатись на сторінці Реєстру отриманих та виданих податкових
накладних.
Вкажіть потрібну кількість записів у полі «Кількість записів на сторінці для відображення в Реєстрі податкових накладних».
В реєстрі податкових накладних відобразиться задана кількість записів на сторінці.

· Відправляти звітність до державних органів використовуючи:

· Пряме з'єднання

Встановлена галочка в даному полі означає, що звіти в контролюючі органи відправлятимуться за прямим з'єднанням.

· Електронну пошту

Встановлена галочка в даному полі означає, що звіти в контролюючі органи відправлятимуться електронною
поштою. У одному листі  відправляється декілька звітів. Якщо об ’єм вкладення перевищує 1 Мб, вміст автоматично
розбивається на декілька пакетів, для кожного з яких формується окремий електронний лист.

Якщо встановлено обидві галочки, то при відправці звітів до контролюючих органів спочатку виконується відправка за прямим
з'єднанням. Якщо пряме з'єднання недоступне, то виконується відправка електронною поштою.

Автоматична нумерація документів

Для налаштування автоматичної нумерації виконайте дії:

1. У області Тип документа встановіть позначки біля типів документів, для яких буде застосовуватися автоматична
нумерація. Якщо позначка у розділі Тип документа відсутня, поля налаштування автонумерації для цього типу
документів неактивні.

2. У полі Період оберіть термін (місяць або рік), на протязі якого буде використовуватися нумерація.

3. Якщо імпортованим документам необхідно присвоювати автоматичний номер, встановіть опцію Встановити номер
при імпорті, якщо номер був порожнім. Тим імпортованим документам, що не містять номеру, буде
автоматично присвоєно номер, сформований згідно вказаних налаштувань.

4. У полі Поточне значення чисельної частини вкажіть цифрове значення, з якого необхідно почати нумерацію
документів. Для кожного документу, що отримує автоматичний номер, чисельне значення номеру збільшується на
1. Після закінчення терміну, вказаного у полі Період, нумерація знов починається з значення, вказаного у полі
Поточне значення чисельної частини. Нумерація для кожного типу документів ведеться окремо.

5. У полі Префікс вкажіть символ або комбінацію символів, що буде додано перед чисельною частиною номеру.

6. У полі Суфікс вкажіть символ або комбінацію символів, що буде додано після чисельною частиною номеру.

Поля Префікс та Суфікс містять символи, що є незмінними для всіх номерів, поля необов ’язкові і
використовуються при необхідності. Суфікс та префікс неможливо задати для нумерації документів  Податкова
накладна та Додаток 2, так як згідно вимог ГНАУ у номерах цих документів не допускається жодних символів,
крім цифрових.

7. Якщо встановлена опція Доповнювати чисельну частину нулями, до перед чисельним значенням номеру будуть
додані нулі. Кількість нулів залежить від значення вказаного у полі Кількість знаків чисельної частини.

8. У полі Кількість знаків чисельної частини вкажіть кількість числових символів, що повинен містити номер.
Наприклад, у полі Поточне значення чисельної частини вказано значення «12» (два знаки), у полі Кількість
знаків чисельної частини вказано значення «5» - до чисельної частини номеру документу буде додано 3 нулі.

9. Для того, щоб дублювати виконані налаштування для всіх типів документів, натисніть кнопку Застосувати для всіх.

У полі Наступний номер відображається номер, сформований згідно виконаних налаштувань, та який буде автоматично
присвоєно наступному документу.

Для збереження внесених змін натисніть Застосувати.

Для скасування змін натисніть Відмінити.
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Документообіг
    

Адміністрування > Параметри системи > Документообіг

В даному розділі налаштовується та перевіряється зв'язок з серверами ДФС та СДО для відправки ПН/РК та інших документів із
системи.

За замовчанням всі електронні документи з системи завжди відправляються по прямому з'єднанню на Сервер документообігу.
Адреса серверу: https://docflow.ezvit.com.ua/.

· Перевірити з'єднання
Кнопка дозволяє перевірити наявність зв'язку зі службою гарантованої доставки документів та з сервером ДФС.

Для цього  натисніть .
Система повідомить про успішне з’єднання або про помилку.

Якщо виникла помилка з'єднання зі службою гарантованої доставки документів радимо виконати
наступні дії:

· Перевірте налаштування Firewall комп'ютера, на якому встановлено систему M.E.Doc, чи не
обмежено доступ до серверу документообігу.

· Перевірте, чи не блокує встановлена антивірусна програма адресу серверу, як потенційно
небезпечний.

· За умови використання проксі-серверу, перевірте, чи додано адресу серверу до переліку адрес,
доступ до яких дозволено.
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· Для відправки Додатків 2 використовувати
Обирається спосіб відправки Додатків 2:
       - Сервер ДФС  - відправка Додатків 2 контрагентам відбувається виключно через сервер ДФС. За замовчуванням параметр
встановлено.
       - Платформа ПТАХ  - відправка Додатків 2 контрагентам відбувається за прямим з’єднанням або електронною поштою.

Обраний спосіб відправки використовується для всіх організацій, зареєстрованих в базі програми!

· Використовувати тільки гарантовану доставку
Встановлена галочка  в цьому полі означає, що документи з системи будуть відправлятись виключно по прямому
з'єднанню, тобто забезпечується гарантована доставка документа адресату. В разі відсутності прямого з'єднання, система
повідомить користувача про неможливість відправки повідомлення.
За замовчанням, дана галочка встановлена.
Відсутність галочки  в цьому полі вмикає відправку документів поштою, якщо відсутнє пряме з'єднання.
Поштове  з'єднання відбувається через адресу sdo@ezvit.com.ua

Переконайтесь, що адреса поштового серверу не знаходиться в списку ненадійних адрес спам-фільтру Вашого
поштового клієнту, тому що в цьому випадку документи не надходитимуть.

· Обробляти повідомлення платформи ПТАХ
Параметр дозволяє обробляти повідомлення, призначені для сервісу обміну первинними документами з іншими обліковими
системами (наприклад, 1С).
За замовчуванням параметр встановлений.

· Перевіряти наявність контрагентів перед відправкою первинних документів
Встановлена галочка в цьому полі активує функцію автоматичної відправки первинних документів контрагенту за вказаним
кодом ЄДРПОУ у відповідному полі документу.
Безпосередньо перед відправкою первинних документів, система перевіряє у довіднику Контрагенти та у Адресній
книзі наявність цього контрагента. В разі відсутності даних, система пропонує створити картку контрагента та запис у
адресній книзі, автоматично "підтягує" сертифікати даного контрагента із сайту ЦСК УСЦ.

· Перевіряти можливість документообігу контрагентів
Встановлена галочка в даному полі вмикає функцію перевірки наявності актуальної ліцензії у контрагента, з яким
здійснюється обмін документами. В разі відсутності ліцензії, блокується можливість відправки цьому контрагенту первинних
документів.

· Перевіряти відповідність імені відповідальної особи до імені сертифікату (ПН та Дод2) та акцизних (АН та РК)
документах
Якщо галочка встановлена, для ПН та Дод2, АН та РК перевіряється відповідність особи, що зазначена у документі,
сертифікату, яким підписується документ. Якщо сертифікат не належить зазначеній у документі особі, підписання не
виконується, виводиться відповідне попередження.

· Перевіряти відповідність імені відповідальної особи до імені сертифіката в первинних документах
Якщо опція встановлена, для первинних документів перевіряється чи відповідає ім'я особи, що зазначене у документі,
сертифікату, яким підписується цей документ (за умови, що у шаблоні первинного документа у властивостях поля, яке
містить ПІБ відповідальної особи, встановлено опцію ПІБ підписанта). Якщо сертифікат не належить вказаній відповідальній
особи, підписання документа не виконуватиметься. На вкладці Протокол перевірки після перевірки документа буде
відображено повідомлення: Для вказаної відповідальної особи відсутній відповідний за іменем власника
сертифікат підписання.

· Відображати стан рахунку платника ПДВ
Встановлена галочка в даному полі вмикає відображення лімітів (за даними розрахунку в M.E.Doc та за даними ДФС) в
Реєстрі первинних документів.

· Накладати інформацію про підписантів
Встановлена галочка включає відображення у екранній формі вихідних та отриманих документах (ПН та Дод.2, АН та РК)
даних підписанта: сертифікат, видавець сертифікату, серійний номер, час підпису (для вихідного документу).

· Дозволити групове відхилення документів
Встановлена галочка вмикає у Реєстрі первинних документів можливість групового відхилення вхідних документів, що
мають статус «Отримані».

· Відображати в журналі автоматичної обробки події всіх користувачів
Налаштування доступне адміністратору. Встановлена галочка включає відображення подій всіх користувачів (а не тільки
поточного) в журналі автоматичної обробки.

· Імпортувати дублюючі документи з ЄРПН за умови наявності таких в архівній базі
Якщо параметр увімкнено, то за наявності дублів при імпорті документів з ЄРПН дублюючі документи, завантажені з ЄРПН,
виділяються в реєстрі червоним кольором.
Якщо параметр вимкнено, то дублюючі документи з ЄРПН не завантажуються.

· Відображати реєстраційні ліміти СЕА РП
Встановлена галочка вмикає у Реєстрі акцизних документів відображення реєстраційних лімітів СЕА РП (суми податку та
обсягу пального).
За замовчуванням параметр встановлено.

· Перевіряти сертифікат по OCSP-протоколу та встановлювати позначку часу при підписанні
Якщо відмітка встановлена при підписанні первинного документа буде автоматично виконуватись перевірка стану сертифікату по
OCSP-протоколу та накладатись позначка часу. Налаштування діє для первинних документів крім ПН та РК.
Для коректної роботи даної функції на комп'ютері із встановленим програмним комплексом обов'язково повинен бути
налаштований доступ до OCSP серверу перевірки актуальності сертифікатів КНЕДП.
Якщо опцію вимкнено, при підписанні документу проставляється локальна дата та час на комп'ютері, стан сертифікату не
перевіряється.
Інформація про стан сертифікату та позначку часу певного документа відображається у протоколі під час отримання первинного
документа та на вкладці Отримано панелі вкладок відкритого документа.
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Можливо налаштувати перевірку стану сертифіката ЕП у ручному режимі за допомогою опції  Використовувати OCSP
сервер розділу Перевірка підписів.

Для збереження налаштувань натисніть  Застосувати.

Щоб зберегти налаштування та закрити вікно Параметри системи, натисніть Зберегти та вийти.

Для скасування змін натисніть Відмінити.
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Звітність філій
    

Адміністрування > Параметри системи > Звітність філій

У даному розділі параметрів назначається підпорядкованість поточного підприємства: головна установа або структурний підрозділ (філія).
Налаштовується автоматичний обмін звітністю між філіями та головною установою за допомогою електронної пошти. Детальніше про
налаштування цієї схеми описано у розділах Допоміжні сервіси - Звітність філій та Допоміжні сервіси - Реєстрація ПН та Дод.2.

Якщо Ви використовуєте програму у режимі M.E.Doc.Корпорація виконувати налаштування у даному розділі не потрібно.

Встановлення налаштувань у даному розділі у режимі M.E.Doc.Корпорація зробить неможливим документообіг між Головною
установою та Філіями.

За умови, що поточне підприємство є головною установою, встановіть галочку в полі Прийом звітів від філій.

Якщо встановлена відмітка у полі Прийом звітів від філій, у програмному комплексі з'являються наступні додаткові підменю:

· Адміністрування - Налаштування звітності філій .
· Звітність - Звітність філій

Якщо поточне підприємство є структурним підрозділом (Філією), встановіть галочку в полі Передача звітів у головну установу .

Стає доступним для налаштування блок даних Філія, який потрібно заповнити:
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· Автоматична передача квитанцій у головну установу
Якщо у цьому полі встановлена галочка, система буде автоматично відправляти у головну установу звіт про доставку (квитанцію), як тільки
надійшли підписані звіти у філію.

· Структурний підрозділ
Дане поле містить код та найменування поточного структурного підрозділу. Є обов'язковим для заповнення.
Виберіть із довідника "Підрозділи" філію, якою є поточне підприємство.

· Відповідальна особа
В даному полі потрібно вказати особу, на ім ’я якої будуть шифруватися документи при обміну звітності з головною установою.
Представляє собою список, що випадає, з переліком відповідальних осіб поточного підприємства-філії: директор та бухгалтер.
Є обов'язковим для заповнення. Виберіть із списку, що випадає, дані особи, що відповідатиме за обмін звітністю з головною установою.

· Адреса головної установи
Містить електронну адресу головної установи. Є обов'язковим для заповнення.
Виберіть дані головної установи із адресної книги.

Для збереження внесених змін натисніть  Застосувати.

Для скасування змін натисніть Відмінити.
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Електронна пошта
    

Адміністрування > Параметри системи > Електронна пошта

Для зручності обміну звітність, відправлення документів електронною поштою, у програмний комплекс вбудовано поштовий клієнт. До  початку користування  електронною
поштою безпосередньо із програми потрібно налаштувати поштове з'єднання.

Поштовий клієнт підтримує роботу по протоколу РОР3 та SMTP, а також протокол IMAP.

Рекомендується створити окрему електронну скриньку на одному з надійних УКРАЇНСЬКИХ поштових серверів, яка використовуватиметься лише для відправлення
звітності та отримання електронних квитанцій.

Якщо у програмі ведеться звітність декількох установ для кожної з них потрібно налаштувати поштове з'єднання.

Увага! Для кожного підприємства необхідно налаштувати окрему поштову скриньку з унікальною адресою.

· Адреса
Поштова адреса електронної скриньки, що призначена для обміну повідомлень.
Дане поле заповнюється вручну з клавіатури. Є обов'язковим для заповнення.

Примітка: При введенні користувачем адреси e-mail, поля вводу параметрів серверів для вхідної та вихідної пошти заповняться автоматично для таких
найпоширеніших поштових серверів: ukr.net; meta.ua; gmail.com

· Використовується виключно програмою M.E.Doc
Якщо встановити галочку в цьому полі, система буде автоматично видаляти з поштового сервера ті повідомлення, що не стосуються встановленої електронної звітності
підприємства.
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· Сервер вхідної пошти/вихідної пошти (SMTP)

Протокол - оберіть із списку протокол вхідної пошти POP3 або IMAP.

Сервер - введіть ім'я або IP-адресу сервера для прийому (відправлення) пошти. Адреса може бути представлена як в символьному так і в цифровому вигляді.

Порт - введіть номер порту для вхідної/вихідної пошти.
За замовчанням: POP3 - 110 або 995 для SSL
За замовчанням: IMAP - 143 або 993 для SSL

SMTP - 25 або 465 для SSL

Авторизація - якщо ваш сервер підтримує безпечну авторизацію, встановіть галочку у цьому полі.
Стають доступними для налаштування поля Ім'я для входу та Пароль, які потрібно заповнити.

SSL з'єднання - якщо поштовий сервер використовує захищений (SSL) протокол передачі даних, встановіть відмітку в цьому полі. Автоматично зміниться номер порту.

·
Кнопка 
Призначена для копіювання введених параметрів з блоку даних "Сервер вхідної пошти (POP3) " у блок даних "Сервер вихідної пошти (SMTP)".

· Перевірити з'єднання
Після заповнення всіх параметрів електронної пошти можна перевірити, чи правильно здійснені налаштування.
Для цього натисніть кнопку Перевірити з'єднання.
На виконання команди на вказану поштову  скриньку буде відправлене повідомлення про успішне з’єднання або зауваження за наявності помилок.

· Режим тестування
Якщо при налаштуванні електронної пошти у вбудованому поштовику виникли якісь складності, слід включити режим тестування, скориставшись однойменною кнопкою.
Відкриється допоміжне віконечко.

Тестовий режим
Наявність даної галочки свідчить про початок ведення протоколу відправлення/отримання пошти.

Показати протокол
Щоб переглянути протокол роботи поштовика, натисніть на цю кнопку.

Надсилати всі повідомлення за адресою
Встановлена галочка в цьому полі дозволяє ввести адресу альтернативної електронної пошти.
На вказану адресу будуть переадресовуватись повідомлення.

Вести файл реєстрації пошти
Встановлена галочка в цьому полі дозволяє реєструвати подій, пов'язані з використанням
поштового клієнта:

· Детальна інформація;
· Інші події;
· Попередження користувача;
· Попередження системи;
· Помилки;
· Інформаційні повідомлення.

Щоб обрати тип події, яку необхідно реєструвати, пересувайте повзунка за допомогою миші
вгору або вниз. В залежності від позиції повзунка змінюється тип події, що буде реєструватися.

Видалити файл реєстрації пошти
По натисканню кнопки видаляється файл реєстрації подій, пов'язаних з використанням
поштового клієнта.

Після виходу з режиму тестування, всі тестові налаштування скасуються.

Для збереження внесених змін натисніть  Застосувати.

Для скасування змін натисніть Відмінити.
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Додаткові параметри пошти
    

Даний розділ параметрів системи доступний лише для користувачів конфігурації Відшкодування ПДВ, який забезпечує
єдину централізовану систему електронного документообігу між органами Державної податкової служби України і органами
Державної казначейської служби України з використанням засобів ЕП і електронних засобів зв’язку.

Для налаштувань параметрів пошти для Державної податкової служби України перейдіть за посиланням: Основні модулі
програми > Відшкодування ПДВ > Вихідні документи

Для налаштувань параметрів пошти для Державної казначейської служби України перейдіть за посиланням: Основні модулі
програми > Відшкодування ПДВ > Вхідні документи
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Налаштування проксі
    

Адміністрування > Параметри системи > Налаштування проксі

Для здійснення оновлення програми, система автоматично перевіряє з'єднання з мережею Інтернет. В разі відсутності прямого
підключення до Інтернету, необхідно налаштувати параметри підключення до проксі-сервера.

 

· Не використовувати проксі-сервер
Ознака проставляється, якщо проксі сервер не використовується.

· Використовувати системні налаштування проксі-сервера
Ознака проставляється, якщо для  з'єднання з мережею Інтернет.

· Налаштувати проксі вручну
Стають доступними для заповнення та редагування інші поля блоку Параметри підключення до проксі-сервера .

· Адреса
Вкажіть доменне ім'я або IP-адресу проксі-сервера.

· Порт
вкажіть номер порту, який використовується проксі-сервером для підключень (за замовчуванням, встановлено значення
3128).

· Авторизація
За умови використання авторизованого доступу до мережі Інтернет, встановіть позначку в полі. Стають доступними для
заповнення та редагування розташовані нижче поля.

· Розбивати логін на компоненти (ім'я домена - логін)
При використанні доменного доступу передбачена можливість автоматичного розподілу по полям введеного Логіну на ім'я
домену та логін.
Для цього встановіть позначку в полі Розбивати логін на компоненти.
Тепер введіть в поле Логін значення, використовуючи наступний формат:
<ім'я домену>\<логін> або <логін>@<ім'я домену>.
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· Логін
Введіть логін користувача

· Пароль
Введіть пароль користувача

· Домен
Введіть домен

· Для перевірки правильності введених даних натисніть на кнопку Перевірити з'єднання  або Перевірити з'єднання (всі
адреси). Система повідомить про успішне з'єднання або помилку.

· Поле Використовувати налаштування проксі за замовчанням для всіх користувачів доступне лише під обліковим
записом Admin.
Якщо встановлена дана позначка, у інших користувачів системи використовуються ті ж налаштування підключення до проксі-
серверу, які встановлені під обліковим записом "Admin", при цьому в облікових записах користувачів налаштування проксі
блокуються.

Для збереження внесених змін натисніть Застосувати.

Для скасування змін натисніть Відмінити.
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Експорт в PDF
    

Адміністрування > Параметри системи > Експорт в PDF

Даний розділ Параметрів системи дозволяє налаштувати автоматичний експорт документів, які були прийняті або відхилені
одержувачем. Документи експортуються у файли формату PDF.

· Автоматичний експорт документів в PDF
Встановленням «галочки» вмикається виконання автоматичного експорту документів. Якщо позначка не встановлена,
експорт документів не виконується, поля налаштування експорту не активні.

· Шлях для збереження документів на сервері
У полі обирається каталог, в якому будуть зберігатися експортовані документи. У  обраному каталозі автоматично
створюються папка з номером ЕДРПОУ поточного підприємства. У папці створюються підкаталоги, які відповідають
розділам та періодам, до яких належать документи (починаючи від поточного періоду,  наприклад,
"D:\PDF\30012346\Звітність\Листопад 2014\Документ прийнято" ). Якщо в даному періоді чи розділі не було документів для
експорту, підкаталог з такою назвою створений не буде.

· Періодичність автоматичного експорту
У області  задається періодичність виконання експорту:

· Фіксована, через –  якщо позначка встановлена, експорт виконується через сталий проміжок часу. Період часу, через
який буде виконуватись експорт, обирається із списку, що відкривається, у полі праворуч;

· Під час прийому пошти  –  якщо позначка встановлена, експорт виконується під час кожного приймання пошти.
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Примітка: Користувачам, які використовують Автоматичну обробку  документів, рекомендується
налаштовувати експорт через сталі проміжки часу.

· Налаштування за розділами .
У області вказуються розділи, з яких буде виконуватись автоматичний експорт документів. Щоб обрати розділ, встановіть
позначку у відповідному рядку.

· Розбивати файли по папкам (ЄДРПОУ, ІПН)
Використовується для налаштування експорту первинних документів. Якщо опція встановлена , документи від різних
контрагентів зберігаються у окремих підкаталогах .
Наприклад, "D:\PDF\30012346\Первинні документи\Жовтень 2014\Вхідні\802655002\Акт\Документ отримано", де папка
"802655002" – це папка контрагента. Якщо позначка не встановлена, то шлях до документу буде такий:
"D:\PDF\30012346\Первинні документи\Жовтень 2014\Вхідні\Акт\Документ отримано".

· Додавати ідентифікатор (ЄДРПОУ, ІПН) у ім’я файлу
Використовується для налаштування експорту первинних документів. Якщо позначка встановлена, до імені файлу додається коди
ЄДРПОУ та ІПН.
Налаштування виконуються для поточної організації. Якщо необхідно налаштувати експорт для іншої організації, виконайте
команду Змінити поточне підприємство, а потім виконайте налаштування в розділі Параметрах системи -  Експорт в
PDF для обраної організації.

Експортуються лише ті документи, які отримали фінальну квитанцію, тобто були прийняті або відхилені Контролюючим
органом або Контрагентом. Документ та квитанція зберігаються у одному PDF-файлі: на початку файлу документ, після
документу - квитанція. Експортується лише остання квитанція, в якій міститься інформація про те, прийнято документ
або відхилено. Якщо для первинного документу існують дві фінальні Квитанції (відповідно до вибраного порядку обміну
первинними документами) , і експорт згідно налаштувань виконувався до отримання другої квитанції, документ
дублюється у двох папках (наприклад, у  папці «Зареєстровано ДПС» і «Затверджено контрагентом»).

Під час експорту також враховуються статуси документів: "прийняті", "не прийняті", "отримані". Звіти, що мають
однаковий статус зберігаються у окремому каталозі, назва якого відповідає статусу.

Якщо документ вже існує у папці, при наступному експорті він заміщається.

Документи Є СВ зберігаються у каталозі Звітність . Всі документи пакету зберігаються у одному файлі у наступному
порядку: головний документ, додатки, фінальна квитанція.

· Додавати ІПН продавця в ім'я файлу для первинних документів
Використовується для додавання в ім'я файлу ІПН продавця при експорті ПН/РК в PDF.

Особливості експорту даних в залежності від розділу програми:

Звітність Експорт даних відбувається при отриманні фінальної Квитанції, яка містить інформацію
про те, що Звіт прийнятий або відхилений Контролюючим органом.

Первинні документи Експортуються документи, які були прийняті або відхилені у ДФС (після отримання
відповіді), та прийняті або відхилені Контрагентом (після отримання квитанції).

Банківські рахунки Експортуються відправлений файл, обидві Квитанції та відповідь (якщо така існує).

Інформаційна довідка Якщо запит прийнято, зберігається отримана відповідь на запит. Запит не прийнято -
експортується запит та квитанція.

Корпорація На стороні Головної установи експортується звіт, отриманий від Підзвітної організації з
Квитанцією про прийняття.
На стороні  Підзвітної організації, експортується Звіт та Квитанція про прийняття, після
того як звіт прийнято Головною установою.

Налаштування експорту у мережевій версії

Якщо використовується мережева версія програми, поля для налаштування експорту на робочих станціях недоступні.
Налаштування параметрів експорту виконуються на сервері. Каталог для зберігання експортованих файлів також
розташовується на сервері. У цьому каталозі будуть зберігатися файли, які експортуються зі всіх робочих станцій.

Увага! Для станцій має бути відкритий доступ до каталогу зберігання експортованих документів.

Перед кожним виконанням автоматичного експорту перевіряється кількість вільного місця на диску
комп'ютера. Якщо вільне місце складає менш 50МБ, документи не експортуються.
Виводиться вікно повідомлення, що інформує користувача про неможливість виконати експорт документів
через недостатній об'єм вільного місця на диску.

Якщо під час експорту трапилася помилка, виводиться повідомлення про помилку друку у PDF. Експорт
документів буде виконано після усунення причини помилки.
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Резервне копіювання
    

Адміністрування > Параметри системи > Резервне копіювання

Зберігати попередню робочу копію програми

Встановлена галочка в цьому полі включає функцію збереження робочої копії програми за вказаним шляхом перед оновленням.

Перед кожним оновленням програми, автоматично створюється архів бази даних (zvit.fdb). Якщо під час оновлення виникла будь-яка
помилка, система відновлює дані з цього архіву. За замовчанням, після процесу відновлення (з помилками чи без) файл архіву бази даних
видаляється.
Якщо в цьому полі встановлена позначка, архів бази даних не видаляється, а зберігається у каталозі, що вказав користувач. При цьому можна
відновити дані попередньої робочої версії програми в будь-який момент.

Зверніть увагу!!! При кожному оновленні папка, що містить архів бази даних очищується від файлів попередньої робочої копії програми,
а на їх місце зберігаються нові.

Здійснювати резервне копіювання перед закриттям програми.

При закритті програмного комплексу у вікні Завершення роботи є можливість вибору типу створення резервної копії підприємств, що ведуться в
програмі.
На вкладці можливо обрати тип резервної копії, що буде створюватись при кожному закритті програми. Обране значення буде використовуватись
за замовчанням.

Для того, щоб активувати створення резервної копії за замовчанням, встановіть галочку в полі Здійснювати резервне копіювання перед
закриттям програми.

Стають доступними для заповнення наступні налаштування:

· Тип резервної копії
Із списку, що випадає, оберіть тип створення резервної копії: для поточного підприємства,  для всіх підприємств або копія всієї бази.

· копія всієї бази – створення повної резервної копії бази всіх підприємств у програмі, що крім основних налаштувань підприємств та бази
документів міститиме налаштування користувачів та їх ролей та налаштування підпорядкованості підприємств;

· копія всіх підприємств  –  створення резервної копії всіх підприємств, що наявні у базі програми;
· копія поточного підприємства  –  створення копії підприємства, у якому здійснювалась робота.

копія всіх підприємств та  копія поточного підприємства міститимуть лише основні налаштування підприємств та базу документів.

· Розташування резервних копій
Вкажіть шлях до каталогу, куди система розміщуватиме та зберігатиме створені резервні копії.

Передбачена можливість зберігати не всі резервні копії, а обмежену задану кількість резервних копій.
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Для цього встановіть галочку в полі Зберігати тільки.. та вкажіть кількість останніх створених резервних копій, що потрібно зберігати за
вказаним шляхом.
Попередні резервні копії, що перевищують кількість заданих, безповоротно видаляються.
Якщо в базі ведеться декілька підприємств, то для кожного підприємства створюються окремі резервні копії та зберігаються в указаній кількості.

Після активації даної функції та внесення потрібних налаштувань, при закритті програмного комплексу, за замовчуванням будуть встановлені
обрані параметри.

Увага! Змінити тип створення резервної копії або відмовитись від створення копії у вікні Завершення роботи буде неможливо. Поле
Резервне копіювання буде неактивне.
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Посилений захист
    

Адміністрування > Параметри системи > Посилений захист

Даний розділ призначений для встановлення використання посиленого захисту ЕП, а саме вимог до паролів секретних ключів, які
зберігаються у файлі (без використання захищеного носія  - токена).

Розділ доступний тільки адміністратору.

Налаштування посиленого захисту ЕП діє для всіх організацій в БД.

Для того, щоб активувати використання посиленого захисту ЕП, встановіть галочку в полі Посилений захист ЕП (для ключів,
збережених у файлі).

Стають доступними наступні налаштування:

· Мінімальна довжина (кількість символів)
Вкажіть мінімальну довжину пароля секретного ключа (поле приймає значення в діапазоні 3-64).

· Термін дії пароля (кількість днів)
Кількість днів, протягом яких діє встановлений користувачем пароль секретного ключа  (поле приймає значення в діапазоні 1-
1000 днів).
Якщо встановлений цей параметр, то нагадування користувачу про необхідність зміни пароля з'являтиметься за 1 день до кінця
терміну дії пароля.

· Складний пароль
Встановіть ознаку, якщо пароль повинен бути складним, тобто включати символи хоча б трьох категорій з:

· великі букви;
· малі букви;
· цифри;
· інші символи.

Для збереження внесених змін натисніть  Застосувати.

Для скасування змін натисніть Відмінити.

Після першої активації даної функції ВСІ користувачі повинні будуть змінити паролі згідно встановлених
налаштувань.

Далі запит на зміну пароля буде з'являтись користувачам в залежності від відповідності їх паролів налаштуванням.

При введенні користувачем пароля секретного ключа відобразиться вікно зміни пароля із вимогами до пароля в залежності від
встановлених налаштувань (мінімальна довжина та/або складність пароля).

Страница 426



Без зміни пароля подальше підписання буде неможливим.

У вікні зміни пароля введіть старий та новий паролі у відповідні поля та натисніть кнопку ОК.

УВАГА! При зміні пароля секретного ключа змінюється і сам файл секретного ключа (*.zs2) у вказаному при
підписанні каталозі. Тому якщо файл секретного ключа записаний десь іще (наприклад, на флеш-носії), його
обов'язково потрібно перезаписати на новий файл.
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Авторизація
    

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Налаштування посиленого захисту
Налаштування використання ACTIVE DIRECTORY

Адміністрування > Параметри системи > Авторизація

Даний розділ призначений для встановлення використання:

- посиленого захисту авторизації;
або
- налаштування та прав користувачів з ACTIVE DIRECTORY.

Одночасно можна обрати тільки одну групу налаштувань.

Розділ доступний тільки адміністратору.

Налаштування посиленого захисту

Для того, щоб активувати використання посиленого захисту  авторизації в M.E.Doc, встановіть галочку в полі Використовувати посилений захист.

Стають доступними наступні налаштування:

· Мінімальна довжина (кількість символів)
Вкажіть мінімальну довжину пароля секретного ключа (поле приймає значення в діапазоні 0-32).
Для вимкнення опції введіть "0" або залиште поле порожнім (пароль для входу не потрібний).
Увага!  Наступний пароль не може бути таким самим, як попередній. При зміні пароля встановити порожній пароль два рази підряд буде неможливо.

· Термін дії пароля (кількість днів)
Кількість днів, протягом яких діє встановлений користувачем пароль (поле приймає значення в діапазоні 0-1000 днів).
За замовчуванням встановлено значення 45 днів.
Для вимкнення опції введіть "0" (необмежений термін дії пароля).

· Кількість спроб невдалого введення паролю
Вкажіть кількість спроб некоректного введення паролю, після яких користувач більше не зможе увійти в програму в поточному сеансі.
Для вимкнення опції введіть "0" (необмежена кількість спроб).

· Складний пароль
Встановіть ознаку, якщо пароль повинен бути складним, тобто включати символи хоча б трьох категорій з:
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· великі букви;
· малі букви;
· цифри;
· інші символи.

Для збереження внесених змін натисніть  Застосувати.

Для скасування змін натисніть Відмінити.
Після першої активації якщо встановлений термін дії пароля , ВСІ користувачі повинні будуть змінити паролі згідно встановлених
налаштувань.

У випадку, якщо термін дії пароля не встановлений, при вході користувачі не отримають запит на зміну простого пароля на складний.
Далі запит на зміну пароля буде з'являтись користувачам в залежності від терміну дії пароля.

 

Вікно зміни пароля

При введенні користувачем пароля при вході в програму відобразиться вікно зміни пароля із вимогами до пароля в залежності від встановлених налаштувань
(мінімальна довжина та/або складність пароля).

Без зміни пароля подальша робота буде неможливою.

Увага! Наступний пароль не може бути таким самим, як попередній.

У вікні зміни пароля введіть старий та новий паролі у відповідні поля та натисніть кнопку ОК.

До початку

Налаштування використання ACTIVE DIRECTORY

Для того, щоб активувати використання налаштування та прав користувачів з ACTIVE DIRECTORY, встановіть галочку в полі Використовувати ACTIVE DIRECTORY.

Стають доступними наступні налаштування:

· Домен
Вкажіть назву домена.

· Заборона доступу без авторизації в домені
Якщо ознаку не встановлено, то користувач, відсутній в домені, зможе авторизуватись під користувачем, зареєстрованим в " M.E.Doc".
Встановіть ознаку для обмеження входу користувачам, незареєстрованим в домені. В цьому випадку незареєстрований користувач зможе увійти до програми
тільки під логіном адміністратора.

Для збереження внесених змін натисніть Застосувати.

Для скасування змін натисніть Відмінити.

 

Якщо обрано використання ACTIVE DIRECTORY, то авторизація користувача буде відбуватись автоматично, тобто при вході в " M.E.Doc" не буде відображатись вікно
авторизації користувача в системі, а одразу вікно Вибір установи.

До початку
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Перетворення форм ПН-Дод2
   

Адміністрування > Параметри системи > Перетворення форм ПН-Дод2

В даному розділі налаштовується конвертація старих форм ПН/РК (JF1201007, JF1201207) у оновлені версії форм при імпорті ПН/
РК (у будь-якому форматі).

· Використовувати налаштування перетворення форм документів при імпорті 7-х версій ПН-Дод2
Якщо галочка встановлена, при виконанні імпорту  ПН-РК 7-ї форми (незалежно від формату) вони будуть імпортовані у
програму по новій 10-й формі згідно встановлених налаштувань.

· Налаштувати перетворення 7-ї форми ПН у 10-у форму ПН
Якщо галочка встановлена, стають доступними для заповнення наступні налаштування:
ІПН посадової особи, що зазначена в ПН

· Визначити автоматично за даними підписанта із сертифіката
Якщо параметр встановлено, то поле Реєстраційний номер облікової картки  в ПН буде заповнюватись
автоматично значенням з сертифікату підписанта (знайденим за ПІБ уповноваженої особи, яка вказана в документі
7-ї форми)

Автоматичне заповнення поля буде виконано, якщо потрібний сертифікат завантажений в програму.
Інакше поле залишиться порожнім.

· Заповнювати значенням
Якщо параметр встановлено, то поле Реєстраційний номер облікової картки  в ПН буде заповнюватись
значенням, обраним в полі.

При натисканні на кнопку  відкривається Довідник співробітників, у якому обирається потрібна особа.
Якщо залишити поле порожнім, то при перетворенні ПН поле Реєстраційний номер облікової картки
залишиться порожнім.

· Налаштувати перетворення 7-ї форми Дод2 у 10-у форму Дод2
Якщо галочка встановлена, с тають доступними для заповнення наступні налаштування:
ІПН посадової особи, що зазначена в РК

· Визначити автоматично за даними підписанта із сертифіката
Якщо параметр встановлено, то поле Реєстраційний номер облікової картки  в РК буде заповнюватись
автоматично значенням з сертифікату підписанта (знайденим за ПІБ уповноваженої особи, яка вказана в документі
7-ї форми)

Автоматичне заповнення поля буде виконано, якщо потрібний сертифікат завантажений в програму.
Інакше поле залишиться порожнім.
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· Заповнювати значенням
Якщо параметр встановлено, то поле Реєстраційний номер облікової картки  в РК буде заповнюватись
значенням, обраним в полі.

При натисканні на кнопку  відкривається Довідник співробітників, у якому обирається потрібна особа.
Якщо залишити поле порожнім, то при перетворенні РК поле Реєстраційний номер облікової картки"
залишиться порожнім.

Для збереження внесених змін натисніть Застосувати.

Для скасування змін натисніть Відмінити.
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Налаштування отримання первинних документів
 

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Вхід до модуля "Налаштування отримання первинних документів"
Налаштування прийому для всіх первинних документів
Налаштування прийому для документів СЕА від контрагента, що
підлягають реєстрації
Налаштування прийому первинних документів за кодом
Налаштування  прийому документів за ідентифікаторами АPІ.ПТАХ та
FlyDoc
Скасування розподілення прийому первинних документів

Адміністрування > Налаштування отримання первинних документів

Програмний комплекс надає можливість розподіляти прийом вхідних первинних документів від контрагентів.

Якщо підприємство використовує більше ніж один програмний продукт: M.E.Doc, АPІ.ПТАХ, СОТА, FlyDoc або FREDO, можливо налаштувати у якій саме програмі слід
приймати той чи інший документ.

Увага! При застосуванні налаштувань, документи від контрагента будуть прийматися виключно у тому програмному продукті, який був вказаний у
налаштуваннях.

Вхід до модуля Налаштування отримання первинних документів

Доступ до модуля Налаштування отримання первинних документів  здійснюється за допомогою ЕП.

Для входу в меню налаштувань прийому первинних документів необхідно ввести пароль до секретного ключа сертифікату підписання директора або печатки установи:

Після підтвердження сертифікату відкриється вікно модуля, яке містить меню налаштування прийому первинних документів:
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Якщо для підприємства раніше вже було виконано налаштування прийому первинних документів у програмах M.E.Doc, АPІ.ПТАХ, СОТА, FlyDoc або FREDO, то ці
налаштування будуть автоматично завантажені та відображені у вікні модуля:

Розподілити прийом вхідних первинних документів можливо декількома способами:

- встановити програму для прийому всіх без винятку вхідних первинних документів;

- вказати окрему програму для прийому документів СЕА, що підлягають реєстрації;

- виконати спеціальні налаштування розподілення документів за їх кодами.

До початку

Налаштування прийому для всіх первинних документів

Щоб налаштувати прийом первинних документів:

1. У пункті Вкажіть програму за замовчуванням для прийому всіх документів від контрагента (окрім налаштованих в інших пунктах): оберіть назву
програмного продукту, у якому буде здійснюватися отримання всіх первинних документів, що надходитимуть від контрагентів та від серверу обміну коригуваннями
ДФС (РК, ПН, РК, АН, ТТН, акти, рахунки та ін.).
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Налаштування пункту Вкажіть програму за замовчуванням для прийому всіх документів від контрагента (окрім налаштованих в інших пунктах)
розповсюджується на усі без винятку первинні документи, якщо не були виконані налаштування у інших пунктах модуля (прийом за кодом або прийом
документів, що підлягають реєстрації).

У вікні з'явиться пункт Вкажіть програму для документів СЕА від контрагента, що підлягають реєстрації. За замовчуванням у цьому полі встановлюється
назва програми, що була обрана у пункті Вкажіть програму за замовчуванням для прийому всіх документів від контрагента (окрім налаштованих в інших
пунктах). Тобто, прийом документів СЕА, що підлягають реєстрації буде здійснюватися у тій же програмі що й інші вхідні первинні документи.

2. Натисніть кнопку Зберегти  на панелі інструментів, або натисніть Так у вікні повідомлення, що з'явиться при закритті модуля. Налаштування розподілення
прийому вхідних первинних документів починають діяти з моменту збереження.

До початку

Налаштування прийому для документів СЕА від контрагента, що підлягають реєстрації

Якщо необхідно організувати прийом документів СЕА від контрагента, що підлягають реєстрації, у окремій програмі:

1. У пункті Вкажіть програму за замовчуванням для прийому всіх документів від контрагента (окрім налаштованих в інших пунктах): оберіть назву
програмного продукту, у якому буде здійснюватися отримання усіх вхідних первинних документів.

2. У пункті Вкажіть програму для документів СЕА від контрагента, що підлягають реєстрації, оберіть назву програми, у якій необхідно приймати документи,
що потребують реєстрації. Цей пункт стає доступним тільки після вибору програми у полі Вкажіть програму за замовчуванням для прийому всіх документів
від контрагента (окрім налаштованих в інших пунктах).
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Прийом документів СЕА (НН, АН, ТТН та РК),  документи з серверу обміну коригуваннями ДФС (РК) та документи з СДО (ПН, РК, ТТН, АН) прийматимуться
тільки у програмному продукті, що обраний у пункті Вкажіть програму для документів СЕА від контрагента, що підлягають реєстрації . Інші
первинні документи (Договори, Акти, Рахунки, ВН тощо) будуть прийматися у програмі, що вказана у полі Вкажіть програму за замовчуванням для
прийому всіх документів від контрагента (окрім налаштованих в інших пунктах), за умови, що для них не були виконані спеціальні налаштування
прийому документів за кодом.

3. Натисніть кнопку Зберегти  на панелі інструментів, або натисніть Так у вікні повідомлення, що з'явиться при закритті модуля.

Зверніть увагу!  Налаштування програмного продукту СОТА  для прийому документів СЕА від контрагента, що підлягають реєстрації, тимчасово недоступні.

До початку

 

Налаштування прийому документів за кодом

M.E.Doc надає можливість налаштувати прийом документів за їх кодами, тобто можливо вказати коди відповідних документів та спрямувати їх до певних програмних
продуктів: M.E.Doc, АPІ.ПТАХ, СОТА, FlyDoc або FREDO.

Налаштувати прийом документів ПН, РК, ТТН, АН за їх кодами неможливо. Програма для прийому цих документів обирається виключно у пункті Вкажіть
програму для документів СЕА від контрагента, що підлягають реєстрації.

Щоб налаштувати прийом первинних документів за кодом:

1. У пункті Вкажіть програму за замовчуванням для прийому всіх документів від контрагента (окрім налаштованих в інших пунктах): оберіть назву
програмного продукту, у якому буде здійснюватися отримання усіх вхідних первинних документів.

2. У таблиці, що розташована під пунктами налаштувань, натисніть кнопку Додати рядок. Таблиця стає доступною тільки після вибору програми у пункті Вкажіть
програму за замовчуванням для прийому всіх документів від контрагента (окрім налаштованих в інших пунктах).
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3. У новому рядку введіть код документа в підсвіченому полі:

Можна ввести код документа вручну або обрати його з довідника одним із способів:
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· Почніть вводити код документа, під полем відкриється список з кодами документів, що містять введені символи. Оберіть потрібний код у списку.
·

Натисніть кнопку  у підсвіченому рядку. Відкриється вікно довідника документів:

Встановіть позначку у рядку потрібного документа та натисніть кнопку ОК. Обраний документ буде додано у таблицю налаштувань.

Щоб здійснити пошук у вікні довідника, почніть вводити чаркод документа або назву документа у полі з зображенням лупи у однойменній колонці. У вікні довідника будуть
відображені лише ті документи, назва або/та чаркод яких містять введені символи:

Щоб налаштувати кількість рядків у вікні довідника, оберіть потрібне значення у полі Показати __ записів. Також можливо посортувати записи, натиснувши на заголовок
колонки.
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4. За замовчуванням для документа буде встановлена програма, обрана у полі Вкажіть програму за замовчуванням для прийому всіх документів від
контрагента (окрім налаштованих в інших пунктах). Щоб обрати іншу програму для прийому документа, оберіть її назву у колонці Програма:

5. Щоб додати налаштування для наступного документа, натисніть кнопку Додати рядок та виконайте описані вище дії.

6. Натисніть кнопку Зберегти  на панелі інструментів.

Документи, для яких налаштовано розподілення прийому за кодом, будуть прийматися виключно у  тих програмних продуктах, які вказані в рядку
документа у полі Програма.

Для видалення налаштувань прийому документа за кодом встановіть позначку у рядку відповідного коду та натисніть кнопку Видалити рядок:
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До початку

Налаштування прийому документів за ідентифікаторами АPІ.ПТАХ та FlyDoc

Якщо на підприємстві використовується декілька баз даних, обмін з якими виконується за допомогою програмних продуктів АPІ.ПТАХ або FlyDoc, можливо налаштувати
роздільний прийом документів за допомогою ідентифікаторів, які присвоєні цим програмним продуктам.

Ідентифікатор повинен бути встановлений у налаштуваннях АPІ.ПТАХ  або FlyDoc заздалегідь. Як встановити ідентифікатор у програмі АPІ.ПТАХ або FlyDoc дивіться у
керівництві користувача до цих програмних продуктів або зверніться за необхідною інформацією до розробника.

1. У полі Вкажіть програму за замовчуванням для прийому всіх документів від контрагента (окрім налаштованих в інших пунктах) оберіть FlyDoc або
АРІ.ПТАХ.

2. У вікні налаштувань з’явиться додаткове поле Вкажіть ідентифікатор обраної програми, у якому введіть значення, що буде ідентифікувати програму прийому
даних:
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3. Якщо потрібно налаштувати різні програми для прийому окремих документів за їх кодами, вкажіть ідентифікатор потрібної програми у колонці Ідентифікатор
програми.

Щоб скасувати налаштування прийому документів у різних програмних продуктах, у пункті Вкажіть програму за замовчуванням для прийому всіх документів від
контрагента (окрім налаштованих в інших пунктах) оберіть значення Не використовується.

До початку

Скасування розподілу прийому первинних документів

Щоб скасувати налаштування прийому первинних документів у різних програмних продуктах:

1. У пункті Вкажіть програму за замовчуванням для прийому всіх документів від контрагента (окрім налаштованих в інших пунктах): оберіть значення Не
використовується.

2. Натисніть кнопку Зберегти  на панелі інструментів, або натисніть Так у вікні повідомлення, що з'явиться при закритті модуля.

Якщо обрано значення Не використовується , розподілення первинних документів за програмними продуктами не здійснюється. Документи надходитимуть у
програмне забезпечення, яке першим встановить поштове з'єднання або ж з'єднання з сервером документообігу.

Відновити скасовані налаштування неможливо. Щоб повернутися до розподілу прийому первинних документів, необхідно виконати всі налаштування
повторно.

До початку
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Налаштування комплектності бланків
 

У даному модулі можна змінити склад обраного при створенні підприємства комплекту бланків.

У верхній частині вікна відображена назва обраного типу звітних форм.
У полі вікна представлений обраний користувачем комплект звітності у вигляді ієрархічного списку.

Для зручності та прискорення пошуку, бланки згруповані за призначенням (одержувачем). При розгортанні певної групи можна
побачити бланки, які входять до її складу.

1. Встановіть/зніміть галочку напроти обраної форми, щоб включити або, навпаки, виключити бланк до загального переліку
форм, що використовуються.

Для того, щоб одночасно встановити або зняти всі галочки, натисніть правою клавішею миші в будь-якому місці вікна, що
містить ієрархічний список. У контекстному меню, що відкриється, виберіть потрібний варіант. Пункт Зняти всі (фіз. особа)
призначений для вимкнення бланків юр. осіб для фізичних осіб і навпаки - бланки фіз. осіб для юридичних осіб. Для
відновлення відображення всіх бланків комплекту оберіть пункт Встановити всі.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
При необхідності, бланки можна шукати по найменуванню або по коду бланка.

За замовчанням система шукає бланки по коду. Щоб здійснити пошук по найменуванню, встановіть галочку у відповідному
полі.

2. Щоб обрати тільки діючі бланки, у нижній частині вікна натисніть кнопку Відображати тільки діючі бланки. Після
натискання кнопки буть автоматично встановлені позначки у рядках діючих на поточний момент бланків. Для бланків, що на
даний момент не діють, позначки будуть видалені. Відповідно, у програмі при обранні бланків для створення звітів
відображатимуться тільки діючі на поточний момент бланки.

3. Для збереження внесених змін натисніть кнопку Зберегти.
Для скасування внесених змін натисніть кнопку Відміна.
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Налаштування звітності філій
  

Модуль призначений для налаштування параметрів подання звітів структурними підрозділами у головну установу:
- визначення переліку звітних форм для окремих філій;
- визначення кінцевих дат подання звітів у головну установу, в залежності від звітного періоду.

Даний модуль доступний для налаштування тільки для Головної установи підприємства, тобто в модулі Параметри системи
> Звітність філій у полі Прийом звітів від філій має стояти галочка.

Містить 2 розділи:

· Звіти. Матриця подання звітів на підписання у головну установу для структурних підрозділів підприємства.
Дозволяє змінювати склад звітів та налаштовувати набори звітів для окремих філій.

· Термін подання . Таблиця кінцевих дат подання звітів у головну установу для філій відносно звітного періоду.
Дозволяє змінювати кінцеві дати подання в залежності від вимог підприємства.
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Звіти
    

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Додавання звітів у таблицю подання звітності філіями
Видалення звітів із таблиці подання звітності філіями

Адміністрування > Налаштування звітності філій > Звіти

У даному підрозділі представлена матриця подання звітів на підписання у головну установу для структурних підрозділів підприємства.

Представлено у вигляді таблиці, де в строках представлені найменування всіх філій підприємства, а в стовпчиках - коди бланків звітів. На перетинах строк та
стовпчиків встановлюється відмітка, що свідчить про зобов'язання філією подавати звіти у головну установу.

Перелік підрозділів підприємства автоматично формується виходячи з даних у довіднику "Підрозділи". У даному модулі редагуванню не підлягає. Проте набором
звітів користувач може керувати.

Додавання звітів у таблицю подання звітності філіями

Для того, щоб додати звіт у таблицю, н а панелі інструментів виберіть команду Створити, або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+N.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Відкриється вікно Створення звіту . Оберіть відповідний розділ та групу звітності. Виділіть потрібний звіт, та натисніть кнопку Створити.

Детальніше про роботу у модулі див. у розділі Створення звіту.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок

Вибраний звіт додасться у таблицю. За замовчанням у стовпчику щойно доданого звіту проставлені позначки для всіх філій. Якщо якась філія не зобов'язана
подавати звіт зніміть/встановіть позначку напроти філії.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Видалення звітів із таблиці подання звітності філіями

Щоб видалити звіт із таблиці, для початку потрібно зняти всі позначки у стовпчику того звіту, що видаляється. Далі на панелі інструментів виберіть команду
Видалити, або натисніть комбінацію клавіш Shift+Del.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

По закінченню формування таблиці подання звітності філій, збережіть дані натиснувши на кнопку  або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+S.
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Термін подання
   

Адміністрування > Налаштування звітності філій > Термін подання

У даному підрозділі представлена таблиця кінцевих дат подання звітів у головну установу для філій відносно звітного періоду.

Перелік звітів у таблиці відповідає набору звітів, що був сформований у розділі Звіти цього модуля.

Дата кінцевого подання для кожного звіту відносно звітного періоду у таблиці встановлюється згідно вказаних даний у
властивостях бланка. Якщо кінцева дата подання у властивостях бланка не визначена (поле не заповнено), встановлюється
дата останнього для наступного місяця від звітного періоду.

При необхідності, можна вручну змінювати дати подання в залежності від вимог підприємства. Для цього виберіть потрібну
клітинку і змініть дату.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

По закінченню редагування таблиці, збережіть дані натиснувши на кнопку  або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+S.
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Управління сертифікатами
  

Про сертифікати відкритого ключа ЕП

Для здійснення електронного документообігу (наприклад, відправки звітності у контролюючи органи) у ПК M.E.Doc, необхідна
наявність електронного підпису (ЕП), який використовується для ідентифікації автора і/або підписувача електронного документа
іншими суб'єктами електронного документообігу.

Технологія роботи ЕП ґрунтується на відповідності пари ключів: секретного (особистого) і відкритого. Документ підписується ЕП
за допомогою особистого ключа, який є тільки у його власника. Цьому секретному ключу відповідає відкритий ключ, за
допомогою якого можна перевірити достовірність підпису.

Документ, що встановлює зв'язок між відкритим ключем і його власником - Сертифікат відкритого ключа. Сертифікат містить в
собі персональну інформацію про його власника (ім'я і реквізити), інформацію про кваліфікованого надавача електронних
довірчих послуг, що видав його, відкритий ключ власника сертифіката, унікальний реєстраційний номер, термін дії сертифіката і
електронний підпис кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, який засвідчує цілісність і достовірність сертифіката.

Отримати сертифікат ЕП можна у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, робота з яким підтримується у
програмі.

ПК M.E.Doc надає можливість підготувати комплект документів та сформувати заявку на отримання сертифікатів відкритих
ключів у КНЕДП "Україна".

Для тих, хто вже використовує сертифікати, доступна функція оновлення сертифікатів. 

Відповідно до постанови КМУ № 749 від 19.09.2018 р. "Про затвердження Порядку використання електронних
довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та
організаціях державної форми власності" державні установи для засвідчення чинності відкритого ключа
використовують лише кваліфікований сертифікат відкритого ключа, а для здійснення повноважень, спрямованих на
набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків фізичної або юридичної особи відповідно до закону, здійснення
інформаційного обміну з іншими юридичними особами, - виключно захищені носії особистих ключів.

Для кожного особистого ключа використовується окремий носій.

Захищений носій секретних ключів – надійний електронний пристрій, що призначений для зберігання особистого ключа та
має вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на нього даних від несанкціонованого доступу,
їх копіювання та використання . Захищений носій, зазвичай, виконується у вигляді USB-пристрою, та може різнитися за
модифікацією.

За бажанням, захищений носій може використовувати будь-яке підприємство, що дбає про власну безпеку.

Захищений носій можна придбати у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. Як сформувати рахунок на
придбання захищеного носія у КНЕДП "Україна", дивіться у розділі Як замовити захищений апаратний носій.

Докладно про збереження секретного ключа на захищеному носії дивіться у розділі Як зберегти секретний ключ на захищеному
носії.

Про операції, що можуть бути виконані з ключем, який збігається на захищеному носії, дивіться у розділі Операції з ключем на
захищеному носії.

Управління сертифікатами

Модуль Сертифікати призначений для адміністрування даних сертифікатів відкритих ключів підприємства: формування заявок
на отримання сертифікатів ЕП, завантаження та/або видалення сертифікатів, відстеження терміну дії сертифікатів, анулювання
та/або блокування сертифікатів, заміни пароля секретного ключа тощо.

Модуль складається з 3-х розділів:

· Встановлені сертифікати . Таблиця завантажених сертифікатів ЕП поточної установи.
Дозволяє завантажувати у програму сертифікати, видаляти сертифікати, замінювати пароль секретного ключа, відкликати/
блокувати сертифікати, оновлювати дані у картці підприємства.

· Заявки на сертифікат . Таблиця сформованих заявок на отримання сертифікатів ЕП.
Дозволяє формувати заявки на отримання нових сертифікатів ЕП та продовження дії поточних сертифікатів, генерувати
файли заявок для подання до кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, вилучати заявки із списку.

· Документи від розробника . У розділі знаходяться документи від кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг
"Україна". Документи присутні у розділі за замовчуванням і надаються разом з дистрибутивом програми або черговим
оновленням.
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Встановлені сертифікати
    

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Завантаження сертифікатів, збережених на електронних носіях
Завантаження сертифікатів із сайту кваліфікованого надавача електронних довірчих
послуг
Завантаження сертифікатів із іншого комп’ютера з доступом до мережі Інтернет
Зміна пароля секретного ключа
Відкликання або заблокування сертифікатів
Перевірка сертифіката на відповідність кореневому
Автоматична перевірка змінення статусу сертифікатів
Друк паперової форми сертифіката
Збереження сертифікатів

Адміністрування > Сертифікати >  Встановлені сертифікати

Даний підрозділ призначений для управління сертифікатами відкритого ключа ЕП.

У таблиці підрозділу відображаються завантажені сертифікати ЕП поточної установи.
Сертифікати, термін дії яких закінчився, в таблиці виділяються червоним кольором.

Завантаження сертифікатів, збережених на електронних  носіях

Сертифікати ЕП, отримані електронною  поштою, збережені на зовнішньому електронному носії або на комп’ютері користувача, необхідно завантажити у програму.

1. На панелі інструментів виберіть команду Додати сертифікат або скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl+I.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
2. У вікні, що відкрилось, вкажіть шлях до каталогу, де зберігаються файли сертифікатів. Файли сертифікатів позначені піктограмою .

Оберіть потрібний сертифікат (або декілька) та натисніть на кнопку Відкрити .

3. Сертифікат(и) завантажиться у програму, і запис  з  його основними даними (код, прізвище отримувача чи найменування установи, ЄДРПОУ установи, видавець
сертифіката, закінчення дії сертифіката та адреса E-mail) з’явиться в таблиці встановлених сертифікатів.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
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За замовчуванням на вкладці Встановлені сертифікати відображаються як чинні сертифікати, так і сертифікати, які ще не розпочали свою дію
(якщо такі завантажено у програму). Сертифікати, що поки не набули чинності, відображені у реєстрі сірим кольором.
По команді меню Вигляд – Показати всі сертифікати можливо переглянути прострочені сертифікати, завантажені у програму (позначені
червоним кольором).

4. Програма запропонує виконати налаштування комплекту підписів:

Щоб відкласти налаштування підписів, натисніть Ні. Налаштування комплектів підписів потрібно буде виконати у розділі Адміністрування - Параметри системи - Підпис.

Щоб налаштувати комплекти підписів, натисніть Так.

Відкриється вікно Налаштування комплектів підписів . Оберіть тип звітності, для якої потрібно задати комплект підписів. Під назвою типу звітності із
списку, що відкривається, оберіть потрібний варіант комплекту підписів (наприклад, Бухгалтер - Директор - Печатка).

Оберіть всі необхідні комплекти та натисніть ОК.

В реєстрі завантажених сертифікатів доступні наступні функції:

Зберегти

Збереження обраного у таблиці сертифіката на будь-який електронний носій. Вибір
носія відбувається звичайними засобами Windows.

Видалити

Стандартна для програми функція, яка дозволяє безповоротно вилучити обраний
сертифікат.

Властивості

Перегляд властивостей обраного сертифіката. Викликається також із контекстного
меню або подвійним кліком лівої клавіші миші по назві сертифіката.
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До початку

Завантаження сертифікатів із сайту кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг

Безпосередньо із програми можна завантажити або поновити свої сертифікати (наприклад, при втраті) із сайту кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

1. На панелі інструментів виберіть команду Завантажити з Інтернету.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
2. За кодом ЄДРПОУ установи відбуватиметься пошук наявних сертифікатів на сайті кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

3. Всі знайдені сертифікати, що відповідатимуть коду ЄДРПОУ установи, будуть автоматично завантажені у програму. Записи з основними даними сертифікатів
з’являться в таблиці встановлених сертифікатів.

Якщо сертифікати за кодом ЄДРПОУ не знайдені, система повідомить про це в окремому вікні.

До початку

Завантаження  сертифікатів із іншого комп’ютера  з доступом до мережі  Інтернет

Якщо доступ в Інтернет із комп’ютера з програмою відсутній - з’єднатись із сайтом КНЕДП "Україна"  з іншого комп’ютера з доступом до Інтернету за посиланням http://
www.uakey.com.ua/.

Перелік сертифікатів знаходиться у розділі Сертифікати/Каталог сертифікатів/Сертифікати клієнтів.

Знайдіть сформований сертифікат, переміщуючись у каталозі за допомогою клавіатури. Для спрощення та прискорення, скористайтесь функцією пошуку: за кодом
ЄДРПОУ або назвою установи (назва має бути введена українською мовою).

Знайдений сертифікат потрібно зберегти на комп’ютері користувача. Для цього натисніть на піктограмі , у вікні, що відкрилося, вкажіть шлях, де зберегти
сертифікат та натисніть Зберегти.

Збережені таким чином сертифікати потрібно завантажити у програму описаним вище способом.

До початку

Зміна пароля секретного ключа

В програмному комплексі реалізована можливість зміни  паролю до секретного ключа підписувача.

Ця функція призначена лише для сертифікатів КНЕДП "Україна"!

1. Виберіть сертифікат, до якого потрібно змінити пароль секретного ключа.

2. Натисніть правою клавішею миші по обраному сертифіката. У контекстному меню, що відкрилось, виберіть команду Зміна пароля секретного ключа.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
3. Відкриється вікно Огляд папок. Вкажіть шлях до каталогу, де збережені секретні ключі.

4. Відкриється наступне вікно Зміна паролю. Введіть старий та новий паролі у відповідні поля та натисніть кнопку ОК.

Якщо адміністратор встановив використання посиленого захисту ЕП , то в цьому вікні відобразяться вимоги до пароля в залежності від встановлених
налаштувань (мінімальна довжина та/або складність пароля).

5. Система повідомить про успішну зміну паролю.

До початку

Відкликання або заблокування сертифікатів

Всі сертифікати мають обмежений термін дії. Дати початку і закінчення терміну дії вказуються в сертифікаті. Сертифікат дійсний від дати початку до дати закінчення
терміну дії.

Сертифікат може припинити свою дію раніше зазначеного в ньому терміні дії. Процедура, при якій кваліфікований надавач електронних довірчих послуг припиняє дію
сертифіката передчасно, називається відкликанням або блокуванням сертифіката. Різниця між ними полягає в тому, що після блокування дія сертифіката може бути
відновлена, тоді як операція відкликання безповоротно анулює сертифікат.

1. Натисніть правою клавішею миші по обраному сертифіката. У контекстному меню, що відкрилось, виберіть команду Скасувати/Заблокувати.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
2. На виконання цієї команди створюються листи для блокування та відкликання сертифікатів. Створені та заповнені листи зберігаються у Реєстрі звітів у поточному

місяці Роздруковані листи потрібно надати кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.
Ця функція доступна також і у  демо версії програми.

При відкликання або блокуванні сертифіката, секретний ключ якого зберігається на захищеному носії, відповідний носій повинен бути підключений до
комп'ютера.

До початку

Перевірка сертифіката на відповідність кореневому

В реєстрі реалізована перевірка сертифікатів на дійсність.

Для перевірки сертифіката виконайте такі дії:

1. Виділіть один або декілька сертифікатів.

2. В контекстному меню оберіть пункт Перевірка сертифіката.
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3. У разі успішної перевірки відобразиться вікно повідомлення.

У разі виникнення помилок при перевірці відобразиться вікно із переліком помилок.
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До початку

Автоматична перевірка змінення статусу сертифікатів

Для сертифікатів КНЕДП «Україна» реалізований механізм автоматичної перевірки зміни статусів сертифікатів.

Кожну годину (а також при кожному вході в підприємство) програма перевіряє чи не був змінений статус сертифікатів. Якщо з моменту попередньої перевірки у
статусах сертифікатів відбулися зміни, на екрані з'явиться інформаційне вікно. Якщо жодних змін у статусах сертифікатів не знайдено, вікно не відображається.
Інформаційне вікно повідомлятиме вас про зміни у статусах сертифікатів незалежно від того, у якому модулі програми ви працюєте.

Вікно містить три кнопки, що відповідають статусам сертифікатів: Заблоковано, Скасовано, Створено нові. Щоб переглянути список сертифікатів, для яких
відбулось змінення статусу, натисніть на кнопку, що відповідає статусу сертифіката. Якщо для певного статусу змін не виявлено, відповідна кнопка неактивна.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок

У вікні відображені не всі сертифікати, а лише ті, статус яких змінився з моменту останньої перевірки.

Безпосередньо в інформаційному вікні можливо видалити сертифікати, що стали недійсними, або завантажити нові сертифікати (якщо у налаштуваннях ролі
користувача надано відповідні права). Для цього:

1. Натисніть відповідну кнопку (Скасовано або Створено нові).

2. Оберіть потрібний сертифікат, встановивши відмітку у рядку таблиці.

3. Натисніть кнопку (Видалити або Завантажити).

Видалити можна лише ті сертифікати, які встановлені у програмі M.E.Doc.
Для завантаження доступні лише ті сертифікати, які дозволено публікувати на сайті КНЕДП. Згода на публікацію встановлюється у заявці на отримання
сертифіката у графі Надаю згоду на публікацію сертифіката на загальнодоступному ресурсі КНЕДП. Якщо згоду на публікацію сертифіката не надано, то
відповідний сертифікат буде неможливо завантажити, з’явиться колонка Заборона публікації, в якій для нього буде проставлено значення Так.

До початку

Друк паперової форми сертифіката

В програмному комплексі реалізована можливість  друку паперової форми сертифіката ЕП

1. Виділіть сертифікат, який потрібно роздрукувати.

2. Скористайтесь одним із способів:
·

на панелі інструментів натисніть на кнопку ;
· виберіть команду Файл - Друк сертифіката;
· у контекстному меню оберіть команду Друк сертифіката ;
· натисніть комбінацію клавіш Сtrl+P .
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
3. На виконання команди у окремому вікні відкриється бланк сертифіката для попереднього перегляду. На панелі інструментів натисніть кнопку Друк.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
4. Відкриється стандартне вікно Печать. Встановіть потрібні параметри та натисніть кнопку Печать.

До початку
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Збереження сертифікатів

В програмному комплексі реалізована можливість збереження сертифікатів на комп’ютер користувача або зовнішній електронний носій.

Для збереження сертифікатів виконайте такі дії:

1. Виділіть один або декілька сертифікатів.

2. Скористайтесь одним із способів:
·

на панелі інструментів натисніть на кнопку ;
· виберіть команду Файл/Зберегти;
· у контекстному меню оберіть команду Зберегти;
· натисніть комбінацію клавіш Сtrl+S.

3. У вікні Windows, що відкрилось, стандартним способом вкажіть шлях до каталогу для збереження файлу та натисніть на кнопку ОК.

Відобразиться повідомлення про збереження файлів до обраної папки.

 

До початку
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Як замовити захищений апаратний носій     

Захищений носій секретних ключів – надійний електронний пристрій, що призначений для зберігання особистого ключа та
має вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на нього даних від несанкціонованого доступу,
їх копіювання та використання .

Захищений носій, зазвичай, виконується у вигляді USB-пристрою, та може різнитися за модифікацією.

За допомогою програми M.E.Doc ви можете обрати модифікацію захищених носіїв, що пропонуються КНЕДП "Україна", та
сформувати необхідні документи для їх отримання.

Зверніть увагу! Для кожного особистого ключа використовується окремий носій.

Щоб замовити захищені носії:

1. Перейдіть у розділ Встановлені сертифікати.

2. Скористайтесь одним із способів:
·

на панелі інструментів натисніть кнопку  ;
· оберіть команду меню Файл - Захищений носій (Token) - Замовити ;
· оберіть команду контекстного меню Захищений носій (Token) - Замовити ;

3. Відкриється вікно Замовити захищений апаратний носій. У вікні наводиться зображення доступних носіїв та їх вартість.
Щоб переглянути технічні характеристики, наведіть курсор миші на зображення носія:
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
4. Оберіть модифікацію захищеного носія. Для цього під описом носія вкажіть кількість, яку ви бажаєте замовити. Щоб збільшити

або зменшити кількість натискайте кнопки  або .

Носій SecureToken-337F може використовуватись як флеш-накопичувач, при його замовлені у списку, що відкривається,
оберіть бажану ємність.

У вікні буде відображено вартість замовлення, залежно від обраної кількості носіїв та їх параметрів.

5. Якщо необхідно сформувати договір купівлі-продажу, встановіть відповідну відмітку у нижній частині вікна та оберіть тип вашої
організації: бюджетна або госпрозрахункова.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
6. Перевірте правильність замовлення та натисніть кнопку Сформувати рахунок.

7. У результаті обробки замовлення буде створено два документа: рахунок та довіреність. Якщо була встановлена відмітка
Сформувати договір купівлі-продажу, додатково буде створений документ: договір для госпрозрахункових організацій,
або договір для бюджетних організацій.
Документи будуть відкриті на окремих вкладках. Перевірте дані, що були заповнені автоматично, та введіть дані у поля, що
залишились незаповненими.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
Документи доступні для перегляду на редагування у розділі Реєстр звітів.

8. Роздруковані та оформлені належним чином документи необхідно надати у КНЕДП "Україна", або у одну з крамниці "Твій час".
Отримати захищені носії ви зможете після оплати рахунку та надходження коштів за замовлення.

Про збереження секретного ключа на захищеному носії дивіться у розділі Як зберегти секретний ключ на захищеному носії.
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Заявки на сертифікати
    

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Створення заявок на отримання нових сертифікатів

Створення заявок на оновлення сертифікатів

Створення заявок на перевидачу сертифікатів

Адміністрування > Сертифікати > Заявки на сертифікат

Даний модуль призначений для формування заявок на отримання сертифікатів у КНЕДП "Україна".

Формування заявки на отримання сертифікатів відкритих ключів відбувається на підставі самостійно згенерованих особистих
секретних ключів керівників і установи (аналог печатки), а також для особи, яка підписуватиме Податкові накладні та
Додаток № 2 до податкової накладної.

Секретні ключі не надаються кваліфікованому надавачу електронних довірчих послуг, вони зберігаються безпосередньо у
посадової особи. До КНЕДП "Україна" надаються сформовані у програмному комплексі файли заявок: відправляються
електронною поштою або записуються на будь-який електронний носій та надаються до КНЕДП. На основі заявок будуть
сформовані відповідні сертифікати ЕП.

У програмі реалізована можливість оновлення користувачем існуючих сертифікатів (продовження терміну дії
сертифікатів). Оновлення можливе для тих сертифікатів, до кінця терміну дії яких залишилось 45 або менше днів,
та в яких не відбулось змін у даних сертифіката.

Але:

Користувач програмного комплексу M.E.Doc не може самостійно відправити електронною поштою заявки на
нові сертифікати (ті, які отримуються вперше, або ж у випадку зміни посадових осіб установи). Для
відправлення таких заявок електронною поштою необхідний електронний підпис адміністратора
реєстрації (уповноваженого співробітника КНЕДП).

За додатковими поясненнями та подальшого надання допомоги звертайтесь до представника продавця.
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Для отримання нових сертифікатів
    

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Створення заявки на отримання нового сертифіката в КНЕДП "Україна"
Редагування заявки
Генерація файлу заявки на отримання сертифіката із бланку заявки
Що потрібно зробити далі?
Експорт заявок на сертифікати
Друк заявок на сертифікати

Крок 1 Створення заявки на отримання нового сертифіката

Важливо! Заявки на отримання нових сертифікатів ЕП створюються на підставі даних, внесених у картку підприємства. Перед початком формування заявок на
отримання сертифікатів переконайтесь, що картку підприємства заповнена в повному обсязі.

1. Для створення заявки на сертифікат скористайтесь одним із наступних способів:

· на панелі інструментів натисніть кнопку Сформувати заявки ;
· виберіть команду  Файл/ Сформувати заявки ;
· у контекстному меню оберіть команду Сформувати заявки ;
· натисніть комбінацію клавіш Ctrl+I .

Натисніть, щоб збільшити малюнок

2. Якщо для сертифікатів, що встановлені у програмі, виконуються умови продовження терміну дії, відкриється вікно:

Для замовлення нових сертифікатів натисніть кнопку Сформувати нові сертифікати.

Страница 464



3. Відкриється вікно Формування заявок на сертифікат:

Натисніть, щоб збільшити малюнок
4. Вкажіть прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка уповноважена отримати сертифікати для установи, та її контактний телефон. Це будь-яка особа, до якої можна

звернутись в разі виникнення питань, пов'язаних з сертифікатами ЕП. Ці відомості автоматично додадуться в поля електронної заявки на отримання сертифікатів.

В полі Парольний діалог необхідно вказати діалог-пароль. Це будь-яке слово чи словосполучення слугує підтвердженням в разі, якщо потрібно відкликати або заблокувати
даний сертифікат.

Встановіть галочку напроти документів, які потрібно створити із заявками та натисніть Далі.

5. Відкриється вікно, у якому оберіть типи сертифікатів, для яких потрібно створити заявки:

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Поле ЄДДР (Єдиний державний демографічний реєстр) можна заповнити вручну, натиснувши на полі лівою кнопкою миші, поле заповнюється значенням з ID-паспорта або
біометричного паспорта.

Поля ЄДРПОУ, Назва організації/ПІБ, E-Мail – обов'язкові для заповнення. Якщо якесь з цих полів не заповнене, кнопка Далі  неактивна.
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Також ви можете додати заявку, натиснувши кнопку . У рядку, що з'явиться, оберіть тип заявки - натисніть на колонці Заявка у рядку та оберіть значення із списку, що
відкриється. Введіть обов'язкові дані: ЄДРПОУ/ІПН, Назва організації/ПІБ (обираються з довідників), E-Mail.

Щоб видалити заявку, виділіть мишею потрібний рядок та натисніть кнопку .

Далі слід вказати, які саме заявки формувати: на отримання Сертифікатів підписання та Сертифікатів шифрування, встановивши відповідну відмітку.

Для шифрування звітності, яка відправляється в контролюючі органи, використовується сертифікат шифрування печатки установи. Відповідна галочка встановлена за
замовчанням (див. малюнок).

Сертифікати шифрування інших типів використовуються для довільного підписання документів.

Сертифікати фізичної особи не використовуються в програмі M.E.Doc.

Вони призначені для використання в проектах Декларування доходів громадян, COTA, Твій Час.

M.E.Doc надає лише можливість сформувати заявки на отримання цих типів сертифікатів. При виборі даного типу заявок програма видасть попередження користувачу.

Для фізичних осіб Заявки на сертифікат завжди створюються в повному комплекті: Заявка на сертифікат підписання та Заявка на сертифікат шифрування.

Примітка: ЕП співробітника - надає право певному співробітнику підприємства (окрім керівника та бухгалтера) підписувати Податкові накладні  та Додаток № 2 до
податкової накладної

Якщо було відредаговано дані в групі Дані організації, то нові значення будуть додаватись лише у документи, що були створені після редагування.

Для продовження натисніть Далі.

Зверніть увагу! Якщо у вікні Формування заявок на сертифікат не обрано жодної заявки на сертифікат шифрування. Буде виведено повідомлення:

Натисніть Так, якщо формувати заявки на сертифікат шифрування не потрібно, майстер створення заявок перейде до наступного кроку.

По натисканню кнопки Ні ви можете повернутися до вікна Формування заявок на сертифікат  та обрати заявки на сертифікат шифрування.

Крок 2 Генерація файлу заявки на отримання сертифіката для надання в КНЕДП "Україна"

1. Відкриється вікно генерації файлу заявки та секретних ключів.
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2. За замовчуванням пропонується зберегти секретний ключ на захищений носій. Зберігання особистих ключів кваліфікованого електронного підпису на захищених носіях
інформації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Якщо ви використовуєте для збереження секретного ключа захищений носій, під'єднайте носій до комп'ютера. У полі Захищений носій для збереження секретних

ключів натисніть кнопку  та оберіть потрібний носій. У полі Пароль носія  введіть пароль доступу до носія.

3. Якщо ви зберігаєте секретні ключі на диску комп'ютера, встановіть позначку Зберегти секретний ключ у файл . Відкриється вікно повідомлення:

Якщо ви бажаєте придбати захищений носій, натисніть кнопку Купити захищений носій. У вікні, що відкриється, виконайте дії, як описано у розділі Як замовити захищений
апаратний носій. Заявка буде збережена у реєстрі розділу. Після отримання токена ви можете згенерувати секретний ключ (команда головного меню Файл - Згенерувати
секретний ключ) та зберегти його на придбаному носії.

Якщо ви бажаєте продовжити формування заявки та придбати токен пізніше, натисніть кнопку Продовжити.

4. У відповідні поля введіть пароль до секретного ключа та повторіть його для підтвердження правильності введення. Зверніть увагу: в паролі враховується регістр. Пароль
повинен складатись мінімум з 3, максимум з 64 символів та може складатися з будь-яких комбінацій букв, цифр, інших символів (` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ;
" ' < > , . ? /).
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Будьте уважними! Кількість спроб вводу пароля обмежено виробником носія. У разі перевищення ліміту спроб захищений носій буде очищено.

Якщо на захищеному носії зберігається секретний ключ, виданий на інший номер ЭДРПОУ, та який більше не використовується, перед записом нового ключа
необхідно виконати операцію очищення захищеного носія.

На одному носії для певної особи (підприємства) можливо зберегти набір секретних ключів - підпис та шифрування.

Докладно про збереження секретного ключа на захищеному носії дивіться у розділі Як зберегти секретний ключ на захищеному носії. Також, зберегти секретний ключ на
токені можливо при перевидачі сертифіката.

Примітка: Якщо для генерації ключів ви одночасно обрали в таблиці кілька заявок, дії по генерації секретного ключа потрібно буде виконати для кожної заявки
(сертифіката) окремо.

Якщо ви зберігаєте ключи на захищеному носії, перед генерацією наступного ключа необхідно підключити до комп'ютера відповідний носій.

Поради щодо створення надійних паролів

Пароль повинен бути відомим лише підписувачу, його потрібно запам'ятати та додатково подбати про захист!

Щоб забезпечити безпеку вашого електронного підпису, рекомендується завжди використовувати надійні паролі. Якщо адміністратор встановив використання
посиленого захисту ЕП, то у вікні відобразяться вимоги до пароля в залежності від встановлених налаштувань (мінімальна довжина та/або складність пароля).

Пароль повинен відповідати трьом основним вимогам:

— він повинен бути відомий тільки вам;
— вам повинно бути легко його згадати;
— його має бути складно підібрати.

· Складайте пароль як мінімум з восьми знаків.

· Не використовуйте в якості пароля загальновідомі дані - ім'я, день народження, номер паспорта або назви компанії.

· Використовуйте в паролі одночасно букви верхнього і нижнього регістрів, цифри, символи, пробіли.

Ніколи і ні за яких обставин нікому не повідомляйте свій пароль! Якщо все ж таки потрібно записати пароль, щоб не забути, переконайтесь, що він
зберігається в надійному місці і не позначається фразами як «мій пароль».

5. Оберіть спосіб у який будуть збережені файли секретних ключів та заявок. Файли заявок необхідні для подальшого подання їх до КНЕДП для отримання сертифікатів:

· записати на оптичний диск  - згенеровані секретні ключі записуються на оптичний диск, а файли заявок зберігаються у вказаний каталог. Даний варіант радимо
використовувати, якщо секретні ключі генеруються на чужому комп'ютері. При записі ключів одразу на диск досягається максимальна їх захищеність, тобто виключається
можливість відновлення видалених файлів. У разі збереження секретних ключів на захищеному носії на диск записуються лише файли заявок.

· зберегти на диск - в указаний каталог зберігаються, як файли секретних ключів, так і файли заявок.
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Користувач програмного комплексу M.E.Doc не може самостійно відправити заявку на отримання нового сертифіката електронною поштою. Для відправлення
заявки електронною поштою необхідний електронний підпис адміністратора реєстрації (вповноваженого співробітника КНЕДП). За додатковими поясненнями та
подальшого надання допомоги зверніться до представника продавця.

6. Далі вкажіть  шлях до каталогу для збереження файлів заявки та секретного ключа. Якщо ж ви обрали збереження секретного ключа на захищеному носії, у обраному
каталозі буде збережено лише файл заявки. Підтвердьте вибір, натиснувши кнопку Ok.

Примітка: Якщо у програмі ведеться звітність декількох установ, рекомендується в указаному каталозі створити папки для кожної установи, що містять у назві код
ЄДРПОУ.

Можна також записати ключі всіх установ в один каталог, але додатково подбати про захист інформації. Відповідальність за збереження інформації в обох
випадках покладається на заявника.
Таким чином, якщо в програмі ведеться звітність декількох установ, при переході до іншої установи, не потрібно кожного разу обирати каталог з секретними
ключами.

7. Результатом генерації буде створення файлів заявки та секретного ключа і збереження їх за вказаним шляхом, про що система оповістить користувача.

Якщо ви обрали збереження секретного ключа на захищеному носії, секретний ключ записується на обраний носій. Або записано на оптичний диск, відповідно до
встановленої опції.

Якщо Ви обрали запис секретних ключів на оптичний диск

Після того, як Ви обрали Записати на оптичний диск та натиснули кнопку ОК, система розпочне пошук оптичного приводу для запису дисків, а також наявного в
ньому оптичного диску. Відкриється вікно Запис на оптичний диск , що містить інформацію про доступний пристрій та інформацію про диск.

У вікні повідомлення н атисніть ОК для того, щоб розпочати запис на диск.

Результатом буде записаний на оптичний диск секретний ключ та створений файл заявки, збережений за вказаним шляхом, про що система оповістить користувача.

Під час запису диск не фіналізується. При повторному записі дані з диску не видаляються, а дозаписуються.

Якщо у Вас Windows XP

В операційній системі Windows XP можуть бути відсутні необхідні для виконання запису бібліотеки.

Порада: в разі отримання попередження про відсутність бібліотек зверніться до вашого системного адміністратора.

У вікні повідомлення натисніть ТАК для переходу за посиланням http://support.microsoft.com/kb/932716 та виконайте вказані на сайті настанови.

Після встановлення компонентів виконайте запис на оптичний диск.

Розширення в назвах файлів особистих ключів, заявок та сертифікатів мають спеціальне призначення і змінювати їх не можна.

Нижче наведені формати розширень файлів та пояснення до них:

*.zs2 – особистий (секретний) ключ електронного підпису в АСЦК "Україна".
Файли з таким розширенням до КНЕДП не надаються, вони зберігаються безпосередньо у посадової особи. Потрібно додатково подбати про захист цієї інформації.
Відповідальність за збереження секретних ключів та паролів до них покладається на заявника;

*.рск – файл, який містить електронну заявку на отримання сертифіката відкритого ключа електронного підпису в КНЕДП "Україна" та Картку реєстрації електронної заявки
на кваліфікований сертифікат підписувача ЕП.
Файли з таким розширенням надаються до КНЕДП на зовнішньому електронному носію.
Картка реєстрації електронної заявки поміщається також і у  Реєстр звітів  у  тому звітному періоді, коли у програмі формувалась заявка, її потрібно роздрукувати,
підписати та поставити мокру печатку установи.

Важливо! Роздрукувати заявку на отримання сертифіката ЕП можна тільки після генерації секретного ключа. Вікно Генерація секретного ключа відображається для кожної
заявки, що створюється.

Крок 3 Друк обраних заявок

Після генерації останньої заявки відкриється вікно, що містить список всіх згенерованих заявок, у якому можливо обрати та роздрукувати заявки:
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Щоб обрати заявки для друку, встановіть позначки у потрібних рядках.

Для друку заявок натисніть кнопку Друк.

Натискання кнопки Відміна закриває вікно без друку заявок.

Після закриття вікна Друк заявок згенеровані документи будуть відображені у таблиці розділу Заявки на сертифікат.

До початку

Редагування заявки

1. Відкрийте потрібну заявку на вкладці Заявки на сертифікат.

Якщо у картці підприємства відсутні дані, що необхідні для заявки, заповніть ці поля вручну. (Можливе редагування заявок, для яких ще не згенеровані секретні ключі.)

Поля, що підсвічені жовтим кольором, доступні для заповнення та редагування.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок

Пояснення до заповнення деяких полів Заявки

· поле 1.1 "Ім'я підписувача (назва юридичної особи або ФОП для печатки або прізвище та ініціали для підпису фізичної особи)" заповнюються автоматично даними з
картки підприємства:

— для юр. особи - в заявці на підпис директора, в заявці на підпис бухгалтера;
— для ФОП - в заявці на підпис директора, в заявці на підпис бухгалтера;
— для фіз. особи - в заявці на підпис фізичної особи.

· поле 1.2  "ЄДРПОУ або ІН підписувача / ЄДДР" містить 2 частини, до яких вводиться ЄДРПОУ або ІН підписувача/ЄДДР відповідно. ЄДДР необов'язкове для
заповнення.

· Якщо у полі  3.1 "Надаю згоду на публікацію" вказано "Так", сертифікат ЕП буде опублікований на сайті КНЕДП "Україна" http://www.uakey.com.ua/, де його можна
отримати через мережу Інтернет, якщо "Ні" - сертифікат надається особисто відповідальною особою у КНЕДП.

· Для ФОП в Заявці поле 1.4 "Посада" не заповнюється.

· поле 1.5 "Н азва організації", поле 1.6 "ЄДРПОУ організації / Код філії":

— для ФОП – не заповнюються .

Зверніть увагу!  Якщо в картці підприємства в полях ПІБ керівника та ПІБ бухгалтера 2 слова (прізвище та ім’я; ім’я та по-батькові), або більше 3, поле
в Заявці на сертифікат автоматично не заповнюється.

2. На панелі стану документу виберіть закладку Наступні дії і натисніть Перевірте заявку.
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Перевіряється заповнення обов’язкових полів у заявці. У випадку, якщо обов’язкові дані відсутні, система підсвітить червоним кольором поля, що необхідно заповнити.

Виправте помилки та знову виконайте перевірку.

3. Збережіть заявку, натиснувши кнопку  або комбінацію клавіш Ctrl+S.

До початку

Генерація файлу заявки на отримання сертифіката із бланку заявки

1. Файл заявки на отримання сертифікатів, що надається в КНЕДП, можна згенерувати:

· безпосередньо із бланку заявки;

· з таблиці заявок.

1.1. Щоб згенерувати заявку на отримання сертифікатів із бланку, на панелі стану документу виберіть закладку Наступні дії і натисніть Згенеруйте заявку і секретний
ключ.

Бланк заявки, на підставі якого генеруються файл заявки, має бути перевіреним та збереженим.

1.2. У таблиці виберіть потрібну заявку (або декілька заявок) та натисніть на панелі інструментів кнопку Згенерувати заявки.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
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2. Відкриється вікно генерації файлу заявки та секретних ключів.

До початку

Що потрібно зробити далі?

1.Скопіювати на будь-який зовнішній електронний носій файли заявок (файли з розширенням *.рск) для подання в КНЕДП "Україна".

Файли секретних ключів (*.zs2) залишаються у заявника. Потрібно додатково подбати про захист цієї інформації (скопіювати її вміст на інший носій: CD-диск, флеш-диск, в
інший каталог). Відповідальність за збереження секретних ключів та паролів до них покладається на заявника!

У випадку пошкодження секретного ключа необхідно отримати новий сертифікат (тобто сплатити рахунок, повторно згенерувати цей ключ та надати до КНЕДП заявку
на сертифікат).

2.Ознайомитись із порядком отримання сертифікатів ЕП на сайті КНЕДП "Україна" http://www.uakey.com.ua/. Підготувати комплект документів.

3.Роздрукувати, підписати та завірити печаткою установи Картки реєстрації електронних заявок.

4.Надати всі документи в КНЕДП "Україна".

До початку

Експорт заявок на сертифікати

У випадку втрати файлу заявки (файли з розширенням *.рск) передбачена можливість його експорту.

Зверніть увагу! Експортуються лише згенеровані заявки на сертифікат.

1. Виділіть файл заявки, який необхідно вивантажити.

2. У меню Файл оберіть команду Експорт/Експорт, або у контекстному меню оберіть команду Експорт

3. Відкриється вікно Експорт. Вкажіть шлях для збереження файлу та натисніть кнопку ОК.

 

До початку

Друк заявок на сертифікати

1. Виділіть файл заявки, який необхідно друкувати.

2. Оберіть один з способів:

· оберіть команду меню Файл/Друк;

· з контекстного меню оберіть команду Друк;

· натисніть комбінацію клавіш Ctrl+P .

3. Відкриється вікно налаштування друку. Вкажіть необхідні параметри та натисніть кнопку Печать.

Також друк можливій з вікна відкритого документу по команді меню Файл/Друк.

Зверніть увагу! Друкуються лише згенеровані заявки на сертифікат. При спробі друкувати незгенеровану заявку, виводиться вікно попередження:

Після попередження функція друку стає недоступною.

До початку
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Для продовження сертифікатів користувачем
    

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Коли можливе оновлення сертифікатів
Виклик функції продовження сертифікатів
Автоматичне створення електронних заявок на оновлення сертифікатів
Отримання сертифіката із сайту КНЕДП "Україна"
Доопрацювання заявок у разі скасування автоматичного створення

Функція автоматичного оновлення сертифікатів дозволяє користувачу самостійно продовжити термін дії існуючих сертифікатів.
Оновлення виконується шляхом створення заявок на основі чинних сертифікатів. Автоматичне оновлення сертифікатів можливе за
умови наявності адміністратора реєстрації, який обслуговує даного користувача.

Функція оновлення доступна для сертифікатів КНЕДП, робота з якими підтримується у програмі, та до кінця терміну дії яких залишилось 45 або менше днів.

Продовження можливе для сертифікатів, налаштованих у комплекті підписів, за відсутності змін у даних, які вносяться у сертифікати (ПІБ, адреса, назва
організації тощо).

Якщо комплект підписів не налаштований, програма запропонує оновити завантажені сертифікати, що відповідають вказаним вище умовам.

Перевірка можливості оновлення (продовження терміну дії) сертифікатів

При першому вході у програму виконується перевірка можливості оновлення сертифікатів, що передбачає:

· перевірку наявності сертифікатів у комплекті підписів (налаштованих у Параметрах системи > Підпис );

· якщо такі сертифікати знайдені, перевіряється їх термін дії (якщо комплект підписів не налаштований, перевіряється термін дії всіх завантажених
сертифікатів). Якщо до кінця терміну дії залишилось 45 або менше днів, виконується наступний етап;

· за реєстраційним номером ДРФО посадових осіб із сертифікатів та ЄДРПОУ установи формується запит до КНЕДП;

· за позитивним результатом цієї перевірки програма запропонує користувачу оновити сертифікати:

Зеленим кольором підсвічується операція, з якої користувачу рекомендується розпочати оновлення сертифікатів.
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У вікні ви можете виконати наступні операції:

Сформувати та оплатити рахунок
Натисніть кнопку Сплатіть рахунок - відкриється вікно Оберіть форму оплати:

Натиснувши відповідну іконку, можливо обрати форму оплати послуг продовження сертифікатів:

- Сформувати рахунок - сформувати рахунок на оплату послуги, програма сформує рахунок-фактуру PD010120 на сплату послуг, що може бути
оплачений у будь-якій банківській установі.
Рахунок заповнюється автоматично, та виписується на продовження всіх сертифікатів, для яких виконуються умови продовження. Термін дії
сертифікатів – 2 роки, встановлюється автоматично. Створений рахунок відкривається у окремій вкладці;

- Оплата онлайн - оплатити послуги за допомогою платіжної системи онлайн, відкриється вікно платіжної системи, у якому вкажіть необхідні
реквізити та виконайте оплату, дотримуючись вказівок платіжної системи.

При виконанні умов продовження сертифікатів вікно Оберіть форму оплати також відкривається по натисканню кнопки Придбати ЕП у
головному вікні програми.

Створити та відправити заявку на продовження сертифікатів
Натисніть кнопку Відправте заявку. Запуститься Майстер оновлення сертифікатів та розпочнеться формування заявок.

Завантажити оновлені сертифікати
Після оплати рахунку та опрацювання заявок адміністратором реєстрації отримайте оновлені сертифікати та завантажте їх у програму, натиснувши кнопку

Завантажте сертифікати.

Оновлення сертифікатів можливе лише у випадку, якщо не відбулось змін у даних, внесених у сертифікат!

До початку

Виклик функції продовження сертифікатів

Якщо сертифікати відповідають умовам, що необхідні для оновлення, ви можете оновити (продовжити термін дії) сертифікатів одним з способів:

· Натисніть кнопку Відправте заявку  у вікні Продовження сертифікатів. Вікно Продовження сертифікатів відкривається автоматично під час
першого запуску програми.
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По натисканню кнопки Відправте заявку запускається Майстер оновлення сертифікатів, який покроково допоможе сформувати рахунок-фактуру та
заявку на оновлення.

При виконанні умов продовження сертифікатів вікно з пропозицією продовження сертифікатів також відкривається:

- на виконання команди меню Сервіс – Автоматичне продовження сертифікатів, команда меню доступна у будь-якому модулі
програми;

- по натисканню кнопки Придбати ЕП у розділі Сертифікати - Встановлені сертифікати (кнопка присутня у разі виконання умов
оновлення сертифікатів).

· Оберіть команду Сформувати заявки у розділі Сертифікати - Заявки на сертифікат. Відкриється вікно:

Натисніть кнопку Продовжити на новий термін. Запуститься Майстер оновлення сертифікатів, який покроково допоможе сформувати рахунок-
фактуру та заявку на оновлення, відправити їх в КНЕДП, а після формування сертифікатів КНЕДП "Україна" - завантажити їх у програму.
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До початку

Автоматичне створення електронних заявок на оновлення сертифікатів

Майстер оновлення сертифікатів запускається:

· по натисканню кнопки Відправте заявку  у вікні з пропозицією продовження сертифікатів ;

· по натисканню кнопки Продовжити (без змін у даних) у вікні Формування заявок на сертифікат ;

· або по натисканню кнопки Відправте заявку  у головному вікні програми (кнопка присутня у  разі виконання умов оновлення сертифікатів).

У першому вікні Майстра виводиться список сертифікатів, які можливо оновити:

1. Заповніть обов'язкові поля заявки (позначені жовтим кольором), використовуючи довідкову інформацію попереднього розділу. В полі Парольний
діалог вкажіть діалог-пароль. Це будь-яке слово чи словосполучення, яке слугує підтвердженням в разі, якщо потрібно заблокувати даний
сертифікат.

Якщо оновлюється сертифікат підписання, програма автоматично запропонує створити заявку на оновлення сертифіката шифрування (позначка у
рядку сертифіката шифрування встановлюється автоматично). Але ви можете створити заявку на оновлення лише сертифіката підписання або
лише сертифіката шифрування, видаливши відповідну позначку вручну.
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Зверніть увагу! Якщо до завершення дії актуальних сертифікатів залишилось три або менше днів, у полі Початок дії за замовчуванням
встановлюється поточна дата. У іншому випадку за замовчуванням проставляється дата за три дні до закінчення терміну дії актуальних
сертифікатів.

Дати початку та закінчення терміну дії сертифікатів будуть автоматично перенесені у заявку на формування сертифікатів. За замовчуванням,
встановлений термін 2 роки.

2. Для більш ефективного використання сертифікатів ви можете самостійно визначати дату початку дії сертифіката. Натисніть лівою кнопкою миші на
полі Початок дії у рядку потрібного сертифіката. У вікні календаря, що відкриється, оберіть необхідну дату початку дії сертифіката. Можливо задати
дату у межах від поточної дати до дати закінчення дії актуального сертифіката, яка вказана в полі Діє до.

При спробі ввести дату початку дії більшу за вказану у полі Діє до, автоматично буде проставлена дата закінчення діючих сертифікатів. Якщо введено дату
меншу за поточну, у полі Початок дії автоматично проставляється поточна дата.

Відповідно до встановленої дати початку дії сертифіката у полі Закінчення дії проставляється дата, що розраховується залежно від обраного терміну дії
(рік або два роки).

3. Щоб сертифікати були доступні для завантаження, встановіть позначку Надаю згоду на публікацію сертифікатів на загальнодоступному ресурсі
КНЕДП. Сертифікат буде опублікований на сайті КНЕДП "Україна" http://www.uakey.com.ua/, де його можна отримати через мережу Інтернет.
Опубліковані сертифікати можуть бути завантажені за допомогою автоматичної перевірки змінення статусів сертифікатів.

4. Перевірте та підтвердіть вибрані дані для переходу до наступного кроку. Натисніть кнопку Далі.

5. Якщо ви відмовились від публікації сертифікатів на ресурсі КНЕДП, відкриється вікно повідомлення:
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Щоб продовжити формування заявки, натисніть Так.

6. У наступному вікні ознайомтесь з вмістом документа Картка приєднання. Для продовження натисніть Підписати та підпишіть документ за допомогою
ЕП Директора.

7. Відкриється вікно Генерація секретного ключа... У заголовку вікна відображено порядковий номер сертифіката та загальна кількість сертифікатів, що
повинні бути опрацьовані:

Страница 480



За замовчуванням пропонується зберегти секретний ключ на захищений носій. Зберігання особистих ключів кваліфікованого електронного підпису на
захищених носіях інформації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Якщо ви використовуєте для збереження секретного ключа захищений носій, під'єднайте носій до комп'ютера. У полі Захищений носій для

збереження секретних ключів натисніть кнопку  та оберіть потрібний носій. У полі Пароль носія введіть пароль доступу до носія:

Будьте уважними! Кількість спроб вводу пароля обмежено виробником носія. У разі перевищення ліміту спроб захищений носій буде
очищено.

Якщо на захищеному носії зберігається секретний ключ, виданий на інший номер ЭДРПОУ, та який більше не використовується, перед записом
нового ключа необхідно виконати операцію очищення захищеного носія.

На одному носії для певної особи (підприємства) можливо зберегти набір секретних ключів - підпис та шифрування.

Докладно про збереження секретного ключа на захищеному носії дивіться у розділі Як зберегти секретний ключ на захищеному носії. Також, зберегти
секретний ключ на токені можливо при перевидачі сертифіката.

8. Якщо ви зберігаєте секретні ключі на диску комп'ютера, встановіть позначку Зберегти секретний ключ у файл. Відкриється вікно повідомлення:
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Якщо ви бажаєте придбати захищений носій, натисніть кнопку Купити захищений носій. У вікні, що відкриється, виконайте дії, як описано у розділі Як
замовити захищений апаратний носій . Заявка буде збережена у реєстрі розділу. Після отримання токена ви можете згенерувати секретний ключ
(команда головного меню Файл - Згенерувати секретний ключ) та зберегти його на придбаному носії.

Якщо ви бажаєте продовжити формування заявки та придбати токен пізніше, натисніть кнопку Продовжити.

9. У відповідні поля введіть пароль до секретного ключа та повторіть його для підтвердження правильності введення.

10. Оберіть каталог на комп'ютері у полі Каталог для збереження секретних ключів, в якому буде збережено секретні ключі.

11. Результатом генерації буде створення файлу секретного ключа. Файл ключа буде збережений за вказаним шляхом, про що система оповістить
користувача:

Якщо ви обрали збереження секретного ключа на захищеному носії, секретний ключ записується на обраний носій.

Будьте уважні! Секретний ключ використовується для підпису звітності, тому подбайте про його безпеку.
Для продовження натисніть ОК.

12. Запуститься процедура підпису заявки. Введіть пароль секретного ключа. Кожна заявка підписується ключем сертифіката, який оновлюється.

Операції, описані у пунктах 7 - 10, будуть автоматично повторені для всіх обраних сертифікатів. Якщо ви зберігаєте ключи на захищеному
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носії, перед генерацією наступного ключа необхідно підключити до комп'ютера відповідний носій.

13. Відправте заявку на адресу сервера КНЕДП "Україна", який буде запропоновано програмою:

14. Якщо оплата не здійснювалась, або кошти ще не надійшли до КНЕДП, відкриється вікно, у якому оберіть форму оплати послуги:

· Оплата онлайн - оплатити послуги за допомогою платіжної системи онлайн, відкриється вікно платіжної системи, у якому вкажіть необхідні реквізити та
виконайте оплату, дотримуючись вказівок платіжної системи;

· Сформувати рахунок  - сформувати рахунок на оплату послуги, програма сформує рахунок-фактуру PD010120 на сплату послуг, що може бути
оплачений у будь-якій банківській установі;

· Оплату вже здійснено  - оплату здійснено, але кошти ще не надійшли у КНЕДП, заявка буде опрацьована після надходження коштів.

15. Якщо оновлення сертифікатів було заздалегідь оплачене, та кошти надійшли до КНЕДП, відкриється вікно повідомлення про успішне відправлення
заявки:

Зверніть увагу! Обробка заявки виконується після надходження оплати.
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До початку

Отримання сертифіката із сайту КНЕДП "Україна"

Після обробки заявок на шлюзі КНЕДП "Україна" при перевірці поштових повідомлень надійде квитанція № 1 з результатом прийняття/відхилення заявки.

Причиною ж відхилення заявки може бути відсутність на шлюзі попередньої заявки на сертифікат, або ж випадок, коли заявка підписана некоректним ЕП.

Прийняті по першій квитанції заявки оброблюються адміністратором реєстрації. Результатом успішної обробки буде фінальна квитанція № 2 "Документ
прийнято".

Квитанція № 2 може містити й негативну відповідь з повідомленням про відхилення заявки адміністратором. У такому разі квитанція містить
причину відхилення, вказану адміністратором реєстрації.

Якщо заявка успішно оброблена, користувач отримав позитивну квитанцію № 2, у модулі Сертифікати - Заявки на сертифікат стає доступною опція
отримання сертифіката із сайту КНЕДП.

Завантажте оновлені сертифікати одним із способів:
· вкладка Наступні дії - Запит сертифіката ;
· меню Правка - Запит сертифіката ;
· із контекстного меню  Запит сертифіката .

Якщо сертифікат сформований,  він завантажується у базу даних програми та відображатиметься у модулі, про що буде сповіщено:

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Якщо ж сертифікат не буде знайдено на сервері КНЕДП, користувач отримає повідомлення:

До початку

Доопрацювання заявок у разі скасування автоматичного створення

У будь-який момент ви можете відмовитись від продовження автоматичного створення заявок на сертифікат.

Програма створить бланки заявок ( Z0200107) на оновлення сертифікатів, що доступні у розділі Заявки на сертифікат.
Заявка на оновлення буде створена на основі даних із сертифіката, який оновлюється. Ці дані недоступні для зміни. Якщо секретний ключ ще
не згенеровано, ви можете виправити лише значення полів, що позначені жовтим кольором.

Ви можете доопрацювати створені заявки звичайним чином (за допомогою команд вкладки Наступні дії):
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Натисніть, щоб збільшити малюнок

Доступні команди визначаються етапом, на якому було зупинено автоматичне формування заявки.

Після підписання заявки на панелі стану документа стає доступною функція Відправити заявку на сервер ЦСК:

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Зверніть увагу! Експорт, імпорт та копіювання заявок на оновлення сертифікатів (Z0200107) НЕМОЖЛИВЕ.

До початку
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Перевидача сертифіката     

За допомогою перевидачі створюється сертифікат ідентичний існуючому. У перевиданому сертифікаті змінюється лише дата початку дії сертифіката
- дата початку дії замінюється датою перевидачі сертифіката.
Функція доступна для сертифікатів, що підпадають під умови продовження сертифіката, незалежно від терміну дії сертифіката.

Цей спосіб буде зручним у випадку, коли на захищеному носії необхідно зберегти секретний ключ існуючого сертифіката, термін дії якого ще не скінчився.

1. Перейдіть у розділ Адміністрування - Сертифікати - Заявки на сертифікат.

2. Скористайтесь одним із наступних способів:
·

натисніть кнопку панелі інструментів ;
· виберіть команду контекстного меню  Файл - Сформувати заявки .

3. У вікні, що відкриється на виконання команди, натисніть кнопку Замінити чинні:

4. У наступному вікні заповніть необхідні поля та оберіть сертифікати, які потрібно перевидати. В полі Парольний діалог вкажіть будь-яке слово чи
словосполучення, яке слугує підтвердженням в разі, якщо потрібно заблокувати даний сертифікат:
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Якщо перевидається сертифікат підписання, програма автоматично запропонує створити заявку на перевидачу сертифіката шифрування
(позначка у рядку сертифіката шифрування встановлюється автоматично). Але ви можете створити заявку на перевидачу лише сертифіката
підписання або лише сертифіката шифрування, видаливши відповідну позначку вручну.

Щоб сертифікати були доступні для завантаження, встановіть позначку Надаю згоду на публікацію сертифікатів на загальнодоступному
ресурсі. Сертифікат буде опублікований на сайті КНЕДП "Україна" http://www.uakey.com.ua/, де його можна отримати через мережу Інтернет.
Опубліковані сертифікати можуть бути завантажені за допомогою автоматичної перевірки зміни статусів сертифікатів.

5. Перевірте та підтвердіть вибрані дані для переходу до наступного кроку. Натисніть кнопку Далі.

6. У наступному вікні ознайомтесь з вмістом документа Картка приєднання. Для продовження натисніть Підписати та підпишіть документ за допомогою
ЕП Директора.
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7. Відкриється вікно Генерація секретного ключа.

За замовчуванням пропонується зберегти секретний ключ на захищений носій. Зберігання особистих ключів кваліфікованого електронного підпису на
захищених носіях інформації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».
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У полі Захищений носій для збереження секретних ключів натисніть  , у вікні що відкриється оберіть назву потрібного захищеного носія:

8. У полі Пароль носія введіть пароль, який використовується для доступу до захищеного носія.
Будьте уважними! Кількість спроб вводу пароля обмежено виробником носія. У разі перевищення ліміту спроб захищений носій буде
очищено.

9. Якщо ви зберігаєте секретні ключі на диску комп'ютера, встановіть позначку Зберегти секретний ключ у файл. Відкриється вікно повідомлення, у
якому ви можете придбати захищений носій, натиснувши кнопку Купити захищений носій. Після чого, у вікні, що відкриється, виконайте дії, як описано
у розділі Як замовити захищений апаратний носій.

Заявка буде збережена у реєстрі розділу. Після отримання токена ви можете згенерувати секретний ключ (команда головного меню Файл -
Згенерувати секретний ключ) та зберегти його на придбаному носії.
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Якщо ви бажаєте продовжити формування заявки та придбати токен пізніше, натисніть кнопку Продовжити.

10. У відповідні поля вікна Генерація секретного ключа введіть пароль до секретного ключа та повторіть його для підтвердження правильності
введення. Оберіть каталог на комп'ютері, в якому буде згенеровано файл секретного ключа.

11. Для продовження натисніть ОК. Результатом генерації буде створення файлу секретного ключа. Файл ключа буде збережений на захищеному носії
або за вказаним шляхом, про що система оповістить користувача.

12. Запуститься процедура підпису заявки. Введіть пароль секретного ключа. Заявка підписується ключем сертифіката, який перевидається.

13. Відправте заявку на адресу сервера КНЕДП "Україна", який буде запропоновано програмою.

14. Якщо оплата не здійснювалась, або кошти ще не надійшли до КНЕДП, відкриється вікно, у якому оберіть форму оплати послуги:

· Оплата онлайн - оплатити послуги за допомогою платіжної системи онлайн, відкриється вікно платіжної системи, у якому вкажіть необхідні реквізити та
виконайте оплату, дотримуючись вказівок платіжної системи;

· Сформувати рахунок  - сформувати рахунок на оплату послуги, програма сформує рахунок-фактуру на сплату послуг, що може бути оплачений у будь-
якій банківській установі;

· Оплату вже здійснено  - оплату здійснено, але кошти ще не надійшли у КНЕДП, заявка буде опрацьована після надходження коштів.

15. Якщо оновлення сертифікатів було заздалегідь оплачене, та кошти надійшли до КНЕДП, відкриється вікно повідомлення про успішне відправлення
заявки.

Після завершення операції перевидачі, сертифікат, що був перевиданий, скасовується.
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Як зберегти секретний ключ на захищеному носії     

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Збереження ключа при створенні нового сертифіката
Збереження ключа при продовженні терміну дії сертифіката

За допомогою програми M.E.Doc можливо зберегти секретний ключ на захищеному носії кількома способами:

· при створенні нового сертифіката;

· при продовженні терміну дії сертифіката;

· при перевидачі сертифіката .

Зверніть увагу!  Для кожного особистого ключа використовується окремий носій.

Якщо на захищеному носії зберігається секретний ключ, виданий на інший номер ЭДРПОУ, та який більше не
використовується, перед записом нового ключа необхідно виконати операцію очищення захищеного носія.

На одному носії для певної особи (підприємства) можливо зберегти набір секретних ключів - підпис та шифрування.

Збереження ключа при створенні нового сертифіката

1. Підключіть до комп'ютера захищений носій, на якому необхідно зберегти секретний ключ.

2. Перейдіть у розділ Адміністрування - Сертифікати - Встановлені сертифікати

3. Створіть заявку на новий сертифікат, як описано у розділі Для отримання нових сертифікатів.

4. Згенеруйте файл заявки на отримання сертифікатів, виконавши команду Згенерувати заявку безпосередньо із бланку
заявки або з таблиці заявок.

5. У вікні Генерація секретного ключа  оберіть опцію  Зберегти секретний ключ на захищений носій:

6. У полі Захищений носій для збереження секретних ключів натисніть  , у вікні що відкриється оберіть назву
потрібного захищеного носія:
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У вікні відображено інформацію про ключі на підключених носіях. Повідомлення Невідомий секретний ключ (відсутній
сертифікат) означає, що у програму не завантажено сертифікати, що відповідають знайденому секретному ключу.

7. У полі Пароль носія введіть пароль, який використовується для доступу до захищеного носія.
Будьте уважними! Кількість спроб вводу пароля обмежено виробником носія. У разі перевищення ліміту спроб
захищений носій буде очищено.

8. Оберіть спосіб у який будуть збережені файли заявок: записати на оптичний диск або зберегти на диск. Файли заявок
необхідні для подальшого подання їх до КНЕДП для отримання сертифікатів.

9. Далі вкажіть шлях до каталогу для збереження файлів заявки. Підтвердьте вибір, натиснувши кнопку Ok.

10. Файл секретного ключа буде збережено на захищеному носії. Створені файли заявки будуть збережені за вказаним шляхом.

Перед генерацією наступного ключа необхідно підключити до комп'ютера відповідний носій.

До початку

Збереження при продовженні сертифіката

1. Підключіть до комп'ютера захищений носій, на якому необхідно зберегти секретний ключ.

2. Створіть заявку на продовження терміну дії сертифіката як описано у розділі Для оновлення сертифікатів користувачем.

3. У вікні Генерація секретного ключа... : оберіть опцію  Зберегти секретний ключ на захищений носій:
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У заголовку вікна відображено порядковий номер сертифіката та загальна кількість сертифікатів, що повинні бути
опрацьовані.

4. У полі Захищений носій для збереження секретних ключів натисніть  , у вікні що відкриється оберіть назву
потрібного захищеного носія:

5. У полі Пароль носія введіть пароль, який використовується для доступу до захищеного носія.
Будьте уважними! Кількість спроб вводу пароля обмежено виробником носія. У разі перевищення ліміту спроб
захищений носій буде очищено.

6. Файл секретного ключа буде збережено на захищеному носії. Також створені файли заявки та секретного ключа будуть
збережені за вказаним шляхом. Система повідомить вас про успішне збереження ключа.

Примітка: Якщо для продовження ви одночасно обрали кілька сертифікатів, дії по генерації секретного ключа потрібно
буде виконати для кожної сертифіката окремо.

Якщо ви зберігаєте ключи на захищеному носії, перед генерацією наступного ключа необхідно підключити до
комп'ютера відповідний йому носій.

До початку

 

Страница 493



Операції з ключем на захищеному носії     

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Змінення пароля доступу до захищеного носія
Очищення захищеного носія
Пошук секретного ключа

За допомогою програми M.E.Doc з секретним ключем, який збережено на захищеному носії, можливо виконувати наступні операції:

· змінювати пароль доступу до захищеного носія;

· видаляти секретний ключ захищеного носія;

· дізнатися назву захищеного носія, що зберігає секретний ключ певного сертифіката.

Операції з захищеним носієм виконуються у розділі Адміністрування - Сертифікати - Встановленні сертифікати.

Зміна пароля доступу до захищеного носія

1. У таблиці розділу оберіть необхідний сертифікат.

2. Підключіть до комп'ютера захищений носій.

3. Виконайте команду меню Файл - Захищений носій (Token) - Зміна пароля, або оберіть команду контекстного меню Захищений носій (Token)
- Зміна пароля.

4. Відкриється вікно Зміна пароля:
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5. У полі Пристрій для збереження секретних ключів натисніть  , у вікні що відкриється оберіть назву потрібного захищеного носія:

Знайти назву потрібного захищеного носія можна за допомогою функції пошук секретного ключа. Носій повинен бути підключений до
комп'ютера

5. Введіть старий пароль до захищеного носія.

Будьте уважними! Кількість спроб вводу пароля обмежено виробником носія. У разі перевищення ліміту спроб захищений носій буде
очищено.

6. У відповідні поля введіть новий пароль до захищеного носія та повторіть його для підтвердження правильності введення. Для продовження
натисніть ОК.

7. Система повідомить вас про успішне змінення пароля.

До початку

Очищення захищеного носія

Будьте уважними!  Після очищення захищеного носія відновити секретні ключі буде неможливо. Щоб отримати секретні ключі замість
втрачених, необхідно  замовити нові сертифікати (подати заявку, сплатити рахунок тощо).

1. Підключіть до комп'ютера захищений носій, який потрібно очистити.

2. Виконайте команду меню Файл - Захищений носій (Token) - Цілковите очищення, або оберіть команду контекстного меню Захищений носій
(Token) - Цілковите очищення.
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3. Відкриється вікно Цілковите очищення:

4. У полі Пристрій для збереження секретних ключів натисніть  , у вікні що відкриється оберіть назву потрібного захищеного носія:

Перевірте чи правильно обрано захищений носій для очищення. Будьте уважні! З токена видаляються всі секретні ключі. Видалені дані
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відновити неможливо.

5. У відповідні поля введіть новий пароль до захищеного носія та повторіть його для підтвердження правильності введення.

6. Для продовження натисніть ОК.

7. У вікні повідомлення, що відкриється, підтвердіть намір очистити захищений носій. 

8. Система повідомить вас про успішне змінення пароля.

Якщо очищується захищений носій, що може використовуватись як флеш-накопичувач, видалені будуть лише дані секретного ключа. Інша
інформація, збережена на накопичувачі, залишається неушкодженою.

До початку

Пошук секретного ключа

Ця функція буде корисна, якщо ви використовуєте декілька захищених носіїв одночасно. За допомогою функції пошуку секретного ключа ви швидко
визначите, який саме носій, відповідає обраному сертифіката.

Захищені носій повинні бути підключені до комп'ютера.

1. У таблиці розділу оберіть сертифікат, для якого необхідно визначити носій секретного ключа.

2. Виконайте команду меню Файл - Захищений носій (Token) - Пошук секретного ключа, або оберіть команду контекстного меню Захищений
носій (Token) - Пошук секретного ключа.

4. У вікні, що відкриється, буде відображене назва та код захищеного носія, який відповідає обраному сертифіката.

Якщо ж носій не знайдено, з'явиться відповідне повідомлення:
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До початку
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Документи від розробника    

Адміністрування > Сертифікати > Документи від розробника

У розділі знаходяться документи від КНЕДП "Україна". Документи присутні у розділі за замовчуванням і надаються разом з дистрибутивом
програми або черговим оновленням.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Також у розділі розміщуються документи від розробника програми, що містять офіційні повідомлення, наприклад, "Лист від розробника
клієнту". 

Ви можете самостійно створювати та відправляти офіційні документи, що адресовані КНЕДП "Україна":

· Лист до КНЕДП "Україна" про скорочену назву;
· Картка приєднання до договору про надання послуг електронного підпису;
· Лист про скасування сертифікатів;
· Лист про заблокування сертифікатів.

1. Для створення документу скористайтесь одним із наступних способів:

· на панелі інструментів натисніть кнопку Створити;
· у контекстному меню оберіть команду Створити;

Натисніть, щоб збільшити малюнок

2. Створюваний документ відкриється у окремій вкладці. Заповніть обов'язкові поля документу (підсвічені жовтим кольором).
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Натисніть, щоб збільшити малюнок

3. На панелі стану документу виберіть закладку Наступні дії і натисніть Перевірити звіт.

Перевіряється наявність заповнення обов ’язкових полів у документі. Якщо обов ’язкові дані відсутні, система підсвітить червоним
кольором поля, що необхідно заповнити.

Виправте помилки та знову виконайте перевірку.

4. Збережіть документ, натиснувши кнопку  або комбінацію клавіш Ctrl+S.

5. На закладці Наступні дії натисніть Передати звіт на підпис.

6. Виконайте стандартну процедуру підписання звітів електронним підписом.

7. На вкладці Наступні дії натисніть Передати звіт на підпис.
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8. У вікні, що відкрилось, оберіть адресу КНЕДП "Україна" та натисніть кнопку ОК.
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Керування кодом доступу
 

Після встановлення на комп'ютер, програма запускається в демонстраційному режимі. В цьому режимі система повністю функціональна (створює та
розраховує документи), за винятком операцій друку, експорту та відправлення електронною поштою.

Даний модуль дозволяє перевести програму з демонстраційного режиму в робочий стан шляхом введення ліцензійного коду, та в подальшому
відслідковувати стан програмного комплексу за терміном дії ліцензії.

Основні відомості про ліцензійний код

Код ліцензії - це унікальний набор символів, призначений для захисту програми від несанкціонованого використання. Введення ліцензійного коду
переводить програму з демонстраційного режиму в робочий стан та дозволяє використовувати повний функціоналу програмного комплексу.

Код є індивідуальним для кожного підприємства, при його генерації враховуються реєстраційні дані Вашої установи. Таким чином, виданий код для
однієї установи, не буде дійсним при використанні його для іншої установи.

Код діє протягом терміну ліцензії. Після закінчення терміну дії ліцензії необхідно поновити код доступу.
Коли закінчиться терміну дії коду, система не одразу переходить до демонстраційного режиму, а залишається у робочому стані до моменту
встановлення пакету оновлень. Після оновлення система знову повернеться в демоверсію, про що буде попереджено.

Рекомендується зберігати ліцензійний код протягом терміну дії у текстовому файлі (*.txt) на комп'ютері.

Попередньо сплативши рахунок за використання системи M.E.Doc, ліцензійний код можна отримати:

· у офісі розробника програмного комплексу;

· із сайту розробника http://medoc.ua/;

· безпосередньо із цього модулю програми (при наявності на комп'ютері із встановленою програмою доступу до мережі Інтернет).

Для більш детальної інформації про ліцензійний код та способи його отримання звертайтеся за телефоном гарячої лінії: 206-72-10

Перехід з демоверсії в робочий режим

Якщо у Вас є ліцензійний  код (збережений у текстовий форматі), скопіюйте його та ведіть у поле на вкладці Код ліцензії .

В інакшому випадку, код ліцензії можна завантажити безпосередньо із програми, за умови, що комп’ютер, на якому встановлено програму підключений
до мережі Інтернет.

1. Натисніть на кнопку Завантажити. Відбудеться з'єднання через мережу Інтернет із сайтом компанії-розробника програми та пошук коду для Вашої
установи.

2. Якщо ліцензування програмного комплексу було попередньо сплачено, відкриється вікно Вибір коду доступу, у якому міститься перелік доступних
для даної установи ліцензій. У нижній частині вікна відображається список модулів, що містяться у обраній ліцензії.

Якщо на сайті присутні декілька ліцензій, по замовчуванню обирається ліцензія, що містить найбільшу кількість модулів. Така ліцензія відображається у
першому рядку вікна Вибір коду доступу.

Для того, щоб переглянути список усіх ліцензій, натисніть лівою клавішею миші позначку біля напису Показати всі. Відкриється список усіх доступних
ліцензій.

Для завантаження оберіть потрібну ліцензію та натисніть кнопку ОК.
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Ліцензійний код автоматично завантажиться у програму.

3. Якщо ліцензійний код відсутній на сайті, система запропонує Вам завантажити ліцензію з диску. За умови, що у Вас є ліцензійний код (збережений у
текстовий форматі) вкажіть шлях до його місце розташування.

4. Для збереження внесених даних натисніть на кнопку Зберегти. Після збереження внесених даних демонстраційна версія програми зміниться на
робочу.
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Журнал подій
 

Журнал подій призначений для збереження історії подій в системі з метою контролю дій користувачів.

Вкладка Журнал подій містить два розділи: Параметри та Журнал. Для того, щоб перейти до розділу, натисніть лівою кнопкою
миші на його назві у лівій частині вікна.

Параметри

Розділ Параметри призначений для налаштування  переліку подій, які будуть зберігатись у Журналі подій. Для налаштування
журналу виконайте дії:

1. Оберіть події, які необхідно зберігати у журналі. Для цього встановіть позначки в рядках, що відповідають подіям.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
2. У полі Кількість днів збереження журналу вкажіть кількість днів, протягом яких журнал буде накопичувати та зберігати

історію здійснених в системі операцій. По закінченню вказаного періоду журнал очищується, відлік подій починається
спочатку.

Журнал

У розділі Журнал відображається вміст журналу подій.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок

По замовчуванню у Журналі відображено події у вигляді списку. Події  відображено у хронологічному порядку - на початку
списку розташовані події, що відбулись першими. Для кожної події у окремих стовбцях зберігаються наступні дані:

· Подія - назва події;
· Логін  - логін під яким користувач був зареєстрований у системі;
· ПІБ - прізвище, ім'я та по батькові користувача;
· Посада - посада користувача;
· Установа - установа, з якою пов'язана подія;
· Дата - дата, на яку відбулась подія;
· Час  - час події;
· Опис - опис події;
· Ім'я ПК - назва ПК, з якого здійснювалась операція.

Для того, щоб посортувати записи у списку, натисніть лівою кнопкою миші на назві колонки. Записи буде посортовано у
алфавітному порядку (для текстових значень), або по зростанню чи зменшенню (для числових даних).

За допомогою кнопок панелі інструментів для даних, збережених у Журналі подій, можливо виконати операції:

Роздрукувати дані Журналу.

Зберегти дані Журналу у вигляді файлу Word.

Зберегти дані Журналу у вигляді файлу Excel.

Встановити фільтр для перегляду даних. Якщо фільтр встановлено, кнопка змінює вигляд на . Щоб відмінити
фільтр, натисніть кнопку ще раз.

Оновити дані Журналу.

Можливо налаштувати перегляд Журналу у розрізі певних даних, наприклад, згрупувати події по установам, або по датам чи
посаді користувача.

Для цього встановіть курсор миші на заголовку колонки, по даним якої необхідно згрупувати події. Натисніть та утримуйте ліву
кнопку миші, перетягніть заголовок колонки на область, що містить напис "Перетягніть заголовок стовпця сюди, щоб
згрупувати".
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Натисніть, щоб збільшити малюнок

Відображення даних розділу Журнал набуде вигляду (на прикладі групування по Даті):

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Щоб переглянути дані для певної дати, натисніть на позначку "+". Відкриється список подій, що відбулися на обрану дату.
Групування даних по іншим параметрам виконується аналогічно.

Таким чином можливо побудувати ієрархічний список перегляду даних, тобто, згрупувати дані за декількома параметрами.

Для того, щоб видалити гілки ієрархічного списку, або повернутися до відображення даних загальним списком, перетягніть назву
колонки, за якою згруповано дані, до таблиці подій.

Налаштування відображення даних, виконані користувачем у Журналі, зберігаються. При наступному запуску програми дані у
Журналі буде відображено у тому ж вигляді, який був налаштований на момент завершення роботи програми.
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Менеджер архіву програми
 

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Створення архіву програми
Відновлення із архіву програми
Перевірка архіву

В програмному комплексі додана можливість створювати архів програми, тобто повне резервне копіювання всіх бібліотек та бази ПК «M.E.Doc», а також
відновлювати із архіву в будь-який час, не використовуючи Планувальник завдань.

Менеджер архіву програми розміщено в модулі Адміністрування.

Для мережевої версії програмного комплексу Менеджер архіву програми запускається лише з серверної частини!

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Створення архіву програми

З метою коректного копіювання даних, перед початком створення архіву, автоматично закривається програмний
комплекс.
Для мережевої версії програми радимо впевнитись, що на всіх робочих станціях було припинено користування
програмним комплексом.

Для того, щоб створити архів програмного комплексу, виконайте дії в наступній послідовності:

1. Відкрийте Менеджер архіву програми. Вкажіть ім'я та пароль.
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2. Натисніть на кнопку Створити архів.

Передбачена можливість зберігати не всі архіви, а обмежену задану кількість архівів.

Для цього встановіть галочку в полі Зберігати тільки та вкажіть кількість останніх створених архівів, що потрібно зберігати.
Попередні архіви, що перевищують кількість заданих, безповоротно видаляються.

Якщо встановлена галочка Створювати архів з перевіркою бази, перед створенням архіву Менеджер архіву програми виконає перевірку бази Firebird
програмного комплексу. Виконується окреме логування операцій перевірки бази та створення архіву програми.

Результати перевірки зберігаються у текстовому файлі checkFB.log, результат створення архіву - у файлі createFB.log. В загальний файл Planner.log записуються
всі виконані операції. Log-файли додаються у папку LOG кореневого каталогу програми.

Якщо під час перевірки виявлено помилки, архів програми не створюється.

При «Створенні архіву програми з перевіркою бази» перевірена БД буде додана у створений архів. Існуюча база даних програми не замінюється.

3. Відкриється вікно Сохранить как. Звичайним для операційної системи Windows способом оберіть каталог, в якому бажаєте зберегти архів. Натисніть кнопку
Сохранить.
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4. Перед початком створення архіву програми закриється програмний комплекс, при цьому Менеджер зупиняє службу ZvitGrp.

Розпочнеться процес створення архіву програми. Дочекайтесь закінчення процедури.

5. Система повідомить у окремому вікні про успішне закінчення створення архіву. Після закриття вікна Менеджеру архіву, програмний комплекс відкриється
автоматично.
По завершенні процедури Менеджер запускає службу ZvitGrp знову.

Наверх

Відновлення із архіву програми

Для того, щоб відновити програмний комплекс із архіву, виконайте дії в наступній послідовності:
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1. Відкрийте Менеджер архіву програми.

2. Натисніть кнопку Відновити з архіву.

4. Відкриється вікно Открыть. Звичайним для операційної системи Windows способом оберіть каталог, в якому збережено створені архіви програми. Оберіть
потрібний та натисніть кнопку Открыть.

5. Перед початком відновлення даних із архіву програмний комплекс закриється, при цьому Менеджер зупиняє службу ZvitGrp.

Розпочнеться процес відновлення даних, дочекайтесь закінчення процедури.

6. Система у окремому вікні повідомить про успішне закінчення процесу. Після закриття вікна Менеджер запускає службу ZvitGrp знову.

Наверх
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Перевірка архіву

Щоб перевірити створений архів програмного комплексу, виконайте дії в наступній послідовності:

1. Відкрийте Менеджер архіву програми.

2. Натисніть кнопку Перевірка архіву.

4. Відкриється вікно Оберіть архів для перевірки бази даних. Звичайним для операційної системи Windows способом оберіть каталог, в якому збережено архіви.
Оберіть потрібний та натисніть кнопку Открыть.

5. Перед початком перевірки даних програмний комплекс закриється, при цьому Менеджер зупиняє службу ZvitGrp.

Розпочнеться процес перевірки. Дочекайтесь закінчення процедури.

6. Система повідомить про результати перевірки. Після закриття вікна Менеджер запускає службу ZvitGrp знову.

Наверх
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Резервне копіювання
 

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Створення резервної копії
Відновлення резервної копії

Модуль призначений для створення резервної копії баз даних програми. Резервна копія використовується для відновлення
даних у випадку їх втрати, пошкодження або перенесення на інший комп'ютер. За допомогою модулю користувач може
створити резервну копію у будь який час.

У верхній частині вікна модулю розміщено поле із шляхом до  каталогу збереження резервних копій, що встановлений за
замовчуванням:

Для зберігання резервних копій можливо обрати будь-який зручний для вас каталог.

У таблиці розділу відображаються перелік створених раніше резервних копій баз даних програми (якщо такі існують у обраному
каталозі).

Інформація, що зберігається у резервній копії залежить від типу резервного копіювання: Резервна копія всієї бази
або Резервна копія обраних підприємств.

До Резервної копії обраних підприємств не зберігаються налаштування користувачів та ролей користувачів, а
при використанні конфігурації M.E.Doc. Корпорація - не зберігаються налаштування підпорядкованості
підприємств.

Для збереження всієї інформації бази даних із бібліотеками програми, станом на певну дату, скористайтесь
функціоналом Менеджер архіву програми.

За замовчуванням файл копії Резервна копія обраних підприємств містить у своїй назві дату  та час збереження та версію ПО
і має  розширення .ZBK - YYYY-MM-DD-XX-XX_VV.VV.VVV_NNNNNNNN.ZBK:

де YYYY-MM-DD-XX-XX_VV.VV.VVV_NNNNNNNN - відповідно рік, місяць, день, час створення архіву, версія ПО, у якому було
створено копію, та ЄДРПОУ підприємства (ЄДРПОУ підприємства вказується за умови створення резервної копії поточного
підприємства).

Копія Резервна копія всієї бази має назву - YYYY-MM-DD-XX-XX_VV.VV.VVV. ZBF.

Створення резервної копії

1. На панелі інструментів виберіть команду Створити, або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+N.
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2. Відкриється вікно Оберіть тип резервної копії, у якому встановіть потрібну опцію:

· Резервна копія всієї бази – створення повної резервної копії бази програми, що крім основних налаштувань
підприємств та бази документів міститиме налаштування користувачів та їх ролей та налаштування підпорядкованості
підприємств;

· Резервна копія обраних підприємств  –  створення резервної копії обраних підприємств, що міститиме основні
налаштування та базу документів, при виборі цієї опції у наступному вікні оберіть підприємства, для яких необхідно
створити резервну копію.

Натисніть кнопку ОК.

3. Якщо було обрана Резервна копія обраних підприємств, відкриється вікно Вибір підприємства.

За замовчуванням, напроти всіх установ, що ведуться у системі стоять галочки. Якщо потрібне резервне копіювання певної
установи, встановіть відмітку в полі Зняти відмітки. Далі встановіть галочку напроти потрібного підприємства (або
декількох).

Для продовження натисніть кнопку ОК.
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4. Відкриється діалогове вікно збереження файлу за вказаним шляхом. За необхідності змініть каталог, де буде зберігатись файл
резервної копії.

Натисніть Зберегти.

5. Розпочнеться процес створення резервної копії. Система повідомить про закінчення процедури. Інформація про створену
резервну копію буде відображена у окремому записі в таблиці модулю.

6. При необхідності, резервну копію можна видалити. Для цього виберіть потрібний файл у таблиці модуля та натисніть кнопку

 на панелі задач.

У вікні Завершення роботи можливо налаштувати автоматичне створення резервної копії при кожному виході із
програми. Для цього у вікні Завершення роботи  оберіть тип резервної копії: Створити копію поточного
підприємства , Створити копію всіх підприємств або Створити копію всієї бази. Створений файл резервної
копії зберігатиметься у каталозі, який вказаний у даному модулі.

Відповідно, якщо встановлено опцію Не створювати - резервна копія при виході з програми не створюватиметься.

УВАГА!

В резервну копію, що створюється в даному модулі, не потрапляють документи, які переміщені у
архів, незалежно від обраного типу резервної копії.

До початку

Відновлення резервної копії

Зверніть увагу !

При відновленні даних з Резервної копії всієї бази, буде видалено всі дані поточної версії програми та замінено
даними резервної копії.

Відновити дані з резервної копії в програмному комплексі можна двома способами:

1. При створенні нового підприємства.
Додавання нового підприємства відбувається з вікна Вибір установи , що відкривається при запуску програми.

1. На панелі інструментів виберіть команду Створити підприємство.
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2. Відкриється вікно Майстер заповнення даних про підприємство.

3. Виберіть спосіб реєстрації підприємства: Відновлення резервної копії.

2. З модуля Резервне копіювання.

Зверніть yвагу! Якщо підприємство вже існує у базі програми, відновити копію типу Резервна копія
обраних підприємств з модулю Резервне копіювання неможливо.

Для відновлення необхідно видалити підприємство з бази програми, або скористатися функцією відновлення з
вікна Майстра заповнення даних про підприємство. Більш детально див. розділ Додавання підприємства -
Відновлення резервної копії.

1. В реєстрі резервних копій оберіть запис тієї резервної копії, з якої бажаєте відновити дані.

На панелі інструментів виберіть команду Відновити дані з копії.
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2. Відкриється вікно Відновлення резервної копії.  Встановіть галочку напроти установи, дані якої потрібно відновити.

Для відновлення резервної копії натисніть кнопку Далі.

3. Розпочнеться процес відновлення. Система повідомить про закінчення процедури.

До початку
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Планувальник завдань
  

За допомогою Планувальника завдань Ви можете запланувати виконання таких завдань у зручний час:

· створення архіву програми  (автоматичне резервне копіювання всіх бібліотек і бази програмного комплексу "M.E.Doc");

· створення резервної копії програми  (включаючи всі налаштування, виконані користувачами);

· оновлення програмного комплексу  у заданий час та із заданою періодичністю;

· оновлення довідника контрагентів  згідно з ЄДК.

Планувальник завдань розміщено в модулі Адміністрування.

У даному розділі розглянуті такі теми:

· Опис основних функціональних елементів інтерфейсу Планувальника

· Завдання на створення архіву програми

· Завдання на оновлення програми

· Завдання на створення резервної копії програми

· Завдання на оновлення довідника контрагентів згідно з ЄДК

· Запуск роботи Планувальника завдань
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Опис основних функціональних елементів інтерфейсу Планувальника
    

Планувальник завдань умовно розділений на дві частини: Календар та Робоча область.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Календар
Відображає розклад завдань у вигляді календаря. Якщо на якусь дату заплановано завдання, у комірці цього дня чорним кольором
відображається час та коротка назва завдання.

Запис успішно виконаного завдання відображається зеленим кольором.

Якщо під час виконання завдання сталася помилка, запис відображається червоним кольором.

Робоча область
Містить перелік завдань, що створені в програмному комплексі.

За замовчуванням, відображаються всі завдання, але у разі потреби можна відобразити завдання обраного дня або обраного місяця.

У колонці Статус відображається інформація про поточний стан кожного завдання.

Кнопка Переглянути журнал подій  - в правому верхньому кутку модуля призначена для перегляду протоколу виконання
завдання. Дана функція доступна лише на серверній частині програмного комплексу (для мережевого варіанту програми). По натисканню
кнопки відкривається файл - журнал подій, що містить детальний протокол ходу виконання завдань планувальника.

При виділенні завдань Створення резервної копії внизу вікна з'являється панель вибору каталогу копій, де користувач може, за
потреби, змінити обраний раніше каталог. Дана функція доступна лише на серверній частині програмного комплексу (для мережевого
варіанту програми).
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Завдання на створення архіву програми
    

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Як створити завдання на створення архіву
Відновлення з архіву, створеного Планувальником

Призначено для планування створення архіву програми, тобто повного резервного копіювання всіх бібліотек та бази ПК M.E.Doc  одноразово або із заданою
періодичністю.

За замовчуванням, файл архіву має розширення *.BKZ: YYYY-MM-DD-XX-XX_VV.VV.VVV.BKZ.
де YYYY-MM-DD-XX-XX_VV.VV.VVV - відповідно рік, місяць, день, час створення архіву та версія програми.

Як створити завдання на створення архіву

1. Скористайтесь одним із способів:

·

на  панелі інструментів натисніть кнопку Створити запис - ;
· виберіть команду Файл/Створити запис;
· у  контекстному меню оберіть команду Створити запис;
· натисніть комбінацію клавіш Ctrl+I .

2. Відкриється окреме вікно створення завдання.

Для локальної версії програми:        Для мережевої версії:

Натисніть, щоб збільшити малюнок Натисніть, щоб збільшити малюнок

· Активація - встановлена галочка означає, що після запуску Планувальника завдання почне виконуватись в заданий час . Якщо галочка не встановлена, створене
завдання виконуватись не буде.

При встановленні цього параметру автоматично проставляється галочка Модуль планування (активація) в головному вікні і Планувальник запускається в
роботу.

· Запустити програму після виконання  - опція відображається лише у локальній версії програми. Під час створення архіву програмний комплекс закриється
автоматично. Встановлена галочка в цьому полі означає, що після створення архіву програма автоматично запуститься.

· Примусове завершення роботи  - опція відображається лише у мережевій версії програми. Встановлена галочка в цьому полі означає, що клієнтські станції будуть
примусово відключені через вказаний у повідомленні  час. Служба ZvitGrp також буде зупинена.

· Найменування завдання  - оберіть Створення архіву.

· Запуск завдання  - встановіть періодичність запуску завдання:
Один раз - використовується для разового створення архіву;
Щодня - використовується для створення архіву кожного дня у заданий користувачем час;
Щотижня - використовується для створення архіву на тиждень в заданий користувачем день та час.

· Час наступного запуску  - оберіть у календарі дату та час початку створення архіву.
В разі вибору запуску завдання щодня, використовуватиметься встановлений час, якщо щотижня - встановлений день тижня та час.
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· Каталог архівів  - дозволяє змінити каталог розташування резервної копії.

· Зберігати тільки __ останніх копії (згідно типу) - якщо опція встановлена зберігатиметься вказана кількість останніх резервних архівів програми. Можливо
налаштувати збереження не менше ніж 3-х останніх архівів. Файли архівів, що були створені раніше, видалятимуться.

· Створювати архів з перевіркою бази - встановлена галочка означає, що в процесі створення архіву буде перевірена база даних програми (на наявність помилок)
та включена в архів.

Результат перевірки бази СКБД Firebird міститься у файлі checkFB.log, результат створення архіву - у файлі createFB.log. В загальний файл  Planner.log
записуються всі виконані операції. Log-файли додаються у папку LOG кореневого каталогу програми.

3. Натисніть кнопку ОК.

4. Створене завдання з'явиться у переліку завдань Планувальника.

За умови, що Планувальник завдань запущено в указаний час розпочнеться створення архіву програмного комплексу.

Також доступні наступні функції:

Ctrl+Y Видалення помилкового завдання.

F2 Редагування завдання.

До початку

Відновлення з архіву, створеного Планувальником

Відновлення програмного комплексу з архіву, створеного Планувальником завдань , відбувається за допомогою програми BackupManager.exe .

1. Відкрийте каталог, в якому встановлено програмний комплекс.

2. Знайдіть програму BackupManager.exe, натисніть двічі лівою клавішею миші.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
3. Запуститься Менеджер архіву програми. Вкажіть ім'я та пароль.

4. Відкриється вікно Менеджер архіву програми. Оберіть варіант Відновити з архіву.
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4. Оберіть каталог, в якому збережено архіви. Оберіть потрібний архів та натисніть кнопку ОК.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
5. Розпочнеться процес відновлення даних із архіву. Дочекайтесь закінчення процедури.

6. Система повідомить у окремому вікні про успішне закінчення відновлення з архіву. Після закриття вікна Менеджера архіву програми автоматично запуститься
програмний комплекс.

7. Результат відновлення програми з архіву міститься у файлі restoreFB.log, що додається у папку LOG кореневого каталогу програми.

До початку
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Завдання на оновлення програми
    

Призначено для створення завдання автоматичної перевірки наявності оновлень програмного комплексу та встановлення
оновлень, якщо вони є.

1. Для того, щоб створити завдання на оновлення програми скористайтесь одним із наступних способів:

·

на  панелі інструментів натисніть кнопку Створити запис - ;
· виберіть команду Файл/Створити запис;
· у  контекстному меню оберіть команду Створити запис;
· натисніть комбінацію клавіш Ctrl+I .

2. Відкриється окреме вікно створення завдання.

· Активація  - встановлена галочка означає, що після запуску Планувальника завдання буде виконане у заданий час. Якщо
галочка не встановлена, створене завдання виконуватись не буде.

При встановленні цього параметру автоматично проставляється галочка Модуль планування (активація) в
головному вікні і Планувальник запускається в роботу.

· Запустити програму після виконання  - опція відображається лише у локальній версії програми. Під час встановлення
оновлення програмний комплекс закриється автоматично. Встановлена галочка в цьому полі означає, що після встановлення
оновлення програма автоматично запуститься.

· Примусове завершення роботи  - опція відображається лише у мережевій версії програми. Встановлена галочка в цьому
полі означає, що клієнтські станції будуть примусово відключені через вказаний у повідомленні  час. Служба ZvitGrp також
буде зупинена. 

· Найменування завдання  - оберіть Оновлення програми.

· Запуск завдання  - встановіть періодичність запуску завдання:
Один раз - використовується для разової перевірки наявності оновлення програми та в становлення його, якщо є;
Щодня - використовується для встановлення оновлення (за наявності) кожного дня у заданий користувачем час;
Щотижня - використовується для встановлення оновлення (за наявності) раз на тиждень в заданий користувачем день та
час.

· Час наступного запуску  - оберіть у календарі дату та час початку виконання завдання.
В разі вибору запуску завдання щодня, використовуватиметься встановлений час, якщо щотижня - встановлений день тижня
та час.

3. Натисніть кнопку ОК.

4. Створене завдання додається у перелік завдань Планувальника.

За умови, що Планувальник завдань запущено , у вказаний час розпочнеться перевірка наявності оновлень програми і, в разі їх
присутності - встановлення оновлень програмного комплексу.
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Додано ведення детального протоколу автоматичного оновлення програми виконаного планувальником завдань. Файл
протоколу UpdateLog.txt розташований в кореневому каталозі програми M.E.Doc.

Для завдання, також, доступні наступні функції:

Ctrl+Y Видалення помилкового завдання.

F2 Редагування завдання.
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Завдання на створення резервної копії програми
    

Призначено для створення завдання резервного копіювання інформації із бази даних програми по вибраним організаціям.

В резервну копію, що створюється у модулі, не зберігаються налаштування користувачів та ролей користувачів, а
для конфігурації M.E.Doc.Корпорація - не зберігаються налаштування підпорядкованості підприємств.

Також в резервну копію (чи архів програми) не потрапляють документи, які переміщені у архів, незалежно від того
підключений архів чи відключений.
Для збереження всієї інформації бази даних та бібліотек програми станом на певну дату скористайтесь
функціоналом Менеджер архіву програми.

За замовчуванням, файл резервної копії має розширення *.ZBK та містить у своїй назві дату, час збереження і номер версії
програми.

1. Скористайтесь одним із способів:

·

на  панелі інструментів натисніть кнопку Створити запис - ;
· виберіть команду Файл/Створити запис;
· у  контекстному меню оберіть команду Створити запис;
· натисніть комбінацію клавіш Ctrl+I .

2. Відкриється вікно створення завдання, у якому вкажіть:

· Активація  - встановлена галочка означає, що після запуску Планувальника завдання почне виконуватись в заданий час.
При встановленні цього параметру автоматично проставляється галочка Модуль планування (активація)  в
головному вікні і Планувальник запускається в роботу.

· Запустити програму після виконання  - опція відображається лише у локальній версії програми. Під час виконання завдання
програмний комплекс закриється автоматично. Встановлена галочка в цьому полі означає, що після створення резервної копії
програма автоматично запуститься.

· Примусове завершення роботи  - опція відображається лише у мережевій версії програми. Встановлена галочка в цьому
полі означає, що клієнтські станції будуть примусово відключені через вказаний у повідомленні  час. Служба ZvitGrp також
буде зупинена. 

· Найменування завдання  - оберіть Створення резервної копії.
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· Запуск завдання  - встановіть періодичність запуску завдання:
Один раз - використовується для разового створення резервної копії програми;
Щодня - використовується для створення резервної копії кожного дня у заданий користувачем час;
Щотижня - використовується для створення резервної копії раз на тиждень в заданий користувачем день та час.

· Час наступного запуску  - оберіть у календарі дату та час початку виконання завдання.
В разі вибору запуску завдання щодня, використовуватиметься встановлений час, якщо щотижня - встановлений день тижня
та час.

· Зберігати тільки __ останніх копії  - якщо опція встановлена зберігатиметься вказана кількість останніх резервних копій
програми, за замовчуванням визначено збереження не менше ніж 3-х останніх копій. Файли резервних копій, що були
створені раніше, видалятимуться.

· Всі підприємства в базі даних - якщо опція встановлена, при виконанні завдання виконуватиметься збереження резервної
копії всіх підприємств наявних у базі даних програми.

· У нижній частині вікна відображається перелік установ програми.
За замовчуванням, у створювану резервну копію будуть додані всі установи (навпроти усіх установ встановлені галочки). Якщо
потрібно створити резервну копію певної установи (чи декількох установ), встановіть відмітку в полі Зняти відмітки . Далі
встановіть галочку напроти потрібного підприємства (або декількох).
Якщо встановлено опцію Всі підприємства в базі даних , вибір підприємств вручну із списку та опція Зняти відмітки -
недоступні.

3. Для продовження натисніть кнопку Ок.

4. Створене завдання з'явиться у переліку завдань Планувальника.

5. За умови, що Планувальник завдань запущено в указаний час розпочнеться створення резервної копії.

Для завдання, також, доступні наступні функції:

Ctrl+Y Видалення помилкового завдання.

F2 Редагування завдання.
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Завдання на оновлення довідника контрагентів згідно з ЄДК
    

Призначено для створення завдання автоматичного оновлення довідника контрагентів згідно з ЄДК.

Створення завдання Оновлення довідника контрагентів згідно з ЄДК можливе, якщо у вас наявна відповідна
ліцензія, та картка вашого підприємства відправлена у Єдиний довідник контрагентів. Якщо ці умови не виконані,
відкриється повідомлення про неможливість використання функції.

1. Скористайтесь одним із способів:

·

на  панелі інструментів натисніть кнопку Створити запис - ;
· виберіть команду Файл/Створити запис;
· у  контекстному меню оберіть команду Створити запис;
· натисніть комбінацію клавіш Ctrl+I .

2. Відкриється вікно створення завдання, у якому вкажіть:

· Активація  - встановлена галочка означає, що після запуску Планувальника  завдання почне виконуватись в заданий час.
При встановленні цього параметру автоматично проставляється галочка Модуль планування (активація) в
головному вікні і Планувальник запускається в роботу.

· Запустити програму після виконання  - опція відображається лише у локальній версії програми.

· Примусове завершення роботи  - опція відображається лише у мережевій версії програми.  

Функція оновлення довідника контрагентів не потребує закриття програми, виконується у "фоновому" режимі і не
залежить від обраних параметрів у полях Запустити програму після виконання та Примусове завершення
роботи.

· Найменування завдання  - оберіть Оновлення довідника контрагентів згідно з ЄДК.

· Запуск завдання  - встановіть періодичність запуску завдання:
Один раз - використовується для разового створення резервної копії програми;
Щодня - використовується для створення резервної копії кожного дня у заданий користувачем час;
Щотижня - використовується для створення резервної копії раз на тиждень в заданий користувачем день та час.

· Час наступного запуску  - оберіть у календарі дату та час початку виконання завдання.
В разі вибору запуску завдання щодня, використовуватиметься встановлений час, якщо щотижня - встановлений день тижня
та час.
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Рекомендується запускати звірку з ЄДК щодня перед початком роботи користувачів у програмі.

Це заощадить час та ресурси програми при роботі з великою кількістю податкових накладних: перевірці,
відправленні їх на реєстрацію в ЄРПН та контрагентам, при автоматичній обробці документів, оскільки будуть
використовуватися дані звірки, виконаної планувальником.

3. Для продовження натисніть кнопку Ок.

4. Створене завдання з'явиться у переліку завдань Планувальника.

5. За умови, що Планувальник завдань запущено у вказаний час, розпочнеться процес звірки.

За замовчуванням, під час виконання завдання буде виконуватися оновлення для всіх записів, які присутні у довіднику
контрагентів програми.

Результати оновлення відображаються в таблиці Довідника контрагентів та заносяться у їхні картки.
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Запуск роботи Планувальника завдань
   

Для запуску роботи Планувальника встановіть галочку в полі Модуль планування (активація). Справа відображатиметься дата/час та
поточний стан планувальника.

Параметр Модуль планування (активація) встановлюється автоматично при активації окремого завдання.

Нижче розглянуто роботу Планувальника на прикладі завдання Створення архіву:

1. Завдання запускається у заданий у налаштуваннях час. Процес створення відображається у окремому вікні. По закінченню процесу
з'явиться повідомлення про результат виконання операції.

2. При Створенні архіву з перевіркою бази у програмі, що працює на базі СКБД Firebird, виконується логування операцій. Файли
checkFB.log та createFB.log додаються  у папку LOG кореневого каталогу програми. В загальний файл  Planner.log записуються всі
виконані операції.

3. За результатами виконання завдання, у таблиці модулю заповнюється колонка Статус останньої операції , наприклад:

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Зверніть увагу!
В локальній версії програми, в час запуску завдання, система самостійно завершить роботу програмного комплексу та виконає
завдання.
Якщо при створенні завдання була встановлена опція Запустити програму після виконання, то після виконання завдання програма
автоматично запуститься.
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В мережевій версії програми система оповістить всіх користувачів про потребу завершення роботи робочих станцій, з можливістю
варіанту вибору Так або Ні. Якщо користувач натисне Ні, система через певний проміжок часу знову запитає користувача про
можливість закриття робочої станції. Резервне копіювання, створення архіву та оновлення програми виконується на сервері та
розпочнеться після закриття всіх робочий станцій.

Під час виконання завдань Планувальник самостійно зупиняє службу ZvitGrp, та після завершення процедури, автоматично запускає її
знову.

Серверна частина програми та клієнтські робочі станції запускаються користувачем.

Виключенням із цих правил є завдання на Оновлення даних контрагентів згідно з ЄДК. Звірка даних з ЄДК виконується у
"фоновому" режимі, програмний комплекс не закривається, а працює у штатному режимі.
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Архівування документів
 

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Налаштування архівації документів
Як працювати з архівом
Перенесення документів у архів

Переміщення первинних документів у архів дозволяє зменшити обсяг даних, що обробляються у програмі, та пришвидшує її роботу.

Документи, що були перенесені до архіву, видаляються з бази даних програми і зберігаються на жорсткому диску комп’ютера у архівних файлах.

Зменшення фактичного розміру самої бази даних не відбувається , зменшується тільки обсяг даних, завдяки чому збільшується
швидкодія програмного комплексу.

Щоб мати можливість переглядати записи про первинні документи, що знаходяться в архівній базі, необхідно завантажити файл архіву у програму.
Записи про архівні документи (завантажені у програму) відображаються у модулі Реєстр первинних документів.

Файли архівів документів можуть знаходитись у двох станах: підключений до бази програми та відключений. Архівні документи, що знаходяться у

архіві, підключеному до програми, доступні для перегляду, друку та експорту у модулі Реєстр первинних документів . Якщо архівна база відключена
– користувачі можуть лише переглядати  записи про архівні документи у Реєстрі первинних документів.

Дії з архівними документами обмежені – можливий лише перегляд, експорт та друк у разі підключення архіву до основної бази.

Видалення файлу архіву з диску комп ’ютера призведе до втрати даних про архівні документи. У разі пошкодження
або втрати основної бази документів, також будуть втрачені відомості про архівні документи.

Налаштування архівації документів

1. Перейдіть у розділ Адміністрування – Архівування документів .

2. Активуйте функцію архівування, встановивши опцію Архівування періодів. Якщо опція не встановлена, архівування не виконується.

3. У полі За періодом зі списку оберіть період, за який будуть створюватись архівні файли: Місяць, Квартал, Рік.

4. У полі Шлях зберігання архіву вкажіть каталог на жорсткому диску комп’ютера, в якому будуть зберігатися архівні файли.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
5. Для створення архівів натисніть кнопку Розпочати архівування.

6. Відкриється вікно повідомлення:
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Для продовження натисніть ОК.

7. Будуть створені файли архівів відповідно до обраного періоду архівування. Наприклад, якщо обрано період місяць, буде створено файли архіву
для кожного місяця, в якому існують відпрацьовані документи. До архіву переносяться документи, що мають стан обробки Архів .

Після завершення архівування буде відображено протокол виконання операції:

8. У вікні модуля відобразиться перелік архівних файлів, що були створені.

Страница 532



Натисніть, щоб збільшити малюнок
У розділі Документи, у колонках з (включно) і по (не включно) вказані діапазони дат виписки документів, що зберігаються у файлі архіву.

Якщо не знайдено жодного документу, що має стан Архів, буде виведено відповідне повідомлення, файл архіву створено не буде.

До початку

Як працювати з архівами

Додавання архіву

Щоб мати можливість переглядати записи про первинні документи, які знаходяться в архівній базі, необхідно завантажити файли архівів у програму.
Записи про архівні документи (завантажені у програму) відображаються у модулі Реєстр первинних документів . Для архівних документів у колонці
реєстру Архів проставляється позначка .

Щоб додати архіви для перегляду у програмі натисніть кнопку Додати існуючий .
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Натисніть, щоб збільшити малюнок

У вікні Відкриття файлу , що відкриється, оберіть файл архіву, який необхідно додати, та натисніть кнопку Відкрити .

Доданий архів відобразиться у вікні модуля. За замовчуванням доданий архів набуває стану Підключений, тобто документи, що містяться у файлі
архіву доступні у Реєстрі первинних документів для перегляду, експорту та друку.

Додати можливо лише архів, що містить документи з кодом ЄДРПОУ поточного підприємства.

До початку

Видалення архіву

Для видалення архіву зі списку, оберіть рядок архіву та натисніть кнопку Видалити.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок

Відкриється вікно повідомлення:

Для підтвердження видалення натисніть Так.

Видалений архів не буде відображатися у списку вікна модуля, але залишається на жорсткому диску у вказаному каталозі.

Документи, що містяться у архіві, який було видалено, недоступні для перегляду у програмі.

До початку

Відключення та підключення архівів

Файли архівів документів можуть знаходитись у двох станах: Підключений до бази програми та Відключений. Архівні документи, що знаходяться
у архіві, підключеному до програми, доступні для перегляду, друку та експорту у модулі Реєстр первинних документів . Якщо архівна база
відключена – користувачі можуть лише переглядати записи про архівні документи у Реєстрі первинних документів. За замовчуванням
доданий у програму архів набуває стану Підключений.

Для відключення архіву оберіть рядок архіву та натисніть кнопку Відключити.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок

Статус обраного архіву зміниться на Відключений, кнопка змінить назву на Підключити:

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Документи, що містяться у відключеному архіві, доступні користувачам лише для перегляду загальної інформації про документ у вигляді записів у
Реєстрі первинних документів.

Для підключення архіву до бази програми оберіть рядок відключеного архіву та натисніть кнопку Підключити. Документи, що містяться у архіві,
стануть доступні користувачам у Реєстрі первинних документів для перегляду, друку та експорту.

До початку

Перенесення документів у архів
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У Реєстрі первинних документів , документи, які знаходяться у файлах архівів, позначаються символом у колонці Архів.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

До архіву можливо перемістити документи, що мають стан обробки Архів.

Для встановлення стану обробки Архів виділіть документ, чи групу документів у вікні Реєстру первинних документів, та оберіть пункт
контекстного меню Помістити в архів. або пункт головного меню Файл – Помістити в архів. Помістити в архів можливо будь-які документи.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Якщо встановлена опція Архівування періодів, документи, для яких встановлено стан обробки Архів, автоматично переносяться у із бази
програми у файли архівів, згідно з встановленими налаштуваннями архівування. Після виконання команди Помістити в Архів, виводиться вікно
повідомлення:
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Для підтвердження перенесення документів у архів натисніть ОК.

Програма повідомить про завершення операції:

Якщо опція Архівування періодів  не встановлена, обрані документи набувають стану обробки  Архів , переміщення документів у архів не
виконується. Перемістити такі документи у архів можливо у розділі Архівування документів , як описано вище .

Переглянути список архівних документів у Реєстрі первинних документів  можливо обравши фільтр Стан обробки - Архів .

На вкладці Наступні дії  для таких документів відображається повідомлення «Документ знаходиться в архіві <Ім ’я файлу архіву>».

Натисніть, щоб збільшити малюнок

УВАГА!
Документи, переміщені у архів, не зберігаються у резервній копії бази даних програми.
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До початку
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Управління користувачами
 

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Створення груп користувачів
Створення та заповнення картки користувача
Як призначити групу користувачу
Як призначити роль користувачу
Як додати установу, до якої користувач має доступ
Робота з ACTIVE DIRECTORY

У модулі Управління користувачами зберігається інформація зареєстрованих користувачів системи.

Модуль має складну структуру, в якій реєстр користувачів є залежним від груп Групи - умовні категорії, що об'єднують користувачів по будь-яким спільним ознакам,
наприклад, "Бухгалтерія", "3 поверх". Саме тому довідник умовно складається із двох частин: Групи та Користувачі.

Зліва у Групах відображається список груп користувачів, справа у Користувачах - список користувачів вибраної групи При обранні певної групи у вікні справа
відображається список користувачів, які входять до обраної групи.

Модуль побудований у вигляді таблиці, окремий рядок якої відображає коротку інформацію про кожного користувача. Переглянути більш повну інформацію про
користувача можна у окремому вікні Користувач , яке відкривається подвійним кліком по потрібному запису.

Дозволяє додавати нових користувачів, редагувати та видаляти існуючих.

При першому запуску програми таблиця містить лише обліковий запис адміністратора. Користувач з роллю Адміністратор за замовчанням має  повний доступ до
всіх модулів та функцій програми. Цей обліковий запис із програми не видаляється.

Для того, щоб змінити пароль Адміністратора в меню Сервіс оберіть команду Змінити пароль користувача , або клацніть два рази лівою
кнопкою миші на записі Адміністратора.

Зверніть увагу! Система прав доступу в програмному комплексі реалізовано таким чином, що обов'язково має бути чіткий взаємозв'язок між об'єктами системи
РОЛЬ - КОРИСТУВАЧ - УСТАНОВА. Тобто, користувачу неможливо призначити роль не призначивши доступ до установи (групи установ) в межах цієї ролі . Виняток
становить лише роль "Адміністратор".

 

Створення груп користувачів

Перш ніж створити нового користувача необхідно  створити групу, якій він буде підпорядкований. Є можливість створювати ієрархічних список груп.

Для того, щоб створити нову групу, виконайте такі дії:

1. Скористайтесь одним із наступних способів:

· у меню Файл  оберіть команду Додати групу ;
· у  контекстному меню оберіть команду Додати групу;
· натисніть кнопку Додати групу  на панелі інструментів;
· натисніть комбінацію клавіш Ctrl+N.

        Для створення підпорядкованої групи ієрархічного списку, виділіть рядок відносно якого буде додаватись підгрупа.
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2. У вікні Група введіть назву групи, що створюється.

3. Натисніть кнопку ОК.

Нова група з'явиться у переліку груп.

В списку груп користувачів також доступні наступні  функції :

Видалити

Дозволяє безповоротно вилучити запис.

УВАГА!
При видаленні групи безповоротно видаляється увесь її вміст  - всі
підпорядковані їй  записи користувачів .

Відкрити

Редагування даних в разі необхідності.

Наверх

Створення та заповнення картки користувача

Для того, щоб додати нового користувача скористайтесь одним із наступних способів:

· у меню Файл  оберіть команду Створити картку користувача ;
· у  контекстному меню оберіть команду Створити картку користувача;
· натисніть кнопку Створити картку користувача  на панелі інструментів;
· натисніть комбінацію клавіш Ctrl+I .
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Відкриється окрема вкладка Користувач. Заповніть запропоновані поля форми.

        Поля, що підсвічені жовтим кольором, є обов'язковими для заповнення.

· ПІБ - прізвище ім'я та по батькові користувача, вводиться із клавіатури. Допустимі лише кириличні символи.
· Логін  - ім'я облікового запису користувача в сиcтемі, вводиться кожен раз при вході в програму. Запис  вноситься із клавіатури.
· Група - умовна назва групи користувача. Поле заблоковане від редагування, відображає значення призначеної групи користувачу.
· Посада - назва посади користувача в установі. Запис вноситься із клавіатури. Не обов'язкове для заповнення.
· Телефони  - номер телефону для покращення внутрішньої комунікації співробітників. Запис  вноситься із клавіатури. Не обов'язкове для заповнення.

· Встановлення пароля  - ознака встановлюється, якщо потрібно призначити або змінити пароль користувача.
· Новий пароль  - секретний набір символів, призначений для підтвердження особи при вході в програму. Запис  вноситься із клавіатури.
· Підтвердження пароля  - підтвердження пароля, що встановлюється. Запис  вноситься із клавіатури.

В реєстрі користувачів також доступні наступні  функції :
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 Видалити Дозволяє безповоротно вилучити запис обраного користувача.

 Редагувати Редагування даних користувача в разі необхідності.

Наверх

Як призначити групу користувачу

Для того, щоб призначити або змінити групу користувачу, виконайте такі дії:

1. На панелі "Групи" оберіть саму верхню групу Всі.

2. У списку користувачів оберіть потрібного користувача та скористайтесь одним із наступних способів:

· у меню Файл  оберіть команду Призначити групу ;
· на  панелі інструментів натисніть кнопку Призначити групу;
· у  контекстному меню оберіть команду Призначити групу.

3. У вікні Призначити групу оберіть потрібну групу та натисніть ОК.

Користувач додасться у вказану групу.
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Наверх

Як призначити роль користувачу

Роль визначає  певні права доступу користувачів до окремих модулів і функцій програми.

Відкрийте картку користувача та перейдіть у розділ Ролі.

Розділ містить перелік ролей, що присвоюються користувачу у системі. Окрім ролей також призначається перелік установ, до яких користувач має доступ.

Для того, щоб додати роль скористайтесь одним із наступних способів:

· у меню Файл  оберіть команду Додати роль ;
· у  контекстному меню оберіть команду Додати роль;
· натисніть кнопку Додати роль  на панелі інструментів;
· натисніть комбінацію клавіш Ctrl+N.

Відкриється вікно Ролі. Оберіть потрібну роль та натисніть кнопку Ок.

Роль додасться в перелік ролей користувача. За необхідності, роль можна видалити, натиснувши на кнопку .

Якщо потрібно призначити ще одну роль користувачу, виконайте знову вище описані дії.

Для збереження внесених даних, натисніть кнопку .
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Наверх

Як додати установу, до якої користувач має доступ

Передбачена можливість надавати доступ користувачу до окремих установ, що зареєстровані в програмному комплексі.

Відкрийте картку користувача та перейдіть у розділ Ролі.

Зверніть увагу! Опція додавання установи активна лише якщо користувачу призначено хоча б одну роль.

Для того, щоб додати установу скористайтесь одним із наступних способів:

· у меню Файл  оберіть команду Додати установу ;
· у  контекстному меню оберіть команду Додати установу;
· натисніть кнопку Додати установу  на панелі інструментів;
· натисніть комбінацію клавіш Ctrl+I .

Відкриється вікно Установи . Оберіть потрібну установу та натисніть кнопку Ок.
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Установа додасться в перелік установ, до яких користувач має доступ. За необхідності, установу можна видалити, натиснувши на кнопку .

Якщо потрібно додайте ще установу, до якої користувач має доступ, виконайте знову вище описані дії.

Для збереження внесених даних, натисніть кнопку .

Наверх

Робота з ACTIVE DIRECTORY

За умови налаштувань в параметрах системи використання ACTIVE DIRECTORY окрім додавання користувачів вручну можна виконувати додавання користувачів та
груп користувачів з ACTIVE DIRECTORY.

 

Для того, щоб додати нову групу з ACTIVE DIRECTORY, виконайте такі дії:

1. Скористайтесь одним із наступних способів:

· у меню Файл  оберіть команду Імпортувати групу з AD ;
· у  контекстному меню оберіть команду Імпортувати групу з AD.
        Для створення підпорядкованої групи ієрархічного списку, виділіть рядок відносно якого буде додаватись підгрупа.

2. У вікні Довідник з переліком наявних груп та підрозділів оберіть потрібну групу.
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3. Натисніть кнопку Вибрати.

Нова група з користувачами з'явиться у переліку груп.

 

 

Для того, щоб додати в групу користувача з ACTIVE DIRECTORY, виконайте такі дії:

1. Скористайтесь одним із наступних способів:

· у меню Файл  оберіть команду Створити картку користувача ;
· у  контекстному меню оберіть команду Створити картку користувача;
· натисніть кнопку Створити картку користувача  на панелі інструментів;
· натисніть комбінацію клавіш Ctrl+I .

2. У вікні Довідник з переліком користувачів з ACTIVE DIRECTORY оберіть одного або декількох користувачів, встановивши галочку в потрібних рядках.

3. Натисніть кнопку Вибрати.

Новий користувач/користувачі з'явиться у переліку. При створенні картки користувача додаються ПІБ, посада, телефони.

Далі потрібно призначити ролі новим користувачам.
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Наверх
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Управління ролями
 

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Як додати нову роль та налаштувати права доступу
Як додати користувача до ролі
Як додати установу, до якої користувач має доступ в межах призначеної
ролі
Як налаштувати доступ до підсистем програми
Як налаштувати доступ до бланків

Роль - сукупність прав доступу, необхідних для виконання конкретних функцій, та одночасно - підмножина користувачів, які повинні мати ці права. Ролі
застосовуються для полегшення управління доступом, замість призначення окремих прав персонально кожному користувачу.

Модуль Управління ролями зберігає інформацію про ролі, дозволяє додавати нові, редагувати та видаляти ролі, налаштовувати права доступу для ролей,
редагувати списки користувачів певної ролі в залежності від вимог підприємства, а також надавати права доступу до певної установи або переліку установ (за умови,
що в програмному комплексі ведеться облік декількох установ).

Система прав доступу в програмному комплексі реалізовано таким чином, що обов'язково має бути чіткий взаємозв'язок між об'єктами системи РОЛЬ - КОРИСТУВАЧ
- УСТАНОВА. Тобто, до ролі неможливо додати користувача не призначивши доступ до установи (групи установ) в межах цієї ролі. Виняток становить лише роль
"Адміністратор".

Розділ побудований у вигляді таблиці: у лівій частині розділу розташована навігаційна панель «Ролі», в правій верхній частині перелік доданих до ролі користувачів, а
в нижній частині - список установ для вибраного у верхній частині користувача.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
        Подвійний клік по запису РОЛІ, КОРИСТУВАЧА, УСТАНОВИ відкриває у окремій вкладці картку відповідно ролі, користувача, установи для редагування.

        Якщо в межах ролі виділити одночасно двох або більше користувачів, то на панелі "Установи" відобразяться лише ті установи, які присутні в усіх виділених
користувачів.

Роль "Адміністратор"

При першому запуску програми таблиця містить лише роль Адміністратор.

Користувач із присвоєною роллю "Адміністратор" за замовчанням має повний доступ до всіх модулів та функцій програми. Ця роль із програми не видаляється та не
коректується. Відповідно, для користувачів з роллю "Адміністратор" відсутній функціонал призначення установи.

Для того, щоб змінити пароль Адміністратора в меню Сервіс оберіть команду Змінити пароль користувача .

Як додати нову роль та налаштувати права доступу

Для того, щоб додати нову роль скористайтесь одним із наступних способів:

· у меню Файл  оберіть команду Додати роль ;
· у  контекстному меню оберіть команду Додати роль;
· натисніть кнопку Додати роль  на панелі інструментів;
· натисніть комбінацію клавіш Ctrl+N.
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Відкриється окрема вкладка Роль, містить засоби для налаштування прав доступу користувачів до окремих підсистем та функцій, а також надаються повноваження
створення звітів певних бланків. Відповідно розділено на 2 розділи: Доступ до підсистем та Доступ до бланків.

· Назва ролі  - найменування ролі. Вводиться вручну з клавіатури;
· Опис - коротка характеристика вмісту ролі для полегшення пошуку потрібних прав доступу. Вводиться вручну з клавіатури.

В переліку ролей також доступні наступні  функції:

Видалити

Дозволяє безповоротно вилучити запис обраної ролі.

Редагувати

Редагування даних ролі в разі необхідності.

Наверх
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Як додати користувача до ролі

Для того, щоб додати користувачу до ролі виконайте дії в наступній послідовності:

1. На панелі Ролі оберіть роль, до якої потрібно додати користувача.

2. Скористайтесь одним із наступних способів:

· у меню Файл  оберіть команду Додати користувача ;
· у  контекстному меню оберіть команду Додати користувача;
· натисніть кнопку Додати користувача  на панелі інструментів;
· натисніть комбінацію клавіш Ctrl+I .

Відкриється вікно Користувачі. Оберіть потрібного користувача та натисніть кнопку Ок.

Користувач додасться в перелік користувачів обраної ролі. За необхідності, користувача можна видалити, натиснувши на кнопку .

Після того, як до ролі будо додано користувача, обов'язково потрібно додати установу, інакше запис користувача буде видалено.
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Наверх

Як додати установу, до якої користувач має доступ в межах призначеної ролі

Для того, щоб додати установу користувачу в межах обраної ролі виконайте дії в наступній послідовності:

1. Оберіть Роль, в межах якої необхідно додати установу користувачу.

· Окрім "Адміністратор" та "Без ролі", т.як в цих розділах функція додання установи заблокована.

2. Оберіть користувача, якому потрібно додати установу.

· Неможливо додати установу, якщо не обрано жодного користувача або в Ролі немає жодного запису.
Якщо в Ролі немає жодного запису користувача, спочатку додайте користувача у Роль .

3. Скористайтесь одним із наступних способів:

· у меню Правка оберіть команду Додати установу ;
· у  контекстному меню оберіть команду Додати установу;
· натисніть кнопку Додати установу  на панелі інструментів;
· натисніть функціональну  клавішу F7.

Відкриється вікно Установи . Оберіть потрібну установу та натисніть кнопку Ок.
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Установа додасться в перелік установ, до яких користувач має доступ. За необхідності, установу можна видалити, натиснувши на кнопку .

Наверх

Налаштування доступу до підсистем

Передбачено налаштування певних прав використання окремих компонентів системи, а також функцій обраних компонентів.

Встановіть галочки напроти тих модулів програми, до яких дозволено доступ.

Розгорніть модуль для перегляду його вмісту та оберіть компонент, до якого необхідно налаштувати права доступу до окремих функцій. Справа на панелі
відобразиться перелік доступних дій по даному модулю. За замовчанням всі галочки встановлено, тобто в межах даної ролі надано доступ до всіх дій.

Для того, щоб обмежити використання якоїсь дії, наприклад, друк документів, зніміть галочку напроти опції "Друк".

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Можливо налаштувати доступ до Первинних документів за контрагентами. Встановіть галочки напроти тих контрагентів, до яких дозволено доступ.

Зверніть увагу: щоб налаштувати доступ до Первинних документів за контрагентами, до обраної ролі повинна бути додана хоча б одна установа.

Для збереження внесених даних, натисніть кнопку .
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Наверх

Налаштування доступу до бланків

Містить перелік всіх доступних бланків (згідно обраного комплекту бланків звітності), а також надані розробником і самостійно створені шаблони первинних
документів.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
За замовчанням відображаються тільки актуальні бланки документів. Для відображення всіх існуючих у програмному комплексі бланків зніміть позначку Актуальні
бланки в меню Вигляд.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Записи, що позначені червоним кольором - бланки недійсних документів.

 

За замовчуванням доступ до всіх актуальних бланків надано (відмічено поле "Повний доступ"). Для того, щоб обмежити можливість створення звітів за певними
бланками (чи групи бланків за призначенням/одержувачем), зніміть галочки напроти цих бланків. Встановлена позначка в полі "Тільки перегляд" вмикає режим
«тільки для перегляду».

Встановити режим «тільки для перегляду» можна одразу для всіх бланків групи.

Для цього оберіть в меню Правка або контекстному меню пункт " Відмітити "Тільки перегляд" ". Для всіх бланків обраної групи буде становлено режим «тільки
для перегляду».
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
 

Для того, щоб обмежити можливість створення звітів за новими бланками, проставте позначку "Автоматична заборона нових бланків". Надалі при появі нових
бланків доступ до них не буде надаватись автоматично.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
 

   Нові ролі за замовчуванням створюються із забороненими неактуальними бланками.

  Якщо знімаються/проставляються доступи в бланках, що мають зв'язані форми, то автоматично галочки знімаються/проставляються в усій групі зв'язаних форм.

  Якщо обмежено доступ до бланків, що мають прямі функції створення (наприклад: Додаток 2 до Податкової накладної - функція "Створити Додаток 2 на основі
ПН" або Податкова декларація з ПДВ - однойменний модуль), то, відповідно, функції створення будуть також заблоковані.

Для збереження внесених даних, натисніть кнопку 

Наверх
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Допоміжні сервіси
   

На додаток до основних модулів, M.E.Doc також включає сервіси, які спрощують роботу користувачів, роблять деякі операції
простіше й ефективніше.
Деякі з цих інструментів - окремі програми, а деякі інтегровані в M.E.Doc безпосередньо:

· Звітність філій

· Реєстрація ПН та Дод.2 філіями

· Автоматична обробка кореспонденції

· Моніторинг користувачів

Налаштування підключень до служби серверу

· Корзина

· Система відображення квитанцій

· Обмін документами з COTA

· Звірка довідника контрагентів програми із ЄДК на сервері документообігу

· Універсальна автоматична обробка
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Звітність філій
 

Багато організацій мають розгалужену ієрархічну структуру, де обов'язково є Головна установа та підзвітні їй підприємства - філії.

В програмному комплексі M.E.Doc передбачена можливість обміну документами між філією та Головною установою, як з
використанням електронних підписів так і без них.

Для обміну використовується формат XML, затверджений ДФС.

Обмін здійснюється тільки під ЄДРПОУ Головної установи.

Для здійснення обміну документами необхідно виконати налаштування:

Для Головної установи
1. В параметрах системи встановити ознаку Головної установи.

2. Налаштувати параметри подання звітів підзвітними підприємствами.

3. Слідкувати за своєчасністю надходжень звітів в модулі Звітність > Звітність філій.

Розділ Звітність > Звітність філій доступний тільки для Головної установи підприємства. Цей розділ доступний у
програмі, якщо в модулі Адміністрування > Параметри системи > Звітність філій встановлено опцію Прийом звітів
від філій.

Для Філії
1. Обов'язковою умовою здійснення обміну повідомлень є однаковий ЄДРПОУ.
Якщо ЄДРПОУ філії відрізняється від ЄДРПОУ Головної установи, у програмний комплекс (філії) необхідно додати підприємство
з кодом ЄДРПОУ Головної установи.

Завантажте в додане підприємство всі наявні сертифікати ЕП Головної установи. Як правило, це ЕП Бухгалтера та Директора.
Печатка установи може знаходиться лише в Головному підприємстві.

Подальші налаштування та обмін повідомленнями здійснюються безпосередньо з цієї доданої установи!

2. В параметрах системи встановити ознаку філії та налаштуйте інші відповідні параметри.

Для коректного обміну повідомленнями налаштуйте різні поштові скриньки для Головної установи та філії.

Обмін звітністю між філіями та головною установою відбувається за наступною
схемою:

1. У підзвітному підприємстві створюється звіт, підписується бухгалтером та/або керівником підрозділу.
Наголошуємо, що всі дії відбуваються під профілем Головної установи в програмному комплексі філії.

2. Одним із загальновживаних способів документ відправляється в Головну установу. Наприклад, у контекстному меню
документу оберіть команду "Відправити".

На виконання команди система запитає одержувача звіту: Головна установа або Контролюючий орган.
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Оберіть "Головна установа" та натисніть кнопку ОК.
При відправлені звіту в Контролюючий орган система також запитає тип одержувача. В цьому випадку оберіть опцію
Контролюючий орган .

3. Отримавши документ від філії, в Головній установі передбачені наступні варіанти подальших дій:

· підписати документ ЕП, яких не вистачає в документі для повного комплекту підписів (зазвичай це Печатка установи) та
відправити звіт в Контролюючий орган. При відправлені звіту система запитає тип одержувача: Філія або Контролюючий
орган. Встановіть опцію Контролюючий орган :

· підписати документ ЕП, яких не вистачає в документі для повного комплекту підписів (зазвичай це Печатка установи) та
відправити документ назад у філію. При відправлені звіту система запитає тип одержувача: Філія або Контролюючий
орган. Оберіть опцію Філія:

· якщо в Головній установі ввімкнено сервіс Автоматичної обробки кореспонденції, при прийомі документу від філії система
автоматично підписує його Печаткою установи та відправляє назад в філію.

· переглянути документ та не здійснювати ніяких подальших дій.
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Реєстрація ПН та Дод.2 філіями
 

Для підприємств з розгалуженою ієрархічною структурою, в програмному комплексі "M.E.Doc" передбачена можливість реєстрації Податкових накладних, Додатків 2 в
ЄРПН, а також виконувати Запит щодо отримання відомостей з ЄРПН філіями від імені Головної установи.

На відміну від обміну документами між філією та Головною установою , відправка на реєстрацію в ЄРПН Податкових Накладних та Додатків 2 відбувається безпосередньо
з підприємства-філії.

Для здійснення цієї можливості виконайте налаштування:

У програмному комплексі "M.E.Doc", що використовується Головною установою, у підприємстві Головної установи виконайте дії:
1. Оберіть розділ Адміністрування > Параметри системи > Звітність філій.

2. Встановіть позначку Прийом звітів від філій.

У програмному комплексі "M.E.Doc", що використовується Філією виконайте операції:
1. Створіть підприємство  з кодом ЄДРПОУ Головної установи.

2. У вікні Вибір установи  оберіть створене підприємство та натисніть кнопку ОК.

3. Завантажте всі актуальні сертифікати ЕЦП Головної установи.

4. Оберіть розділ Адміністрування > Параметри системи > Звітність філій.

5. Встановіть опцію Автоматична передача квитанцій у головну установу.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок

4. У полі Адреса головної установи, натисніть на кнопку вибору . Відкриється вікно Вибір адресата, що містить перелік Підрозділів підприємства з Адресної книги.
Оберіть запис Головної установи.

Увага! Не потрібно встановлювати позначку в полі Передача звітів у головну установу!

Обов'язково переконайтесь, що електронна адреса Головної установи реальна!

5. Перейдіть у розділ Параметри системи > Електронна пошта та вкажіть електронну адресу підприємства-філії.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
6. У вікні Вибір установи  оберіть підприємство-філію та натисніть кнопку ОК.

7. У підприємстві-філії перейдіть у розділ Довідники > Картка підприємства > Підприємство  та вкажіть організацію, від імені якої буде здійснюватися реєстрація
податкових накладних в ЄРПН.  Це має бути підприємство, додане у  п.1.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
8. Перейдіть у розділ Параметри системи > Звітність філій та встановіть позначку у полі Автоматична передача квитанцій у головну установу.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
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9. У полі Адреса головної установи, натисніть на кнопку вибору . Відкриється вікно Вибір адресата, що містить перелік Підрозділів підприємства з Адресної книги.
Оберіть запис Головної установи.

Увага! Не потрібно встановлювати позначку в полі Передача звітів у головну установу!

Обов'язково переконайтесь, що електронна адреса Головної установи реальна!

Відправка документів в ЄРПН філіями від імені Головної установи відбувається за наступною схемою:
1. У підприємстві-філії створюється документ (Податкова накладна / Додаток 2 / Запит щодо отримання відомостей з ЄРПН). В момент створення документ автоматично
заповнюється реквізитами Головної установи .

2. Документ підписується встановленим комплектом підписів Головної установи та відправляється в ДФС з метою реєстрації документу в ЄРПН або отримання
відомостей з ЄРПН.

3. Повідомлення про доставку та Квитанція 1 з результатами обробки буде прийнято підприємством-філією при перевірці пошти.

Примітка:
При перевірці пошти використовуються сертифікати Головної установи .

4. Як тільки отримано Повідомлення про доставку та Квитанція 1 з результатами обробки, документ відправляється в реальну Головну установу.
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Моніторинг користувачів
 

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Запуск Монітору користувачів
Функції Монітору користувачів

Моніторинг користувачів призначений для оновлення програмного комплексу, відслідковування активних сеансів користувачів, надсилання повідомлень, як одному
користувачу, так і групі користувачів, виконання резервного копіювання в мережевій версії ПК M.E.Doc.

Запуск Монітору користувачів

Для того, щоб запустити Монітор користувачів оберіть меню Пуск - M.E.Doc Server  Моніторинг користувачів.

Відкриється вікно авторизації користувача в системі. Введіть логін та пароль у однойменні поля та натисніть кнопку Ок.

Відкриється Монітор користувачів.

Монітор містить перелік активних робочих станцій. Якщо розгорнути запис робочої станції - відобразиться перелік звітів, які відкриті в поточний момент (відображаються
лише звіти, які були збережені в базі програми).
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До початку

Функції Монітору користувачів

В Моніторі користувачів передбачено наступні функції:

Оновити список активних станцій
В поточний момент часу неможливо бути впевненим, які робочі станції працюють і які саме користувачі увійшли в програмний комплекс. Для цього передбачена функція
оновлення списку активних станцій.

Для того, щоб оновити список станцій скористайтесь одним із наступних способів:

· у меню Файл  оберіть команду Оновити список активних користувачів;
· натисніть кнопку  на панелі інструментів;
· натисніть функціональну  клавішу F5.

Надіслати повідомлення, Надіслати повідомлення всім
Так як адміністратор програмного комплексу ( мається на увазі будь який користувач, що має доступ до Монітору користувачів ) та користувачі, що працюють за
робочими станціями можуть знаходитись одне від одного на значній відстані, не завжди зручно організовані комунікації між ними. Передбачена функція оповіщення як
одного користувача так і групи користувачів з будь-якого приводу. Для цього передбачена функція надсилання повідомлення.

Для того, щоб відправити повідомлення скористайтесь одним із наступних способів:
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для одного користувача для групи користувачів

· у меню Файл  оберіть команду Надіслати повідомлення
виділеним користувачам ;

· у меню Файл  оберіть команду Надіслати повідомлення всім
користувачам

· натисніть кнопку  на панелі інструментів; · натисніть кнопку  на панелі інструментів
· натисніть функціональну  клавішу F6 · натисніть функціональну  клавішу Ctrl+ F6

На виконання команди відкриється вікно Повідомлення. Введіть текст повідомлення, що потрібно відправити та натисніть кнопку ОК.

Користувач (-і) отримають повідомлення:

За потреби, дане повідомлення можна роздрукувати, зберегти на жорсткому диску в зручному форматі або експортувати в Word.

Видалити користувача
Дана функція призначена для завершення роботи станції.

Для того, щоб завершити роботу станції  скористайтесь одним із наступних способів:

· у меню Файл  оберіть команду Видалити користувача ;
· натисніть кнопку  на панелі інструментів;
· натисніть функціональну  клавішу F7.

Користувач отримає повідомлення:
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Якщо користувач натисне Ні, система через певний проміжок часу знову запитає користувача про можливість закриття робочої станції. Система запитуватиме користувача
до тих пір, поки користувач не натисне Так. Якщо протягом 30 секунд не буде натиснуто жодної з кнопок - робоча станція закриється автоматично.

Оновити програму
Так як на станціях вимкнена можливість безпосереднього оновлення з Інтернету, оновлення відбувається через монітор користувачів за допомогою функції оновлення
програмного комплексу.

Для того, щоб оновити програму скористайтесь одним із наступних способів:

· у меню Файл  оберіть команду Оновити програму ;
· натисніть кнопку  на панелі інструментів;
· натисніть функціональну  клавішу F9.

Налаштувати проксі
Для здійснення оновлення програми, система автоматично перевіряє з'єднання з мережею Інтернет. В разі відсутності прямого підключення до Інтернету, необхідно
налаштувати параметри підключення до проксі-сервера.

Для того, щоб налаштувати проксі у меню Сервіс оберіть команду Налаштування проксі .

Відкриється вікно Налаштування проксі .

Ви можете використати системні налаштування проксі-сервера, встановивши відповідну опцію, або виконати налаштування вручну.
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Для налаштування проксі-сервера вручну:

1. Встановіть опцію Налаштувати проксі вручну.

2. У полі Адреса вкажіть доменне ім'я або IP-адресу проксі-сервера.

3. У полі Порт вкажіть номер порту, який використовується проксі-сервером для підключень (за умовчанням встановлено значення 3128).

4. За умови використання авторизованого доступу до мережі Інтернет, введіть особисті дані користувача в поля Логін і Пароль та, за потреби, Домен.

5. Для перевірки правильності введених даних натисніть на кнопку Перевірити з'єднання. Система повідомить про успішне з'єднання або помилку.

6. Поле Використовувати налаштування проксі за замовчанням для всіх користувачів доступне лише під обліковим записом Admin.
Якщо встановлена дана позначка, у інших користувачів системи використовуються ті ж налаштування підключення до проксі-серверу, які встановлені під обліковим
записом Admin, при цьому в облікових записах користувачів налаштування проксі блокуються.

Менеджер архіву програми
Призначено для повного резервного копіювання всіх бібліотек та бази програмного комплексу.

Для того, щоб виконати резервне копіювання програмного комплексу у меню Сервіс оберіть команду Менеджер архіву програми .

По виконанню команди система оповістить всіх користувачів про потребу завершення роботи робочих станцій, з можливістю варіанту вибору Так/Ні. Якщо  користувач
натисне Ні, система через певний проміжок часу знову запитає користувача про можливість закриття робочої станції.

Після закриття всіх робочий станцій відкриється Менеджер архіву програми. Для ознайомлення із процесом створення резервної копії за допомогою Менеджеру
перейдіть за посиланням.

Перезапустити службу
В деяких випадках виникає необхідність перезавантажити службу ZvitGrp для більш коректної роботи програмного комплексу.

Для того, щоб перезапустити службу програмного комплексу у меню Сервіс оберіть команду Перезапустити службу .

По виконанню команди система оповістить всіх користувачів про потребу завершення роботи робочих станцій, з можливістю варіанту вибору «Так/Ні». Якщо  користувач
натисне «Ні», система через певний проміжок часу знову запитає користувача про можливість закриття робочої станції.

Перезапуск служби виконається після закриття всіх робочих станцій.

Заблокувати вхід зі станцій
Для того, щоб Адміністратор міг оновити програмний комплекс, він може тимчасово заблокувати можливість входу в програмний комплекс для робочих станцій.

Для того, щоб заблокувати вхід скористайтесь одним із наступних способів:

· у меню Сервіс оберіть команду Заблокувати вхід зі станцій;
· натисніть кнопку  на панелі інструментів.

Користувач, який намагатиметься увійти в програмний комплекс, отримуватиме повідомлення:
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До початку
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Налаштування підключень до служби серверу
 

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Де знайти утиліту ConnectionSetup.exe?

Основні налаштування

Настроювання для СКБД Firebird

Настроювання для СКБД Oracle

*** Використання кластера сервісів

Налаштування сервісу автоматичної обробки

M.E.Doc Налаштування з'єднання – утиліта ConnectionSetup.exe призначена для відображення та зміни поточних налаштувань підключення до служби
серверу, налаштування сервісу автоматичної обробки, а також підключення до бази даних FireBird чи Oracle, якщо вони використовуються програмним
комплексом.

ConnectionSetup.exe доступна у кореневому каталозі встановленої програми. Для клієнтських робочих місць (робочих станцій) утиліта стає доступною у
кореневих каталогах кожної станції після успішного запуску та підключенні до серверної частини.

При запуску утиліти на локальній версії програми, доступна лише вкладка Налаштування сервісу автоматичної обробки.

До початку

Основні налаштування

Сервер  - група атрибутів для налаштування підключення серверу до служби; налаштовується на комп'ютері із встановленою серверною частиною.
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· Служба сервера  - відображає назву служби, яку використовує програмний комплекс.

· Адреса - за замовчуванням, поле не заповнюється. За умови, що на комп'ютері зі встановленою серверною частиною програмного комплексу є кілька мережевих
інтерфейсів (наприклад, локальна мережа та Wi-Fi), це поле заповнюється значенням IP-адреси поточного серверу, який використовується для підключення
користувацьких робочих місць.

· Порт - номер порту, який використовується для з'єднання зі службою серверу.

· Змінити налаштування Клієнта  - встановлена позначка в цьому полі дозволяє змінювати конфігураційний файл при наступних встановленнях клієнтських робочих
станцій.

· Виконувати запуск термінального клієнта без копіювання файлів програми  - запуск програми у термінальному режимі без копіювання системних бібліотек з
кореневого каталогу серверної частини .

· Робоча станція  - група атрибутів для налаштування підключення робочих станцій до серверу; налаштовується на клієнтських робочих місцях.

При запуску утиліти на клієнтських робочих місцях вкладка  Основні  матиме вигляд:
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Група атрибутів Робоча станція призначена для налаштування підключення робочої станцій до серверу, та повинна містити адресу та порт підключення до служби
серверу програми.

· Адреса - за умови, що на комп'ютері зі встановленою серверною частиною програмного комплексу кілька мережевих інтерфейсів, заповнюється значенням
IP адреси серверу підключення користувацьких робочих місць (повинен бути ідентичним з IP-адресою вказаною на сервері), в інших випадках допускається
введення доменного імені.

· Порт - номер порту, який використовується для з'єднання із сервером.

До початку

Якщо програма використовує сервер Firebird

Налаштування Firebird - група атрибутів для налаштування підключення до бази даних Firebird. Доступно для редагування, якщо використовується база даних Firebird.

· Використовувати FB сервер  - встановлена позначка в цьому полі вмикає налаштування Firebird.

· Адреса - IP-адреса комп'ютера із встановленою базою Firebird.

· Порт - номер порту, який використовується для з'єднання з базою Firebird. Змінені значення в цьому полі впливають лише на налашування ПК M.E.Doc.

· Розміщення БД  - шлях до розміщення бази Firebird.

· Максимальна кількість одночасних підключень - максимальна кількість  одночасних під'єднань до бази даних. За замовчуванням, = 100.

· Користувач  та Пароль - ім'я та пароль адміністратора бази даних. При встановленні серверної частини програми (встановлення мережевого варіанту)
пропонується використовувати пароль адміністратора бази даних, заданий за замовчуванням. 
Ви можете змінити пароль для підключення до бази данних на власний під час встановлення серверної частини програми з дистрибутиву, або вже після
встановлення за допомогою ConnectionSetup.exe.

· Додаткові налаштування  - доступно для налаштування СКБД Firebird 2 та 3,
Для налаштування особистих параметрів Firebird зверніться до вашого Адміністратора.
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Зверніть увагу! За замовчуванням разом із встановленням M.E.Doc встановлюється версія Firebird 3 у режимі Classic. Щоб змінити конфігурацію за
замовчуванням, у вікні Додаткові налаштування  Firebird у полі Архітектура СКБД оберіть потрібну конфігурацію.

Примітка: якщо змінювати значення в полі "Порт" в додаткових налаштуваннях, то зміни виконаються як в Firebird, так і в ПК M.E.Doc.

 

До початку

Якщо програма працює під управлінням СКБД Oracle

Зверніть увагу!

У програмі реалізована повноцінна підтримка роботи з 64-х бітною архітектурою операційних систем Windows. Для користувачів з встановленою х64
розрядною ОС, після встановлення оновлення виконується автоматичний перехід у даний режим.

Після оновлення програми буде задіяно роботу з додатковою бібліотекою у режимі Direct, яка дозволить виконувати з’єднання з БД напряму без
використання клієнта Oracle.  Даний режим буде увімкнено за замовчуванням.

У вкладку Налаштування Oracle додана можливість вибору способу з'єднання з базою даних -  пряме з'єднання чи за допомогою клієнта Oracle.

З поточної версії доступні обидва способи з'єднання з БД - пряме та за допомогою клієнта Oracle.

 

Клієнт Oracle, який використовується для з'єднання з БД, повинен мати ту ж розрядність, що і ОС Windows.

Тому, для 64х розрядної ОС потрібно встановити 64х розрядний клієнт Oracle. 

 

Вкладка Налаштування Oracle містить групи атрибутів для налаштування підключення до бази даних Oracle. Вкладка доступна, якщо програма працює під управлінням
СКБД Oracle.
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Група Direct містить параметри, що заповнюються при використанні прямого з'єднання з БД.

Група Client - параметри,  що заповнюються при використанні клієнта Oracle.

· Direct - встановлена позначка  означає, що використов ується пряме
з'єднання з БД.

- Сервер (Host): IP адреса сервера, де встановлена база даних Oracle,

- Порт - порт, який використовує Oracle,

- Ім'я сервісу (SID) - ідентифікатор БД Oracle.

 

 

· Client - встановлена позначка означає, що для з'єднання з БД
використовується клієнт Oracle.

- Клієнт - викликається список встановлених клієнтів Oracle відповідної
розрядності.  Якщо на комп'ютері встановлені декілька клієнтів, у цьому
полі можливо обрати із списку бажаний клієнт.

- Сервер (TNS Name) - глобальне ім ’я бази даних.

 

· Користувач - ім ’я користувача системи з правами адміністратора.

· Пароль - пароль користувача для підключення до схеми.

· Максимальна кількість одночасних підключень - максимальна
кількість одночасних під'єднань до бази даних. За замовчуванням, = 100.

До початку

Використання кластера сервісів

Кластер сервісів - це нова функція для мережевого варіанту програми, яка дозволяє рівномірно розподіляти навантаження на службу при великій кількості
підключених робочих станцій. На окремі служби розподіляється звичайна робота користувачів та автоматична обробка документів.

Функція доступна тільки при використанні Firebird сервера чи СКБД Oracle.

Параметри для налаштування сервісу однакові при використанні сервера Firebird та СКБД Oracle, тому опис поданий для одного варіанту.

        Коротко про даний сервіс
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Разом з головною службою запускаються декілька дочірніх служб (кількість вказується користувачем). Головна служба виконує загальне
керування процесом, а дочірні служби безпосередньо використовуються для підключення клієнтських станцій.

І головна служба, і дочірні самостійно підключаються до бази даних.

Головна служба виконує функції:

· слідкує за кількістю запущених клієнтських станцій,

· рівномірно перерозподіляє навантаження між дочірніми службами,

· запускає додаткову дочірню службу у випадку включення на станції автоматичної обробки документів,

· повторно запускає дочірню службу, якщо вона аварійно завершила роботу.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

 

Розробник рекомендує розраховувати кількість запущених дочірніх служб з розрахунку використання 1 дочірньої служби на 10 клієнтських станцій.

Оскільки одна служба може використовувати 2 ГБ і більше оперативної пам'яті (ОЗП), то необхідний об'єм ресурсів комп'ютера, на якому буде розгорнутий кластер
сервісів, вираховується як добуток можливої максимальної кількості запущених служб х 2.

Необхідна оперативна пам'ять = 2 ГБ  х максимальну кількість запущених служб.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
 

 

· Буде використано інтервал портів  - вказується числовий
інтервал, у якому міститься перелік портів, що використовуються
дочірніми службами.

· Перевірка портів - довідкова опція, за допомогою якої
перевіряється стан портів (вільні, зайняті).

· Використовувати кластер сервісів - встановлена позначка  в цьому полі
включає використання даного сервісу.

Якщо використовується Embedded Firebird (тобто, програма не використовує FB
сервер або СКБД Oracle), при спробі відкрити вкладку відображається
застереження:

· Кількість служб - кількість  дочірніх служб, які використовуються при звичайній
роботі користувачів. Встановлюється  із розрахунку: 1 служба на 10 клієнтських
станцій.

· Порт першої служби  - номер, який присвоюється порту першої дочірньої
служби.

Кожна дочірня служба використовує окремий порт.

група Автоматична обробка - окремо виділені параметри для Автоматичної
обробки документів.

· Кількість служб автообробника  - вказується кількість дочірніх служб для
автоматичної обробки. Я кщо задаємо кількість служб для автообробника, то
отримуємо наперед заданий діапазон портів, але обмежену кількість служб.

Розробник рекомендує встановлювати кількість служб в 1,5 раза більше від
запланованого.

· Використовувати динамічний вибір портів - якщо галочка встановлена, то
кількість служб для автоматичної обробки необмежена, але порти для служб
вибираються динамічно.

Більше про ці налаштування

Якщо запускається автообробник, а немає вільного порта для служби, на
станції відображається попередження:

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Потрібно збільшити кількість служб у полі Кількість служб
автообробника та встановити галочку в полі "Використовувати
динамічний вибір портів".

Програма виконає пошук вільного порту для включеного автообробника.

Зверніть увагу!

За замовчуванням сервіс відключений.

Для використання кластера сервісів увімкніть його та налаштуйте параметри, як описано вище.

До початку

Налаштування сервісу автоматичної обробки

На цій вкладці налаштовується робота служби автоматичного обробника документів по всім організаціям.
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· Каталоги (серверні)  - в полях цього блоку вказуються каталоги на сервері для імпорту та експорту документів (Для локального варіанту роботи обираються
каталоги комп'ютера, на якому встановлено програму).

· Розташування каталогу секретних ключів  - шлях до каталогу для локального збереження секретних ключів.

· Виконувати записи про запуск та зупинку в журнал APService.log  - якщо параметр встановлено, то в журнал автообробника APService.log виконуються записи
про дату та час запуску; користувача, який запустив; модулі, які були запущені; дату та час зупинки. Також виконуються записи про інші події (наприклад, помилки) в
журнал APService.trace.{date}.log.

· Інформувати про припинення роботи служби автоматичної обробки  - якщо параметр встановлено, то після припинення роботи служби автоматичної обробки
на вказану електронну адресу буде відправлений лист-повідомлення.

· E-Mail отримувача  - електронна адреса, на яку відправляються листи-повідомлення про припинення роботи служби.
Поле доступне для заповнення, якщо відмічений параметр " Інформувати про припинення роботи служби автоматичної обробки ".

· Зі скриньки установи  - обирається електронна адреса, з якої відправляються листи-повідомлення.
Поле доступне для заповнення, якщо відмічений параметр Інформувати про припинення роботи служби автоматичної обробки .

 

 

До початку
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Корзина
 

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Переміщення документів до "Корзини"
Перегляд "Корзини"
Перегляд та редагування документів у "Корзині"
Відновлення документів з "Корзини"
Видалення документів з "Корзини"

Корзина використовується для вилучення з обробки документів, що містять дані, зміна яких небажана. Під час змінення даних у пов'язаних документах, дані
документу, що знаходиться у Корзині, не змінюються. Також, Корзина може використовуватись для зберігання видалених документів, до моменту прийняття
рішення про їх остаточне видалення з системи.

Скористатися Корзиною можливо у модулях: Реєстр звітів, Реєстр первинних документів, Інформаційна довідка та Реєстр консолідованих звітів.

Примітка: У модулях Реєстр звітів, Реєстр консолідованих  звітів та Інформаційна довідка  у Корзині відображаються документи, що належать до
обраного периоду. У модулі Реєстр первинних документів відображено всі документи, що знаходяться у Корзині.

Переміщення документів до "Корзини"

У модулях Реєстр звітів, Реєстр первинних документів , Інформаційна довідка та Реєстр консолідованих звітів переміщення у Корзину виконується
аналогічним чином. Далі переміщення розглянуто на прикладі модуля Реєстр звітів.

Оберіть документ зі списку та для переміщення документу у корзину скористайтеся одним із способів:

· Натисніть кнопку Видалити панелі інструментів, або натисніть комбінацію клавіш Shift+Del.
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· Відкрийте вкладку Наступні дії . Оберіть пункт Помістити в корзину .

· Виберіть команду меню Файл/Видалити звіт .

· Клацніть правою кнопкою миші на обраному документі, та у контекстному меню оберіть команду Видалити звіт.

· Функція переміщення до Корзини доступна і у відкритому вікні документу:
у меню Файл/Видалити або по натисненню кнопки Видалити панелі інструментів.

 Із вікна відкритого документу до Корзини переміщується тільки поточний документ.

Можливо обрати групу документів для переміщення у Корзину. Якщо документи у списку розташовані послідовно, натисніть та утримуйте клавішу Shift, лівою
кнопкою миші клацніть перший, а потім останній документ групи. Або натисніть та утримуйте клавішу Ctrl, лівою кнопкою миші клацайте рядки довільно
розташованих документів, які потрібно обрати.

Наверх

Перегляд "Корзини"

1. Перегляд "Корзини" у модулі " Реєстр звітів".

Якщо у модулі присутні документи, що переміщені у Корзину, у правій частині вікна присутній фільтр Корзина. Праворуч від назви фільтру, у дужках, вказана
кількість документів, що знаходиться у Корзині.

Для перегляду списку звітів, клацніть лівою клавішею миші на фільтрі Корзина.
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У Корзині відображаються звіти за поточний період.

Для перегляду звітів у Корзині по одержувачам, на вкладці Реєстр за період оберіть одержувача.

2. Перегляд "Корзини" у модулі "Реєстр первинних документів".

Встановіть позначку Корзина на панелі Фільтр. У вікні буде виведено список всіх документів, що містяться у Корзині.

Для налаштування відображення документів згідно з певними параметрами, використовуйте активні поля панелі Фільтр.
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3. Перегляд "Корзини" у модулі "Інформаційна довідка".

Клацніть лівою клавішею миші на фільтрі Корзина, у лівій частині вікна . Праворуч від назви фільтру, у дужках, вказана кількість документів, що знаходиться у
Корзині.

Для перегляду документів, що належать до певного органу, на панелі Державний орган  оберіть назву необхідного органу.
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4. Перегляд "Корзини" у модулі "Реєстр консолідованих звітів".

Для перегляду списку звітів, що містяться у Корзині, клацніть лівою клавішею миші на фільтрі Корзина у лівій частині вікна.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Можливо відібрати звіти по установам, для цього оберіть назву установу на панелі Установи.

Для відображення звітів згідно стану скористайтеся фільтрами панелі Стан.

Наверх

Перегляд та редагування документів у Корзині

Для перегляду документу, що переміщений у Корзину, оберіть документ зі списку, та скористайтеся одним із способів:

·

на панелі інструментів натисніть кнопку Відкрити - ;
· подвійним кліком  лівої клавіші миші на назві документу;
· із контекстного меню команда Відкрити;
· команда Файл/Відкрити;
· натисніть комбінацію клавіш Ctrl+F2 .

В режимі перегляду діють основні  правила  заповнення звітних документів описані у розділі Правила заповнення та редагування документів

Наверх

Відновлення документів з "Корзини"

У модулях Реєстр звітів , Реєстр первинних документів , Інформаційна довідка та Реєстр консолідованих звітів відновлення документів  з Корзини
виконується аналогічним чином. Далі відновлення розглянуто на прикладі модуля Реєстр звітів.

Відкрийте Корзину, оберіть документ або групу документів, які потрібно відновити, та скористайтеся одним із способів:

· Натисніть кнопку Відновити  панелі  інструментів.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок

· Відкрийте вкладку Наступні дії . Оберіть пункт Відновити з корзини .

Натисніть, щоб збільшити малюнок

· Виберіть команду меню Правка - Відновити з корзини .

· Клацніть правою кнопкою миші на обраному документі, та у контекстному меню оберіть команду Відновити з корзини .

Наверх
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Видалення документів з "Корзини"

Зауваження! З корзини неможливо видалити документи, що містять підпис, та які були відправлені або отримані від сторонніх організацій.

Оберіть документ або групу документів, які потрібно видалити, та скористайтеся одним із способів:

· Натисніть кнопку Видалити панелі інструментів, або натисніть комбінацію клавіш Shift+Del.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

· Виберіть команду меню Файл/Видалити .

· Клацніть правою кнопкою миші на обраному документі, та у контекстному меню оберіть команду Видалити.

· Функція видалення з Корзини доступна і у відкритому вікні документу:
у меню Файл/Видалити або по натисненню кнопки Видалити панелі інструментів.

 Із вікна відкритого документу видаляється тільки поточний документ.

Видалений з Корзини документ видаляється з системи без можливості відновлення.

Наверх
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Система відображення квитанцій
 

Система відображення квитанцій призначена для інформування користувачів про наявність непрочитаних квитанцій, та їх швидкого перегляду.

Увага! У вікні Сервісу не відображаються Квитанції, що були прийняті за допомогою сервісу Автоматичної обробки кореспонденції, та
непрочитані квитанції, що були отримані до 01.09.2014 р.

Для коректного відображення прийнятих квитанцій для різних користувачів, крім налаштування доступу до модуля, для користувача
повинні бути виконані налаштування доступу до бланків. Налаштування доступу до бланків виконуються у модулі Адміністрування –
Управління ролями.

Запуск Системи відображення квитанцій здійснюється по натисканню кнопки панелі інструментів:

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Число, що зображене на кнопці, позначає кількість непрочитаних квитанцій, та змінюється у процесі перегляду та надходження квитанцій.

Вікно Сервісу містить перелік непрочитаних квитанцій.

Квитанції розподілені по групам, що відповідають одержувачу документа з адресної книги (наприклад, Податкова Інспекція , Державна служба статистики , тощо). Назва
одержувача зазначається у заголовку групи, у дужках вказується кількість непрочитаних квитанцій у групі.

Повідомлення для Податкових накладних  відображаються у розділі РЕЄСТР ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ.

Повідомлення та Квитанції від підзвітних організацій наводяться у розділі ІНШІ АДРЕСИ.

Якщо у якійсь з груп відсутні повідомлення, ця група не відображається у вікні сервісу.

Для кожної квитанції наводиться інформація:
· назва документа, для якого отримано квитанцію;
· дата та час останньої модифікації документу;
· вид отриманого повідомлення, для Первинних документів  вказується назва Контрагента.

По замовчуванню, у групі відображається 5 останніх Квитанцій. Для перегляду наступної порції натисніть Показати ще 5 квитанцій .
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Якщо, для документу існують декілька квитанцій, у списку відображаються квитанції, що мають більший пріоритет, наприклад, якщо отримана Квитанція 1 та Квитанція 2 у вікні
буде відображена лише Квитанція 2.

На початку списку відображаються неприйняті квитанції, що позначаються червоним кольором.

Квитанція, отримана останньою, у списку вікна відображаються першою.

Можливо змінити відображення груп у вікні Сервісу. Натисніть два рази лівою кнопкою миші на заголовку групи. Групу буде "згорнуто". Зліва від назви групи з'явиться символ
. Щоб "розгорнути" список квитанцій у групі, натисніть два рази лівою кнопкою миші на заголовку групи ще раз. Біля заголовку розгорнутої  групи буде відображено символ

.

У вікні Сервісу запам'ятовуються налаштування відображення, виконані користувачем.

Натискання кнопки Відмітити всі прочитаними позначає всі Квитанції як прочитані, при цьому, інформація про Квитанції видаляється з вікна Сервісу, та у відповідних
розділах програми знімаються маркери, що позначають наявність непрочитаних повідомлень.
При подвійному натисканні лівої кнопки миші на квитанції у списку, відкривається документ, для якого надійшла обрана квитанція. У вікні відкритого документу автоматично
відкривається вкладка Квитанції. Обрана квитанція набуває статусу прочитаної. Прочитані квитанції не відображаються у вікні Сервісу.

Інформація про Квитанції оновлюється при прийманні пошти.
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Обмін документами з СОТА
 

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Експорт документів до "СОТА"
Імпорт документів з "СОТА"

Передбачено обмін документами між програмними комплексами M.E.Doc та СОТА. Обмін документами відбувається шляхом
виконання імпорту та експорту документів у програмі M.E.Doc.

Здійснювати обмін документами можливо лише з Головної установи. Функція обміну документами для філій недоступна.

Експорт документів з M.E.Doc до СОТА

Скористатися функцією можливо у розділах: Реєстр звітів, Єдиний внесок, Реєстр первинних документів, Реєстр
акцизних документів, Реєстр товарно-транспортних накладних, Інформаційна довідка.

Експорт виконується за наступними правилами:

1. Якщо документ відсутній у СОТА, виконується копіювання документу. Не можливо виконати експорт документів, що у
M.E.Doc мають статус В дорозі або Очікується кв. ...

2. Якщо документ існує у СОТА , виконується заміщення існуючого документа. Експорт виконується в залежності від статусу ,
який документ має у програмах. Комбінації статусів, при яких можливо експортувати документ з заміщенням, позначено "+" у
таблиці нижче:

 СОТА

Готується/
Вірний

На підпис  …
(не

накладено
жодного
підпису)

На підпис  …
(накладено
хоча б один
підпис)

Готовий до
подачі

В дорозі/
Очікується
кв. ...

Прийнятий Неприйнятий

M.E.Doc Готується/
Вірний

+ +     

На підпис ... + +     
Готовий до
подачі

+ +     

В дорозі/
Очікується кв.

...

      

Прийнятий + + + + +  +
Неприйнятий + + + +    

Для виконання експорту документа з програми M.E.Doc до СОТА виконайте послідовність дій:

1. Оберіть документ, або групу документів, які потрібно експортувати. Якщо буде обрано головний документ пакету звітів,
операція перенесення у СОТА буде виконана для всіх документів пакету.

2. Оберіть команду меню Сервіс - Передати документ в СОТА.
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3. У вікні Підпис введіть пароль секретного ключа та натисніть кнопку ОК.

4. Розпочнеться процес передачі даних на сервер.

5. Після завершення передачі даних відкриється вікно протоколу передачі даних.
Протокол містить повідомлення про результати передачі документів. Якщо передача документу на сервер не відбулась, для
документу у протоколі міститься повідомлення - "неможливо передати на сервер".  Для успішної передачі документів
необхідно дотримуватись умов, за яких можливий експорт документів.

6. Експортовані документи відобразяться у відповідному розділі "СОТА".

До початку

Імпорт документів у M.E.Doc з СОТА

Скористатися функцією можливо у розділах: Реєстр звітів та Єдиний внесок.
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Для виконання імпорту документа до M.E.Doc з програми СОТА виконайте послідовність дій:

1. Оберіть документ, або групу документів, які потрібно імпортувати.

2. Оберіть команду меню Сервіс - Завантажити документи з СОТА.

3. У вікні Підпис введіть пароль секретного ключа та натисніть кнопку ОК.

4. У вікні Вибір документів за період  встановіть період, до якого належать документи. Для цього оберіть один із способів:

· Встановіть позначку За період ,  та у полях праворуч оберіть з списку період та рік, до якого належать документи;

· Встановіть позначку  Інтервал , та у полях праворуч оберіть значення початку та закінчення періоду часу, до якого належать
документи.

У вікну буде відображено список документів з серверу СОТА, які належать до встановленого періоду:
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Для пакету документів у вікні відображається головний документ. Щоб переглянути додатки, натисніть значок  ліворуч від
рядка документу.

Документи доступні для завантаження відображено чорним кольором.

Документи, які неможливо імпортувати відображені у вікні сірим кольором. Для того, щоб переглянути причину, з якої
імпорт документу неможливий, оберіть документ у списку за допомогою миші. У нижній частині вікна з'явиться рядок -
роз'яснення.

5. Оберіть документ, або групу документів, які потрібно імпортувати та натисніть кнопку ОК.

6. Розпочнеться процес передачі даних. Після завершення передачі даних відкриється вікно протоколу передачі даних.

7. Імпортовані документи відобразяться у відповідному розділі M.E.Doc.

До початку
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Звірка даних довідника контрагентів програми із ЄДК
 

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Як відправити реквізити установи в ЄДК?
Якщо реквізити установи змінюються після синхронізації з ЄДК
Звірка даних контрагентів при перевірці документів:

у відкритому документі
групова перевірка у Реєстрі первинних документів

Звірка Довідника контрагентів з ЄДК
Звірка даних з ЄДК при автоматичній обробці документів

Для зручності користувачів у програмі є можливість звірки даних довідника контрагентів програми із Єдиним довідником контрагентів (далі - ЄДК) на сервері
документообігу.

Реквізити контрагентів присутні у первинних документах (податкових накладних, розрахунках коригування). Правильніть заповнення цих документів гарантує
суттєве зменшення випадків відмови при реєстрації в ЄРПН та погодженні з контрагентами, оскільки реквізити установ надавали Ваші контрагенти.

Умовою для коректного функціонування сервісу є наявність стабільного з'єднання з мережею Інтернет.

Для звірки даних сервіс підключається до серверу документообігу та отримує дані з ЄДК.

Всім користувачам програми пропонується відправити реквізити картки підприємства для збереження у довіднику організацій на сервері документообігу. Із цих
даних сформований ЄДК, який постійно поповнюється та оновлюється. Дані ЄДК використовуються для звірки з довідником контрагентів програми.

Якщо дані контрагента відсутні у ЄДК, оновлення картки контрагента виконується за базою даних платників ДФСУ.

Звірка даних здійснюється:

1.У Довіднику контрагентів.

2.У Картці контрагента.

3.При автоматичній обробці документів.

4.Під час перевірки документів (у вкладці Наступні дії та по F4):

Податкова накладна ;

Додаток № 2 до податкової накладної.

5. При груповій перевірці документів у Реєстрі первинних документів.

6. При відправленні документів у статусі Готується та Імпортований.

Як відправити реквізити установи у ЄДК?

Користувачам програми, які ще не скористались можливістю розмістити реквізити картки підприємства у ЄДК, пропонується це зробити:
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
Для відправлення картки потрібно обрати Погоджуюсь.

Розпочнеться процедура накладання ЕП печатки установи, після чого картка буде відправлена.

Реквізити вашої установи будуть додані у ЄДК на сервері документообігу та стануть доступними для використання вашими контрагентами.

Користувачам, які вже відправили реквізити картки до ЄДК, буде запропоновано виконати звірку даних довідника контрагентів програми із ЄДК:

Натисніть, щоб збільшити малюнок
У полі Дані актуальні з дати необхідно вносити (обирати) дату, з якої актуальні реквізити установи.

До початку

Якщо реквізити установи змінюються після синхронізації з ЄДК

Якщо у Картці підприємства змінюються реквізити, які занесені у Єдиний довідник контрагентів, їх також потрібно оновити у цьому довіднику.

Пропозиція оновити дані відображається після збереження змін у Картці підприємства.

Також оновлення даних можна за допмогою команди головного меню Сервіс - Оновити дані в Єдиному довіднику контрагентів.

До початку
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Автоматичне звірення даних контрагентів при перевірці документів

Звірка запускається автоматично, але лише після успішної перевірки заповнення полів ПН/РК. Якщо при перевірці документа виявлені помилки, звірка
даних не виконується.

Звірка даних з ЄДК при перевірці  відкритого документа

1. Функція звірки даних з ЄДК запускається при перевірці у відкритому документі (із вкладки Наступні дії та по F4). 

Повідомлення програми щодо звірки даних з можливими варіантами дій залежить від того, чи були раніше синхронізовані дані у довіднику контрагентів програми із
ЄДК.

· якщо дані в документі відрізняються від даних у довіднику контрагентів програми, який вже звірений з ЄДК - пропонується замінити дані контрагента в документі
на актуальні чи залишити їх без змін. Рішення про можливу заміну повинен прийняти користувач.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

· якщо документ містить дані контрагента, який відсутній у ЄДК, пропонується один із варіантів:
– замінити дані контрагента в документі,

– замінити дані контрагента в довіднику контрагентів програми,

– залишити без змін.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Результати виконаної звірки з ЄДК відображаються у «Властивостях документа» у новому полі Перевірка контрагента:
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
До початку

Звірка даних з ЄДК при груповій перевірці документів

Звірка даних також виконується при груповій перевірці документів у Реєстрі первинних документів.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

У колонці Звірка з ЄДК у таблиці модулю Реєстру первинних документів позначається результат виконаної звірки даних: 

" " – у ЄДК нема даних контрагента;

" " – дані співпадають;

" " – дані не співпадають.

" " – дані не перевірені через відсутність з’єднання з ЄДК. Якщо документ набуває ознаки Відсутнє з'єднання з ЄДК (на момент перевірки), при
відправці повторно відбудеться звірка.

При груповій відправці документів у статусі Імпортований чи Готується, незалежно від відповіді користувача на запитання "Ви бажаєте перевірити всі виділені
звіти? У випадку натискання "Ні" всі звіти будуть переміщені одразу на підпис", виконується звірка даних з ЄДК.

Зверніть увагу! У документах виконується автоматична звірка даних по контрагенту з ЄДК.

Звірка даних по контрагенту виконується тільки при перевірці першої ПН/РК. У решті ПН/РК, виписаних за день цьому контрагенту, автоматична звірка не
запускається, оскільки була виконана раніше. Тобто, автоматична звірка з ЄДК у документах по кожному контрагенту виконується лише 1 раз на день.

Якщо дані контрагента в ЄДК оновлені вже після звернення сервісу, можлива ситуація, що в документі будуть неактуальні реквізити контрагента.

Для виправлення цієї ситуації користувач повинен самостійно синхронізувати дані з ЄДК через довідник контрагентів програми.

Якщо контрагент відсутній у довіднику, буде створений відповідний запис після звірки з ЄДК.

Звірка даних відбувається на дату створення документа. Тобто з історії оновлень в ЄДК вибираються актуальні реквізити контрагента на дату документа.
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Якщо виконується оновлення даних контрагента, для якого в документі є лише ІПН, при наявності в ЄДК декількох таких контрагентів, всі вони
завантажуються у довідник.

Наприклад, це можуть бути декілька філій установ, які мають однаковий ІНП.

Оновлення даних та можлива заміна даних буде виконуватися по головній установі.

Якщо документ призначений філії, для оновлення даних з ЄДК потрібно у ПН/РК вказувати код ЄДРПОУ та код філії.

До початку

Звірка довідника контрагентів програми з ЄДК

Із довідника контрагентів звірення даних запускається вручну користувачем, і може виконуватися декілька разів за день.

Можливо виконувати як оновлення даних певного контрагента у його картці, так і групове оновлення записів довідника.

Оновлення даних у картці контрагента

1. У картці контрагента натисніть кнопку Оновити дані по контрагенту.

2. Сервіс виконає звірку даних з ЄДК та відобразить результат:

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Інформацію щодо оновлення даних контрагента можливо переглянути на вкладці Історія оновлень в ЄДК. Записи на вкладці доступні для перегляду та
відкриваються подвійним кліком миші. Редагувати записи контрагента, звірені з ЄДК, неможливо. У вкладці Загальні дані у полі Дані актуальні з дати
відображається дата, з якої актуальні реквізити контрагента. Якщо дата не внесена, звірка з ЄДК не відбувалась.

Групове оновлення даних довідника

1. Виділіть записи контрагентів, які потрібно оновити. (окремі, утримуючі клавішу <Ctrl>, розташовані послідовно - <Shift>).

2. Оберіть пункт меню Правка - Оновити дані по контрагенту  або натисніть кнопку .

3. Позначте потрібний варіант оновлення записів:

Страница 595



4. Сервіс виконає звірку даних з ЄДК та відобразить результат:

Зверніть увагу! Дані в картках контрагента, які були синхронізовані з ЄДК, недоступні для редагування.

До початку

Звірка даних з ЄДК при автоматичній обробці документів

У процесі автоматичної обробки документів при відправленні їх контрагентам та в ДФС можливо налаштовувати звірку даних контрагентів з ЄДК.

У налаштуваннях сервісу автоматичної обробки документів встановлюються опції:

· Не відправляти не звірені з ЄДК документи;

· Заміна даних контрагента даними з ЄДК.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Відповідно до встановленних опцій за результатами звірки, дані контрагента у документах будуть або замінені, або документи не будуть відправлені.

Більш докладно звірка даних описана у довідці до модулю Автоматична обробка документів.

До початку
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Інформер
 

У модулі Інформер користувачі можуть дізнатися про актуальні новини у сфері бухгалтерського обліку, отримати корисні поради, слідкувати за
останніми змінами у законодавстві тощо.

Щоб обрати актуальні новини, встановіть фільтри відображення новин, обравши категорію, у верхній частині вікна модуля:

Натисніть, щоб збільшити малюнок

· Всі – всі новини, наявні у модулі;
· Держава: звітність та податки  –  новини щодо подання звітності та сплати податків;
· Зарплата – новини, пов’язані з обліком заробітної плати, лікарняних тощо;
· Шпаргалка бухгалтера  –  корисні поради щодо бухгалтерського обліку.

Також можливо обрати новини за сферою, у якій здійснюється бухгалтерський облік, встановивши відповідні опції –  Юридичним особам ,
Бюджетним установам , ФОП .

Передбачено можливість пошуку новин. Для пошуку введіть ключові слова у полі Пошук , що розташоване у верхній частині вікна, та натисніть

. У вікні модуля будуть відображені новини, що містять введені слова. Щоб очистити поле пошуку та повернутись до перегляду повного

списку новин, натисніть .

Кожна новина позначається прапорцем, колір якого відповідає категорії, до якої належить новина.

У вікні відображається короткий зміст новин. Щоб переглянути новину повністю, натисніть на відповідній закладці. Докладна інформація відкриється у
окремій вкладці.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
Крім текстових новин у модулі можливо переглядати відеоролики з новинами та корисною інформацією з каналу M.E.Doc на YouTube. Для цього
натисніть посилання Відеоблог у верхній частині вікна.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
Відеоролики також розподілені за рубриками. Щоб обрати потрібну рубрику, натисніть кнопку фільтра у верхній частині вікна модуля:

· Всі – вся відеоінформація, наявна у модулі;
· Легкий старт –  поради та інструкції щодо початку роботи з програмою;
· Твій час дізнатися – навчальні матеріали та випуски передачі "Твій час дізнатися", що висвітлюють останні новини та актуальні питання;
· Як це зробити  –  корисні поради щодо ефективного використання програми.

Також, обрати певний розділ можливо, натиснувши кнопку до розділу . Пошук потрібних відеороликів здійснюється за допомогою поля Пошук .

Щоб повернутися до текстових новин, натисніть посилання Блог Бухгалтера .
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Універсальна автоматична обробка
  

Сервіс призначений для автоматизації ручної обробки великої кількості документів для всіх або обраних підприємств, доданих в
програмний комплекс.

Сервіс доступний за наявності ліцензії Держава. Облік ПДВ  або Обмін документами з контрагентами.

 

За допомогою сервісу Ви можете організувати автоматичне виконання операцій:

· імпорт документів , створених в інших бухгалтерських системах ( Зверніть увагу!  В модулі виконується імпорт тільки
первинних документів в форматі ДФС та форматі обміну );

· накладання підпису печатки та подача звітності  (до ДФСУ, Державної статистичної служби тощо);

· реєстрація документів у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) ;

· відправка первинних документів контрагентам ;

· відправка запитів щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру  податкових накладних;

· збереження вихідних документів, що були прийняті або відхилені у ДФС , або були затверджені або відхилені контрагентом ;

· автоматичне погодження вхідних первинних документів ;

· збереження вхідних документів, обробку яких завершено ;

· імпорт банківських виписок ;

· автоматична звірка з ЄРПН ;

· автоматичне опрацювання інформаційних запитів до Державних органів .
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Запуск сервісу
    

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Запуск на сервері
Запуск на станції
Запуск сервісу в роботу

Для першого запуску сервісу універсальної автоматичної обробки потрібно виконати такі дії:

· відкрити утиліту Налаштування з'єднання  (ConnectionSetup.exe) на сервері та налаштувати сервіс універсальної автоматичної обробки на вкладці «Сервіс
автоматичної обробки »;

· для локального збереження секретних ключів між сеансами роботи автообробника, потрібно за допомогою утиліти вказати локальний каталог .

· перезапустити службу M.Е.Doc на сервері. Після перезапуску служби M.Е.Doc автоматично запуститься служба автообробника (APService.exe).

Надалі при кожному запуску служби M.Е.Doc служба автообробника буде запускатись автоматично.

Запуск на сервері

Для запуску автообробника на сервері потрібно запустити файл APMonitor.exe.

Відобразиться вікно авторизації користувача в системі.

В цьому вікні оберіть ім'я потрібного користувача, введіть пароль та натисніть кнопку ОК. Якщо  у обраного користувача налаштовані права доступу, то відобразиться
вікно вибору установи.

У вікні Вибір установи  представлено перелік всіх доданих в програмний комплекс підприємств.

У вікні вибору установи встановіть галочки у рядках підприємств, для яких потрібно запустити сервіс, та натисніть на кнопку ОК. Щоб швидко встановити (видалити)
галочки для всіх підприємств, встановіть (видаліть) позначку у заголовку колонки.

Якщо сервіс доступний для всіх обраних підприємств, відкриється  вікно  Універсальна автоматична обробка .

Кожне обране підприємство відображається на окремій вкладці.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
Якщо сервіс доступний не для всіх обраних підприємств, відобразиться повідомлення про відсутність ліцензії.

При натисканні на кнопку Так сервіс буде запущений для підприємств із діючою ліцензією.

При натисканні на кнопку Ні сервіс не запускається.

До початку

Запуск на станції

Для запуску автообробника на станції  потрібно скопіювати у будь-яке місце на станції папку «AP» з папки, куди встановлений M.Е.Doc на сервері. В цій папці
міститься мінімальний набір файлів для запуску монітора автообробника. Не потрібно виконувати жодних налаштувань.

З папки «AP» запускається файл APStart.exe, який завантажує та оновлює бібліотеки, необхідні для запуску монітора, та відкриває монітор автообробника
(починаючи з авторизації).

До початку

Запуск та робота сервісу

Щоб запустити автоматичну обробку, натисніть на кнопку  на панелі інструментів. Запускається автоматична обробка для всіх відкритих підприємств.

Щоб зупинити автоматичну обробку, натисніть на кнопку  на панелі інструментів.

Після запуску сервісу в роботу відобразиться вікно вибору секретних ключів для всіх підприємств, для яких запускається автообробник.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
В цьому вікні виконайте такі дії:

1.Для кожного підприємства встановіть відмітку для потрібного ключа.

2.За необхідності встановіть ознаку Зберігати секретні ключі та паролі на сервері автоматичної обробки.

3.Натисніть на кнопку ОК.

Відкриється вікно Підпис .

Якщо було встановлено ознаку Зберігати секретні ключі та паролі на сервері автоматичної обробки, то відобразиться повідомлення про збереження ключів.

При натисканні на кнопку Так відкриється вікно Підпис.

Секретні ключі та паролі зберігаються на сервері у каталозі, вказаному в полі Розташування каталогу секретних ключів в утиліті Налаштування
з'єднання.

У вікні Підпис оберіть каталог  з секретними ключами, зазначте пароль до ключа та натисніть на кнопку ОК.

Страница 603



Почергово повторіть процедуру для кожного із обраних секретних ключів підприємств.

Після зазначення пароля для останнього ключа універсальний автообробник почне роботу.

Після запуску в першу чергу перевіряється поштова скринька на наявність вхідних повідомлень, відкриється стандартне вікно підписання документу, де потрібно
ввести пароль доступу до секретних ключів. Натисніть ОК. Розпочнеться процес завантаження надісланих повідомлень.

Після перевірки пошти сервіс розпочне виконувати задані операції, у встановленій при налаштуванні послідовності.

Весь процес роботи сервісу відображається у хронологічному порядку у протоколі виконаних операцій.

До моменту зупинення сервісу або виходу із програмного комплексу, сервіс буде безперервно виконувати оброку документів із вказаним проміжком часу, а також
перевіряти поштову скриньку на наявність нових вхідних повідомлень.

Якщо не налаштовано жодних дій, автообробник виконує приймання вхідних повідомлень.

УВАГА! Логування роботи універсального автообробника відбувається, якщо встановлено параметр Виконувати записи про запуск та зупинку
в журнал APService.log  в утиліті Налаштування з'єднання .

До початку
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Опис структури модуля
    

Модуль складається із 5 функціональних частин.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

1. Панель інструментів.
На панелі розташовані кнопки:

Додати установу Вибір додаткових установ, для яких потрібно запустити автоматичну обробку

Старт Запуск автоматичної обробки (для всіх відкритих закладок підприємств)

Стоп Зупинка автоматичної обробки (для всіх відкритих закладок підприємств)

Зверніть увагу! До моменту зупинення сервісу або виходу із програмного комплексу сервіс буде безперервно виконувати обрані операції. Інтервал часу, із яким
виконуються операції, вказується в налаштуваннях сервісу.
Для того, щоб змінити налаштування роботи модуля, необхідно зупинити сервіс. Увімкнення-вимкнення операцій під час виконання автоматичної обробки
неможливе.

Очистити журнал Очищення журналу автоматичної обробки поточної установи

Увімкнути фільтр Встановлення фільтру за колонками для журналу автоматичної обробки поточної установи

Пошук Пошук в журналі автоматичної обробки поточної установи

Експорт Журналу подій Збереження даних журналу автоматичної обробки у файл формату Excel

Параметри системи Виклик вікна налаштування параметрів системи

Виклик довідки Довідка по роботі з сервісом

Експорт Журналу подій
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1. На панелі інструментів натисніть кнопку .
2. Відкриється вікно Експорт журналу подій:

3. Оберіть підприємства, для яких потрібно зберегти дані журналу, встановіть позначки у відповідних рядках. (Вікно містить список всіх підприємств, відкритих у сервісі Універсальної
обробки документів.) Щоб швидко обрати всі підприємства, встановіть позначку у заголовку таблиці.

4. Для виконання експорту натисніть ОК. У вікні, що відкриється введіть ім'я файлу. Журнал подій буде збережено у форматі Excel, дані для кожного підприємства зберігаються на окремому
аркуші.

2. Панель зміни пріоритету виконання операції
Містить засоби для налаштування порядку виконання автоматичних операцій. Пріоритет операцій визначає послідовність, у якій будуть виконуватись операції.

Номер пріоритету операції відповідає порядковому номеру операції у черзі на виконання та відображається на панелі з переліком автоматичних операції. Так операція з пріоритетом " 1"
буде виконуватись першою, " 2" - другою і так далі.

Зверніть увагу! Налаштування розділу Загальні налаштування маються найвищий пріоритет "0". Пріоритет цього розділу змінити неможливо.

Щоб змінити пріоритет, оберіть назву автоматичної операції на панелі з переліком автоматичних операції та натисніть кнопку:
Збільшити пріоритет операції та перемістити її на один крок вище у черзі

Зменшити пріоритет операції та перемістити її на один крок нижче

Змінювати пріоритет операцій можливо, якщо для виконання обрано хоча б дві автоматичні операції. За замовчуванням кожна новообрана операція отримає найнижчий пріоритет, тобто
буде виконуватись останньою.

3. Панель налаштування модуля.
Містить засоби для налаштування автоматичної обробки.

Зверніть увагу! Перед запуском сервісу обов'язково потрібно обрати операції, що будуть виконуватись, та задати параметри функціонування.

Детальніше про налаштування див. розділ Налаштування автоматичної обробки

4. Протокол виконання операцій автоматичної обробки.
У протоколі в хронологічному порядку відображається інформація про виконані операції. Протокол допомагає користувачу слідкувати за ходом автоматичної обробки.

У відповідних полях протоколу міститься інформація:

· Подія - дія, що була виконана сервісом автоматичної обробки.

· Користувач - ім'я облікового запису користувача в сиcтемі, який запустив сервіс автоматичної обробки.

· Дата  - дата та час виконання події.

· ПІБ - прізвище ім'я та по батькові користувача, який запустив сервіс автоматичної обробки.
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· Опис - детальніший опис події.

· Період - період події.

· Документ  - назва, номер та дата документу, який був оброблений сервісом.

Для того, щоб переглянути всі поля, скористайтеся смугою прокрутки у нижній частині вікна.

5. Панель відображення.
Містить вкладки відображення даних:
· Журнал автоматичної обробки - історія подій, які відбувалися під час автоматичної обробки документів;

· Журнал прийому вхідних повідомлень - відображає перелік документів , що присутні у системі.

В журналах відображаються події та документи поточного підприємства.

В журналі автоматичної обробки відображаються 500 останніх подій. Всі події можна побачити в Журналі подій M.Е.Doc.

До початку
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Налаштування автоматичної обробки
    

 

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Налаштування автоматичної обробки
Імпорт документів
Реєстрація документів у ЄРПН
Відправка первинних документів контрагентам
Обробка вхідних документів
Подання звітних документів до контролюючих органів
Імпорт банківських виписок
Автоматична звірка з ЄРПН
Автоматичне опрацювання інформаційних запитів до Державних
органів

Налаштування автоматичної обробки

Налаштування автоматичної обробки виконується на панелі Налаштування . Панель Налаштування  можна згорнути натисканням символу . Відповідно,
натискання символу  розгортає панель.

Панель Налаштування  розділена на дві частини: ліворуч міститься список доступних операцій автоматичної обробки, праворуч - налаштування операції, обраної
для виконання сервісом.

Оберіть операцію Загальні налаштування та встановіть значення параметрів, що є загальними для всіх автоматичних операцій:

· Автоматична обробка кожні __ хвилин - вкажіть проміжок часу в хвилинах, через який сервіс буде циклічно виконувати задані дії.

· Множник потоків обробки на ядро ЦП - задайте кількість потоків обробки. Максимальне можливе значення параметру –  8 . Параметр застосовується для всіх
підприємств у поточній базі .

· Проставляти ознаку «Включено до ЄРПН »  - якщо позначка встановлена, у документ автоматично додається ознака реєстрації у Єдиному реєстрі податкових
накладних.

· Виконувати прийом повідомлень - якщо позначка встановлена, модуль приймає повідомлення (через пряме з'єднання з сервером СДО чи електронною
поштою). Якщо позначка не встановлена, прийом повідомлень не виконується.

· Не відправляти не звірені з ЄДК документи - якщо позначка встановлена, документи, дані в яких не звірені з ЄДК, не будуть відправлятися. За
замовчуванням, позначка не встановлена.

· Заміна даних контрагента даними з ЄДК - якщо позначка встановлена, у податкових накладних та розрахунках коригування будуть автоматично замінені дані
контрагентів даними з ЄДК, якщо у процесі звірки виявлена їх відмінність.
За замовчуванням, встановлена заміна даних контрагента даними з ЄДК.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

В блоці Налаштування автоматичної обробки можна зберегти або завантажити налаштування автоматичної обробки. Якщо завантажена певна конфігурація, то в
цьому блоці буде відображена назва завантаженого файлу конфігурації.

· кнопка Експорт - призначена для збереження поточного налаштування автообробки у файл конфігурації (*.acf).
При натисканні на кнопку відкриється стандартне вікно вибору папки для збереження файлу.

· кнопка Імпорт - призначена для завантаження налаштування автообробки з файлу конфігурації
При натисканні на кнопку відкриється стандартне вікно вибору файлу (*.acf).
Після завантаження файлу конфігурації буде встановлено налаштування операцій автообробника з цього файлу.
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Для виконання операції потрібно відмітити її у полі  праворуч від назви операції.

Сервіс буде виконувати обрані автоматичні операції послідовно згідно з встановленим для них пріоритетом. За замовчуванням кожна
новообрана операція отримає найнижчий пріоритет, тобто буде виконуватись останньою.

Зверніть увагу! До моменту зупинення сервісу або виходу із програмного комплексу сервіс буде безперервно виконувати обрані операції. Інтервал часу, із
яким виконуються операції, вказується в налаштуваннях сервісу.

Для того, щоб змінити налаштування роботи модуля, необхідно зупинити сервіс. Увімкнення-вимкнення операцій під час виконання
автоматичної обробки неможливе.
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Імпорт документів з диску
    

Зверніть увагу! В модулі виконується імпорт тільки первинних документів в форматі ДФС та форматі обміну

Налаштування Імпорт документів:

Натисніть, щоб збільшити малюнок
· Імпорт документів

Вкажіть шлях до каталогу для відправки на сервер. З цього каталогу сервіс виконає копіювання документів до основного
каталогу на сервері, з якого буде виконаний подальший імпорт.

Універсальний автообробник працює тільки із серверними каталогами, які знаходяться на сервері програми та
налаштовані в утиліті  Налаштування з'єднання

Після закінчення циклу обробки служба автообробника кожну хвилину перевіряє вказаний локальний каталог та
копіює наявні в ньому документи в серверний каталог, звідки вони будуть проімпортовані.

· Зберігати файли, в яких виявлено помилки, до каталогу
Вкажіть шлях для збереження документів, які не вдалося імпортувати. За замовчуванням програма пропонує папку ErrorFiles.
Папку буде створено у каталозі, який Ви вказали у полі Каталог для імпорту документів.

· Зберігати файли, які успішно імпортовані, до каталогу
Встановіть позначку, якщо необхідно зберігати документи, що вдало пройшли імпорт. Після встановлення позначки поле стає
доступним для введення інформації. 

· Вкажіть шлях для збереження успішно імпортованих документів. За замовчуванням, програма пропонує папку SuccessFiles.
Папку буде створено у каталозі, який Ви вказали у полі Каталог для імпорту документів.

· Відкидати ПН/РК, які мають дублі в підприємстві
Якщо позначку встановлено, виконується перевірка на наявність у ПК "M.E.Doc" документа з таким самим номером, датою,
контрагентом та сумою. Якщо такий документ існує, новий документ буде вважатися помилковим.

· Розрахувати імпортовані ПН
Наявність галочки у цьому полі включає функцію перерахунку  розрахункових  полів  документів.

Налаштування Імпорт вкладень до первинних документів:

У розділі налаштовується автоматичний імпорт вкладень до первинних документів, які створюються за шаблоном типу Документ
з вкладенням.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
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· Каталог з вкладеннями
Вкажіть шлях до каталогу, у якому зберігаються файли вкладень, що повинні бути додані у документ.

· Зберігати файли, в яких виявлено помилки, до каталогу
Вкажіть шлях для збереження документів, які не вдалося імпортувати. За замовчуванням програма пропонує папку
ErrorAttach. Папку буде створено у каталозі, який Ви вказали у полі Каталог з вкладеннями.

· Зберігати файли, які успішно імпортовані, до каталогу
Встановіть позначку, якщо необхідно зберігати документи, що вдало пройшли імпорт. Після встановлення позначки поле
стає доступним для введення інформації. 

Вкажіть шлях для збереження успішно імпортованих вкладень. За замовчуванням, програма пропонує папку SuccessAttach.
Папку буде створено у каталозі, який Ви вказали у полі Каталог з вкладеннями.

· Шаблон первинного документа
Оберіть шаблон первинного документу типу Документ з вкладенням , на основі якого буде створюватися первинний

документ, та у який додаватиметься вкладення. При натисканні кнопки  відкривається список усіх доступних
шаблонів з типом Документ з вкладенням .

У якості вкладень можуть бути імпортовані файли формату: pdf, txt, doc, docx, xls, xlsx, rtf.

Ім ’я файла вкладення повинно мати формат: <чаркод первинного документа>_<дата документа (у форматі
ддммрррр)>_<номер документа>_<ЄДРПОУ контрагента>_<код філії контрагента>. У якості роздільника
використовується символ «нижнє підкреслення».

Чаркод, дата документа, номер документа та ЄДРПОУ контрагента –  обов ’язкові параметри, ці дані обов ’язково повинні
бути присутніми у назві файлу. Код філії контрагента – необов’язковий параметр, може бути відсутнім у імені файла.

Приклад назви файла: Test_21082018_12345_63636363_6.pdf.

Ім'я файла не повинно містити більш ніж 50 символів. Розмір файла не повинен перевищувати 20 МБ.

З усіх файлів, які будуть розміщені у каталозі, що вказаний у полі Каталог з вкладеннями, будуть імпортовані лише ті файли,
назва та розширення яких відповідає вимогам, описаним вище.

Під час виконання імпорту вкладень здійснюється створення первинного документа за обраним шаблоном, заповнення
полів документа даними з назви файла вкладення та прикріплення файла вкладення до створеного документа. Для
кожного файла вкладення створюється окремий первинний документ.

Кнопка Календар запуску

При натисканні на кнопку відкривається вікно календаря, в якому можна призначити певні дні місяця та час запуску операції.

Якщо календар не призначений, то операція буде виконуватись під час кожного циклу обробки.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Для призначення днів потрібно встановити ознаку "Дні активації кожного місяця" та мишею відмітити потрібні дні. Призначені
дні виділяються зеленим кольором.

Для призначення годин потрібно встановити ознаку "Години роботи" та вказати потрібні години.

Якщо для операції призначений календар запуску, то кнопка змінить свій вигляд і праворуч неї відобразяться обрані дні та години.

Для місяців, в яких немає 31 числа (для лютого - 29 та 30 числа), відображається попередження про те, що
автообробник не буде запущений.

Після призначення календаря надалі при запуску сервісу в роботу операція буде запускатись лише в обрані дні та години.
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Налаштування обробки документів СЕА
    

Натисніть, щоб збільшити малюнок
· Кнопка Календар запуску

При натисканні на кнопку відкривається вікно календаря , в якому можна призначити певні дні місяця та час запуску операції.

· Період
Вкажіть дати з початку до закінчення періоду. На реєстрацію у ЄРПН будуть відправлятися документи, що створені у вказаний період
часу.
Встановіть дати початку та закінчення періоду, у який були створені документи. За замовчуванням, якщо період не обраний, для
початку періоду встановлюється дата за 15 днів до поточної дати, для закінчення періоду встановлюється поточна дата.

· Типи документів
У списку, що випадає, відмітьте галочками потрібні типи, що будуть відправлятися на реєстрацію.

· Автор документа
У списку, що випадає, відмітьте галочками потрібних користувачів. Система буде відправляти документи, що створені зазначеними
користувачами.

· Перевіряти документи перед відправкою
Якщо буде знайдено помилки, документ на реєстрацію не відправляється. 

· Перевіряти статус платника ПДВ
Буде виконуватись перевірка, чи є к онтрагент платником ПДВ. Відправка документів буде здійснюватися контрагентам - платникам
ПДВ.

· Групи контрагентів
У списку, що випадає, відмітьте галочками групи контрагентів, для яких необхідно відправляти документи на реєстрацію. Попередньо
групи контрагентів повинні бути створені у розділі головного меню Довідники .

· Відправляти документ, якщо він має статус
Оберіть статус документу з випадаючого списку:
- Готується;
- Імпортований;
- Вірний;
- На підпис відповідальній особі;
тощо.

Під час автоматичної обробки буде виконуватись перевірка, статусу документів. Документи з вказаним статусом будуть відправлятися
на реєстрацію, інші - ні.
Якщо перевіряти статуси документів не потрібно, оберіть значення «Не використовується».

· Відправляти документи, які не мають фінальної квитанції, повторно
Якщо  позначка встановлена, через вказаний інтервал будуть повторно відправлені документи, що не мають фінальної квитанції.
Після встановлення цієї опції стає доступним для налаштування поле Інтервал повторної відправки, годин
(Повторна відправка ПН/РК також може виконуватись вручну у модулі Реєстр первинних документів  за допомогою команди меню
Сервіс - Повторна відправка ПН/РК без фінальної квитанції )

· Автоматичний експорт документів після отримання квитанції про реєстрацію
Якщо  позначка  встановлена, буде виконуватись автоматичний експорт документів, для яких отримано квитанцію про реєстрацію у
ЄРПН .
Після встановлення цієї опції стає доступним для налаштування поля Шлях - шлях для зберігання експортованих документів, Тип -
формат, у якому буде збережено документи XML або DBF, Сумісність формату DBF - DBF III або DBF VII .

· Заборонити реєстрацію "штрафних ПН/РК" (порушено термін реєстрації)
Налаштування відправки на реєстрацію прострочених документи, за які передбачено штраф. Після встановлення опції стає доступним
для налаштування поле  Допустима кількість днів прострочення документів для автообробки , у якому встановіть термін
прострочки, для якого можлива відправка документів на реєстрацію, або ж оберіть значення не відправляти .
Відправлятимуться лише ті документи, у яких кількість днів прострочки не перевищує вказаного значення.

· Відправляти  Дод.2 тільки за наявності  зареєстрованих  ПН
Якщо позначка  встановлена, то Додатки 2 будуть відправлятися тільки за умови наявності для них ПН, зареєстрованих в ДФС.

Налаштування автоматичного експорту вихідних документів, що були прийняті або відхилені у ДФС.
У полі Період встановіть дати з початку до закінчення періоду, в межах якого створені документи.
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Встановіть опцію Автоматичний експорт документів після отримання квитанції про реєстрацію.

Стануть доступними поля для налаштування експорту:
Шлях - вкажіть шлях до каталогу, у якому будуть збережені експортовані документи.
Тип - встановіть позначку, що відповідає формату, у якому буде збережено дані: DBF або XML.
Сумісність формату у DBF - оберіть значення зі списку.
Всі експортовані документи зберігаються в одному файлі. Приклад імені файлу, що створюється при експорті у DBF: 30056789_KVT-
LIST_1_2014-12-30.DBF, де "1" - унікальний номер файлу за добу.
Приклад імені файлу при експорті у XML: 2014-12-30-11-22-11_30056789.XML, де "2014-12-30-11-22-11" - час створення файлу з
точністю до секунди.
Максимальна кількість документів у файлі - 500. Якщо кількість документів перевищує 500, створюється новий файл.

Зверніть увагу!

В ДФС повинен відправлятися документ, що підписаний встановленим комплектом підписів.
Для того, щоб "допідписати" документ печаткою, потрібно у полі "Відправляти документ, якщо він має статус" обрати статус "На
підпис печаткою".
Для того, аби відправити документ, який підписаний всім комплектом підписів, потрібно обрати статус "Готовий до відправки".
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Відправка первинних документів контрагенту
    

Натисніть, щоб збільшити малюнок

· Кнопка Календар запуску
При натисканні на кнопку відкривається вікно календаря , в якому можна призначити певні дні місяця та час запуску операції.

· Період
Вкажіть дати початку та закінчення періоду. На реєстрацію у ЄРПН будуть відправлятися документи, що створені у вказаний період часу.
Встановіть дати початку та закінчення періоду, у який були створені документи. За замовчуванням, якщо період не обраний, для початку періоду
встановлюється дата за 15 днів до поточної дати, для закінчення періоду встановлюється поточна дата.

· Типи документів
У списку, що випадає, відмітьте галочками типи документів, що будуть відправлятися контрагентам.

Для відправки банківських виписок контрагентам потрібно обрати тип  «Банківська виписка» .

· Автор документа
У списку, що випадає, відмітьте галочками потрібних користувачів. Система буде відправляти документи, створені зазначеними користувачами.

· Відправляти тільки зареєстровані РК
Встановлена опція визначає, що к онтрагентам будуть відправлятися тільки ті документи, що були за реєстровані у ЄРПН.

· Групи контрагентів
У списку, що випадає, відмітьте галочками потрібні групи контрагентів, для яких документи будуть відправлятися на реєстрацію у ЄРПН.
Попередньо групи контрагентів повинні бути створені у розділі головного меню Довідники .

· Відправляти документ, якщо він має статус
Оберіть статус документу зі списку, що відкривається:
- Готується;
- Імпортований;
- Вірний, тощо.
Під час автоматичної обробки буде виконуватись перевірка статусу документів. Документи з обраним статусом будуть відправлятися контрагенту .
Якщо перевіряти статуси документів не потрібно, оберіть значення «Не використовується». Це значення встановлено за замовчуванням.

· Перевіряти статус платника ПДВ
Встановлена опція визначає, що буде виконуватись перевірка, чи є к онтрагент платником ПДВ. Відправка документів буде здійснюватися
контрагентам - платникам ПДВ.

Налаштування автоматичного експорту вихідних документів, що були прийняті або відхилені контрагентом.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
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У полі Період встановіть дати з початку до закінчення періоду, в межах якого створені документи.

Встановіть опцію Автоматичний експорт документів після отримання відповіді від контрагента

Стануть доступними поля для налаштування експорту:

Шлях - вкажіть шлях до каталогу, у якому будуть збережені експортовані документи.
Тип - встановіть позначку, що відповідає формату, у якому буде збережено дані: DBF, XML , PDF з підписами, PDF + підписи P7S .
Сумісність формату у DBF - оберіть значення зі списку.

Якщо обрано тип DBF або XML, всі експортовані документи зберігаються в одному файлі. Приклад імені файлу при експорті у DBF: 30056789_KVT-
LIST_1_2014-12-30.DBF, де "1" - унікальний номер файлу за добу.
Приклад імені файлу при експорті документів у XML: 2014-12-30-11-22-11_30056789.XML, де "2014-12-30-11-22-11" - час створення файлу з точністю
до секунди.
Максимальна кількість документів у файлі - 500. Якщо кількість документів перевищує 500, створюється новий файл.

Якщо обрано тип PDF з підписами - зберігається документ у форматі PDF, комплект підписів буде накладено безпосередньо на PDF-документ.
Кожен документ зберігається у окремому файлі.

Якщо обрано опцію PDF + підписи P7S - буде експортовано архів, який міститиме документ у файлі формату PDF та кожен підпис комплекту
в окремому файлі в з розширенням .P7S. Для кожного документа створюється окремий архів.

При виборі типу експорту PDF з підписами або PDF + підписи P7S стають доступними налаштування:

Додавати ідентифікатор (ЄДРПОУ, ІПН) контрагента в ім'я файлу – якщо опція встановлена, на початку імені файла, що експортується,
додаватиметься код ЄДРПОУ та, у разі наявності, ІПН контрагента. У випадку експорту типу PDF + підписи P7S, ЄДРПОУ та ІПН контрагента
додається до імені кожного файла у архіві та до імені архіву, що експортується.

Розбивати файли по папкам (ЄДРПОУ контрагента) – у каталозі, який обраний у полі Шлях, створюватимуться підкаталоги з іменем, що є
кодом ЄДРПОУ контрагента, файли, що експортуються, розміщуватимуться у цих підкаталогах згідно з ЄДРПОУ контрагентів.
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Обробка вхідних документів
    

У розділі налаштовується автоматичне виконання операцій: 

· Відправка запитів щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних .

· Збереження вхідних документів, що набули фінального статусу обробки. Передбачено збереження документів у форматі DBF або XML.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Відправлення запитів до Єдиного реєстру податкових накладних.

· Кнопка Календар запуску
При натисканні на кнопку відкривається вікно календаря , в якому можна призначити певні дні місяця та час запуску операції.

· Період
Вкажіть дати початку та закінчення періоду. На реєстрацію у ЄРПН будуть відправлятися документи, що створені у вказаний період часу.
Встановіть дати початку та закінчення періоду, у який були створені документи. За замовчуванням, якщо період не обраний, для початку
періоду встановлюється дата за 15 днів до поточної дати, для закінчення періоду встановлюється поточна дата.

· Відправляти запити до ЄРПН
Опція встановлена за замовчуванням. Якщо опцію не встановлено, запити до ЄРПН не відправляються. Якщо не встановлено опцію
Формувати один запит на декілька документів, запити формуються для кожного документа окремо.

· Тільки для документів без квитанції від ДФС
Якщо позначку встановлено, запити до ЄРПН створюються тільки для «Вхідних» Податкових накладних та Додатків 2, у яких нема квитанцій про
реєстрацію від ДФС.

· Формувати один запит на декілька документів
Якщо опція обрана, для групи документів формується один «Запит до ЄРПН», повторне відправлення запиту блокується.

· Вивантаження вхідних документів в форматі ДФС
Стануть доступними поля для налаштування:

Шлях  - вкажіть шлях до каталогу, у якому будуть збережені вхідні документи.
Вивантаження тільки зареєстрованих документів  - встановіть позначку, якщо потрібно вивантажувати тільки документи із квитанцією
(тобто, зареєстровані). Вивантажуватись будуть документи, отримані від контрагента або завантажені згідно Витяга з ЄРПН.

Після відправлення запиту до ЄРПН у Реєстрі первинних документів  на вкладці Протокол відображається повідомлення «Відправлено запит до
ЄРПН». Якщо після відправки запиту стан документу не оновився протягом 4 годин, надається можливість відправити запит до ЄРПН повторно.
Після отримання витягу з ЄРПН статус документу змінитися згідно отриманої відповіді (документ зареєстровано або ні).

Налаштування автоматичного експорту вхідних документів, що завершили маршрут обробки.
У полі Період встановіть дати початку та закінчення періоду, в межах якого створені документи.

Встановіть опцію Автоматичний експорт документів після набуття фінального статусу.

Стануть доступними поля для налаштування експорту:
· Шлях  - шлях до каталогу, у якому будуть збережені експортовані документи.

· Тип - встановіть опцію, що відповідає формату, у якому необхідно зберегти дані: DBF, XML, XML в форматі обміну & PDF або PDF з підписами,
PDF + підписи P7S.

· Сумісність формату у DBF - оберіть значення зі списку.
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Експортувати у форматі DBF можливо лише документи Податкова накладна та Додаток 2.

Експортувати у форматі PDF з підписами та PDF + підписи P7S можливо лише первинні документи. Якщо обрано тип PDF з
підписами - зберігається документ у  форматі PDF, комплект підписів буде накладено безпосередньо на PDF-документ. Кожен документ
зберігається у окремому файлі. Якщо обрано опцію PDF + підписи P7S - буде експортовано архів, який міститиме документ у файлі
формату PDF та кожен підпис комплекту в окремому файлі в з розширенням .P7S. Для кожного документа створюється окремий
архів.

· Назва - встановіть позначки біля типів документів, які необхідно експортувати;

· Встановлена опція Зареєстровані в ЄРПН  означає, що будуть експортуватись лише ті документи, що були зареєстровані у ЄРПН;

· Встановлена опція Підтверджені покупцем  - будуть експортуватись лише ті документи, що були Вами погоджені.

Налаштування автоматичного погодження вхідних первинних документів.
У полі Період встановіть дати початку та закінчення періоду, в межах якого створені документи.

Встановіть опцію Автоматичне погодження первинних документів.

У полі Контрагент оберіть зі списку ЄДРПОУ контрагента, документи якого потрібно погоджувати автоматично. У полі Документи буде
відображено список кодів документів даного контрагента, що підлягають автоматичному погодженню:

При виконанні Автоматичного погодження первинних документів , програма перевіряє всі вхідні первинні документи та порівнює їх з
налаштованим списком. Якщо був отриманий документ, код та відправник якого відповідають налаштованому списку, виконується автоматичне
погодження такого документа.

Якщо встановлено опцію Погоджувати документи, які знаходяться в програмі більше … дні(в) автоматичне погодження для обраних
контрагентів та документів буде виконуватись через вказану кількість днів після отримання документів. Опція активна, якщо обраний хоча б один
контрагент та відповідний йому шаблон для погодження. Можливо встановлювати період часу від 1 до 30 днів.

Щоб налаштувати список контрагентів та відповідних документів:

1. Встановіть опцію Автоматичне погодження первинних документів та натисніть кнопку .

2. У вікні, що відкриється, додайте контрагента та вкажіть документ, для якого буде виконуватись автоматичне погодження.

Натисніть кнопку , відкриється вікно Додати роль для автоматичного погодження.
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Натисніть, щоб збільшити малюнок

У полі Контрагент натисніть  та у вікні довідника Контрагенти оберіть назву потрібного контрагента. У полі Контрагент буде відображено
ЄДРПОУ обраного контрагента.

У полі Обраний документ натисніть  та у вікні довідника Створення звіту оберіть документ для якого буде виконуватись автоматичне
погодження.

3. Натисніть кнопку ОК, щоб додати обраний документ у список налаштувань автоматичного погодження. Щоб додати наступний документ,
повторіть описані вище дії.
Всі додані документи будуть відображені у вікні Автоматичне погодження первинних документів:

Натисніть, щоб збільшити малюнок

Щоб видалити документ з налаштувань автоматичного погодження, оберіть документ у списку та натисніть кнопку .

Ви можете налаштувати відображення інформації у вікні Автоматичне погодження первинних документів, згрупувавши дані за назвою або
ЄДРПОУ контрагента, назвою чи кодом документа тощо.

Для цього натисніть кнопку . У верхній частині вікна з'явиться додаткова панель, на яку перетягніть назву колонки, за якою потрібно
згрупувати дані:
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Натисніть, щоб збільшити малюнок
Дані у вікні будуть відображені згідно з обраною колонкою, у нашому прикладі - за назвою контрагента:

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Щоб повернутись до відображення даних за замовчуванням, перетягніть назву колонки з панелі назад у таблицю.
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Накладання підпису печатки та подача звітності
    

У цьому розділі на вже підписані бухгалтером та директором звітні документи накладається ЕП печатки. Таким чином,
документи будуть підписані всім необхідним комплектом підписів та готові до подання. Система ідентифікує документи та
відправляє їх до контролюючого органу за призначенням (податкові звіти, звіти до Державної служби статистики та звіти з ЄСВ).

Натисніть, щоб збільшити малюнок

· Кнопка Календар запуску
При натисканні на кнопку відкривається вікно календаря , в якому можна призначити певні дні місяця та час запуску
операції.

· Період
Вкажіть дати з початку до закінчення періоду. До контролюючих органів будуть відправлятися документи, що створені у
вказаний період часу.
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Імпорт банківських виписок
    

У цьому розділі виконується масовий імпорт банківських виписок.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

· Кнопка Календар запуску
При натисканні на кнопку відкривається вікно календаря , в якому можна призначити певні дні місяця та час запуску операції.

Для запуску роботи потрібно обрати такі каталоги:

· Каталог з виписками для імпорту  - каталог з файлами, які потрібно проімпортувати;

· Каталог з помилковими виписками - каталог, куди будуть переміщені файли, які не пройшли перевірку;

· Каталог з імпортованими виписками  - каталог, куди будуть переміщені файли, які пройшли перевірку та були проімпортовані до
програми;

· Шаблон первинного документа  - шаблон первинного документа "Банківська виписка", який буде супроводжувати
проімпортовані файли.

Для видалення обраного каталогу або шаблона натисніть на кнопку  праворуч від потрібного поля.

 

Файли для імпорту проходять перевірку на наявність контрагента в Довіднику контрагентів та наявність у контрагента ліцензії на
модуль "Банківські виписки" . Для документів, що пройшли перевірку, автоматично формується лист за вказаним шаблоном із файлом-
вкладенням. Ці листи відображаються в модулі "Банківські виписки". Самі файли переміщуються до папки, вказаної в полі Каталог з
імпортованими виписками.

Файли, які не пройшли перевірку на наявність контрагента та наявність у контрагента ліцензії, переміщуються до папки, вказаної в
полі Каталог з помилковими виписками.

 

Результати виконання імпорту записуються в журнал автоматичної обробки .

Файли, що не пройшли перевірку, виділяються в журналі червоним кольором. В таблиці журналу відображаються колонки Перевірка
контрагента та Перевірка ліцензії, в яких можна побачити відмітку перевірки за цими параметрами.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
В журналі відображаються 500 останніх подій.

Всі події можна побачити в Журналі подій M.Е.Doc.
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Автоматична звірка з ЄРПН
    

У цьому розділі виконується автоматичне формування та відправка запитів в ЄРПН, отримання витягів, а також звірка з ЄРПН.

Автоматична звірка виконується, якщо у загальних налаштуваннях встановлений параметр "Виконувати прийом
повідомлень".

Якщо знімається позначка з параметра "Виконувати прийом повідомлень", то також автоматично знімається позначка з
операції "Автоматична звірка з ЄРПН", і далі звірка не буде виконуватись.

Натисніть, щоб збільшити малюнок

· Кнопка Календар запуску
При натисканні на кнопку відкривається вікно календаря , в якому можна призначити певні дні місяця та час запуску операції.

 

· відправка запиту "На дату"
Якщо позначку встановлено, запит створюється за відсутності актуального витягу за дату.
За замовчуванням позначку встановлено.

· за минулу дату
Запит створюється  за вчорашній день.

· за останні  ... дні (-в)
Кількість останніх днів (максимум 30), за які відправляються запити (не включаючи поточну дату).
 

· відправка запиту "За списком"
Якщо позначку встановлено, за наявності актуального витягу «На дату» та не рівній кількості документів по звірці
створюється запит за списком для завантаження у програму відсутніх документів із ЄРПН .
За замовчуванням позначку встановлено.

· за минулу дату
Запит створюється  за вчорашній день.

· за останні ... дні (-в)
Кількість останніх днів (максимум 30), за які відправляються запити (не включаючи поточну дату).
 

· повторно формувати та відправляти запит по причині відсутності документів кожні ... години
Якщо позначку встановлено, то у разі наявності запитів та відсутності витягів ("На дату" та/або "За списком") будуть
формуватись та відправлятись нові запити.

Повторна відправка виконується, якщо встановлено позначки "На дату" та/або "За списком".

Результати виконання автоматичної звірки записуються в журнал автоматичної обробки.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
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В журналі відображаються 500 останніх подій.

Всі події можна побачити в Журналі подій M.Е.Doc.
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Автоматичне опрацювання інформаційних запитів до Державних органів
   

У цьому розділі налаштовується автоматичне отримання інформації за документами: J1302301 Запит щодо отримання реквізитів
електронного рахунку та інформації, з можливістю зазначити рахунки поточної організації, за якими необхідно отримати інформацію, та
J1301206 Запит щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні. Запити
та отримані результати можуть бути збережені у форматі XML.

Натисніть, щоб збільшити малюнок
· Тип документів

Оберіть документ (або документи) за яким буде формуватися запит. Щоб обрати документ, натисніть на поле Типи документів , та у списку що
відкрився, встановіть позначку у рядку документа (документів):

· J1301206, F1301206 Сума податку, дозволеної до реєстрації (якщо обраний тільки цей документ, область для вибору рахунків неактивна);
· J1301903, F1301903  Інформація в розрізі операцій з СЕА ПДВ (якщо обраний цей документ, стає доступним поле Перелік операцій з СЕА
ПДВ);

· J1302301, F1302301 Реквізити та залишок за рахунком - у області праворуч оберіть рахунки для яких буде формуватися запит:

Натисніть, щоб збільшити малюнок
Встановіть відмітку За всіма для формування запиту по всім рахункам організації.

· Час створення регулярного запиту J1301206
Область доступна, якщо у полі Типи документів  був обраний запит Сума податку, дозволеної до реєстрації.

Оберіть годину, о котрій повинно відбуватися автоматичне формування та відправлення запиту Сума податку, дозволеної до реєстрації.
Зверніть увагу! Автоматичне формування запиту відбувається лише у разі, якщо до вказаної години запит не був створений вручну у
модулі Довідки державних органів.

· Перелік операцій з СЕА ПДВ

Поле Перелік операцій з СЕА ПДВ доступне, якщо у полі Типи документів обрано запит Інформація в розрізі операцій з СЕА ПДВ
(J1301903, F1301903).

Оберіть перелік операцій для формування запиту. Щоб обрати операції, натисніть кнопку . У довіднику Назви операції з СЕА ПДВ, що
відкриється, встановіть позначку у рядках потрібних операцій. Можливо обрати декілька операцій. Коди обраних операцій відображаються у полі
Перелік операцій з СЕА ПДВ:
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Натисніть, щоб збільшити малюнок

Виконуватиметься автоматичне формування запиту на поточну дату, коди обраних операцій зазначаються у окремих рядках запиту. Якщо поле
Перелік операцій з СЕА ПДВ не заповнено, формування Запиту (J1301903, F1301903) не виконується.

· У полі Повторювати кожні __ годин оберіть інтервал часу, через який необхідно повторювати формування та відправку запиту. Якщо
упродовж вказаного часу відповідь на попередній запит не отримана, він видаляється, замість нього автоматично формується і відправляється
новий запит. За замовчуванням встановлено значення - 2 години.

· Експорт в XML
Оберіть шлях для збереження запиту та отриманої за ним інформації на диску комп'ютера. Дані запиту та отримана за ним відповідь зберігаються
у одному XML файлі.

Зверніть увагу:
Після запуску обробки буде виконано:

1 . Якщо запитів J1302301 "Запит щодо отримання реквізитів електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому
рахунку" раніше організацією не виконувалось, вони будуть автоматично одноразово створені та оброблені, при наявності рахунку(ів) в картці
підприємства та відміток навпроти них в даному розділі автоматичної обробки.

2. Запит J1301206 "Запит що до суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові
накладні" також буде одноразово створений та відправлений автоматично (згідно налаштувань області Час створення регулярного запиту
J1301206 та за умови, що раніше запит не був виконаний). Якщо на запит не отримана відповідь упродовж часу, вказаного у полі Повторювати
кожні __ годин, створення та відправка запиту буде повторюватись до отримання відповіді на нього, але не довше ніж вказано в загальних
налаштуваннях автоматичної обробки або у календарі запуску операції.

3. Автообробник переходить до стану моніторингу, у випадку створення чи імпорту запитів J1302301, J1301206 в реєстрі модулю інформаційної
довідки, документ, що відповідатиме виконаним налаштуванням, буде взято в роботу:

а) Підписано;

б) Відправлено;

в) Експортовано.

Результати виконання автоматичної звірки записуються в журнал автоматичної обробки.

В журналі відображаються 500 останніх подій.

Всі події можна побачити в Журналі подій M.Е.Doc.
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