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UWAGA!

Oryginalny program FIRMA HELP®  Autor Jerzy Garlicki
nie ma nic wspólnego z innymi programami o podobnie brzmiących nazwach
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PROGRAM

FIRMA HELP®

Od 1992 roku

WSPOMAGA ZARZĄDZANIE
DOWOLNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM 


PEŁNA OBSŁUGA WSZELKICH TRANSAKCJI
HANDEL,  USŁUGI,  PRODUKCJA
SPRAWNA i SZYBKA OBSŁUGA SPRZEDAŻY

DOWOLNA  KSIĘGOWOŚĆ
DOWOLNE KONTA KSIĘGOWE
KSIĘGA PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW,   RYCZAŁT
ZESTAWIENIA OBROTÓW i SALD NARASTAJĄCO i za DOWOLNY MIESIĄC
ZESTAWIENIA SPRZEDANYCH TOWARÓW w RZECZYWISTYCH CENACH ich ZAKUPU
PODATEK DOCHODOWY,  VAT
REJESTRY ZAKUPÓW i SPRZEDAŻY za DOWOLNY OKRES
OBLICZANIE i WYŚWIETLANIE w CZASIE RZECZYWISTYM

OBSŁUGA WSZELKICH PŁATNOŚCI
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KASY
SALDA  ROZRACHUNKI, WIERZYTELNOŚCI,  DŁUGI
PEŁNA OBSŁUGA KONTRAHENTÓW - DOSTAWCÓW i ODBIORCÓW
KONTROLA DŁUŻNIKÓW

GOSPODARKA MAGAZYNOWA
KARTOTEKA TOWAROWA	RUCH TOWARÓW
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA MAGAZYNÓW
REMANENTY ROCZNE i OKRESOWE
DOWOLNE ZESTAWIENIA MAGAZYNOWE

DOWOLNE WZORY i SZABLONY DOKUMENTÓW, WYDRUKÓW, RAPORTÓW
np. FAKTURY,  RACHUNKI, PARAGONY, KP, KW i inne
OBSŁUGA DOWOLNYCH DRUKAREK 
FISKALNYCH

OBSŁUGA ZGODNA Z INTUICJĄ
OTWARTA ARCHITEKTURA  MAKRO-DEFINICJE
SZYBKIE WPROWADZANIE DANYCH OPARTE NA SŁOWNIKACH
NATYCHMIASTOWE WYSZUKIWANIE wg DOWOLNYCH KRYTERIÓW
PRZEGLĄDANIE FILTROWANIE i SORTOWANIE DANYCH NA ROZMAITE SPOSOBY

WSZYSTKO W JEDNYM PROGRAMIE

FIRMA HELP®

DYSTRYBUCJA i WDROŻENIA

PROFESJONALNE POGOTOWIE KOMPUTEROWE  H E L P®
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Proponujemy zainstalowanie i wdrożenie zintegrowanego, oryginalnego programu FIRMA HELP® Autor: Jerzy Garlicki,
wspomagającego zarządzanie dowolnym przedsiębiorstwem, który można wykorzystywać do prowadzenia dowolnej działalności gospodarczej, np.: Sprzedaż, Handel, Usługi, Produkcja. 
Ten sam program umożliwia jednoczesne otrzymywanie wyników finansowych niezbędnych w pełnej lub uproszczonej księgowości. 

Program od 1990 r. powstawał przy czynnym współudziale doświadczonych użytkowników oraz biegłych księgowych.
Jest dokładnie przetestowany i spełnia oczekiwania najbardziej wybrednych odbiorców.
Od 1992 roku program wdrożono m. innymi w rozmaitych przedsiębiorstwach handlowo-produkcyjnych,
biurach podatkowo - rachunkowych, dużych hurtowniach,  piekarniach i wielu innych firmach. 
Program uzyskał pozytywne opinie księgowych z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Na życzenie załączamy listę referencyjną użytkowników.

Dowolne konta tworzone przez użytkownika oraz zastosowanie MAKRO-definicji powodują, że program posiada otwartą 
architekturę - można go dostosowywać do dowolnych potrzeb użytkownika i wykorzystywać wszędzie tam, 
	gdzie istnieje różnorodny asortyment towarów, 
	gdzie przeprowadza się ZAKUPY lub SPRZEDAŻE,
	gdzie wystawia się FAKTURY i RACHUNKI,
	gdzie są KONTRAHENCI np. DOSTAWCY i ODBIORCY, 
	gdzie trzeba obsługiwać jeden lub więcej MAGAZYNÓW, 
	gdzie istnieje jakikolwiek PLAN KONT księgowych,
	gdzie jest wykonywana dowolna PRODUKCJA.

Program działa na każdym komputerze 100% kompatybilnym z komputerami typu IBM-PC.
Posiada polskie litery na ekranie i otrzymywanych wydrukach i obsługuje dowolne drukarki, karty grafiki  i monitory . 

Oryginalny program FIRMA HELP® wspomaga sprawne zarządzanie i znacząco przyśpiesza pracę: 
	Hurtowni wszelkiego rodzaju i asortymentu, 
	Biur podatkowo - rachunkowych, 
	Firm handlowo - usługowo - produkcyjnych, 
	Sklepów, magazynów, domów sprzedaży wysyłkowej, 
	Firm komputerowych, ubezpieczeniowych, piekarni i innych.

Obsługa programu jest PROSTA, ŁATWA i zgodna z intuicją, a dostęp do wszelkich, raz wprowadzonych danych możliwy jest na wiele rozmaitych sposobów. 

Program wykorzystuje tzw. MAKRO-definicje, dzięki czemu użytkownik może elastycznie sam kształtować w prosty sposób 
formę, kształt i wygląd wszelkich otrzymywanych raportów i wydruków w oparciu o własny plan kont. 

Wszelkie potrzebne raporty, zestawienia, księgi handlowe itp. można samodzielnie tworzyć w prosty sposób zwykłym edytorem tekstu. Możliwość samodzielnego definiowania przez użytkownika nowych wzorów raportów, zestawień i wydruków powoduje iż program jest otwarty na rozszerzanie jego możliwości przez użytkownika. 

Obsługa klawiatury oraz struktury zbiorów zgodne są z uznanymi standardami
(NORTON COMMANDER, D-BASE, LOTUS 123, QUATTRO) 

Dane wprowadzone już raz do programu, są zapamiętywane i przechowywane w słownikach. Gdy dane te wystąpią ponownie 
w przyszłości, nie ma konieczności ponownego ich wpisywania.

Wszelkie informacje wprowadzone do programu można przeglądać, wyszukiwać i filtrować na wiele rozmaitych sposobów. 
Możliwe są dowolne kryteria filtrowania, sortowania i wyszukiwania informacji. 

W wielu miejscach istotnych z punktu widzenia osób prowadzących działalność gospodarcza, możliwa jest symulacja otrzymywanych wyników finansowych przedsiębiorstwa. 
W każdej chwili można zażądać wyświetlenia kwot podatków należnych do zapłacenia, z uwzględnieniem zależności wielkości tych kwot od stanu kont po stronie przychodów lub wydatków. 
Program uwzględnia wszelkie wymagania dotyczące obliczania podatku VAT, z możliwością dokonywania rozmaitych symulacji. 
W oryginalnym programie FIRMA HELP® już w 1990 roku zrealizowano zasadę przeglądania wprowadzonych danych metodą "od góry do dołu".  Począwszy od globalnego spojrzenia na zyski i straty przedsiębiorstwa za dowolny okres, poprzez wgląd w stan poszczególnych kont oraz ich składniki, można stopniowo zawężać przeglądane dane aż do szczegółowego spojrzenia do wnętrza poszczególnych dokumentów firmy. 










MENU główne programu FIRMA HELP®


Program posiada kilkadziesiąt rozwijalnych i wielopoziomowych MENU widocznych w otwieranych oknach, szybko obsługiwanych z klawiatury lub komputerową myszą. 

WPROWADZANIE    Przeglądanie    Księgowość    Telekomunikacja 
Przychody	(np: sprzedaż, usługi)
Wydatki		(np: zakupy, koszty)
PZ-WZ
Przesunięcia M-M
Produkcja	[Składniki, receptury, montaż, demontaż]
Remanenty	[Początkowe, okresowe, roczne, zestawienia sprzedanych towarów w cenach zakupu]
Dane firmy
Użytkownicy
Hasła
Konta
Kasa - Bank	[KP. KW]
Magazyny



Wprowadzanie    PRZEGLĄDANIE    Księgowość    Telekomunikacja 
		Magazyny	[Stany, kartoteka, ceny, ruch towarów] 
		Przychody	[SubMenu: Filtry, Raporty, Obliczenia, Wydruki]
		Wydatki		[SubMenu: Filtry, Raporty, Obliczenia, Wydruki]
		Remanenty	[Okresowe, roczne]
		Druczki		[wyniki, raporty,  *.asc]
		Kontrahenci	[Kartoteka, Długi]
		Kartoteka towarowa	[Ruch towarów, Zysk Netto]
		Kasa - Bank		[Wpłaty, wypłaty, wydruki KP, KW, Filtry]
		Transakcje (dokumenty)   [SubMenu: Filtry, Raporty, Obliczenia, Wydruki]



Wprowadzanie   Przeglądanie 	KSIĘGOWOŚĆ    Telekomunikacja 
				Księgi rachunkowe		[dowolne np. KPiR]
				Deklaracje podatkowe		[Dochody, koszty, Pit-5, VAT-7]
				Zestawienia roczne		[miesiącami, kontami]
				Zestawienia obrotów i sald	[narastająco / za dowolny m-c]
				Środki trwałe 
				Konta	[SubMenu: Filtry, Raporty, Obliczenia, Wydruki]






















OTWARTA ARCHITEKTURA

Oryginalny program FIRMA HELP® posiada tzw. "otwartą architekturę". Oznacza to m. innymi, że można w nim tworzyć nieograniczoną ilość rozmaitych potrzebnych nam wzorów raportów, zestawień, dokumentów i wydruków! 

Jako jeden z niewielu programów wykonany jest w oparciu o tzw. makrodefinicje (MAKRA), a działanie swe opiera na nazwach tworzonych przez użytkownika (np. na nazwach kont księgowych). 
Jest to jedną z przyczyn ogromnej elastyczności programu i powoduje, iż możliwości jego zastosowań są bardzo szerokie 
i zależą głównie od potrzeb i wyobraźni użytkowników. 
Taka konstrukcja umożliwia szerokie zastosowania, gdyż program można dostosować do wielu rozmaitych potrzeb. 
Można tworzyć rozmaite wzory faktur lub innych potrzebnych dokumentów, dowolne druki, raporty, księgi handlowe, tabele i zestawienia. 

Uzyskiwanie rozmaitych raportów, zestawień i wydruków z programu FIRMA HELP® jest możliwe pod warunkiem zdefiniowania własnych wzorców definicyjnych dla tych raportów lub wydruków.
Pełne wykorzystanie możliwości programu, wymaga od użytkownika pewnej wiedzy z zakresu podstaw obsługi komputera. 
W szczególności przydatna jest znajomość podstaw systemu operacyjnego DOS i umiejętność posługiwania się zwykłym edytorem tekstu potrafiącym np. kreślić potrzebne ramki. 

Dla bardziej zawansowanych użytkowników przydatna w tym celu będzie znajomość makrodefinicji dostępnych w programie.
Zasady tworzenia wzorców definicyjnych są jednakowe w całym programie. Dla łatwiejszego ich opanowania proponujemy 
przeanalizowanie wyglądu i budowy gotowych wzorców definicyjnych znajdujących się w podkatalogu  \KONFIG. 

Im większa jest wiedza użytkownika z tego zakresu, w tym większym stopniu potrafi on samodzielnie dostosowywać wygląd 
i możliwości programu do swoich wymarzonych potrzeb. 

Nie oznacza to oczywiście, że użytkownik nie posiadający takich umiejętności nie może korzystać z programu, gdyż Pogotowie Komputerowe HELP® w Łodzi wdrażając program FIRMA HELP®, konfiguruje go zgodnie z wymaganiami przyszłego użytkownika i w uzgodnionej cenie dostarcza komplet niezbędnych mu wzorców dokumentów, raportów i zestawień. 

Brak opanowania podstaw obsługi komputera, nieznajomość systemu operacyjnego DOS lub nieumiejętność posługiwania się edytorem tekstu , może ograniczyć mniej wprawnego użytkownika, pozbawiając go wielu tkwiących w programie wspaniałych możliwości, zawężając obszar jego samodzielnych zastosowań, co w krańcowych sytuacjach spowoduje, iż "skazany" będzie wykorzystywać program FIRMA HELP®  jedynie w taki sam sposób, jak wiele innych, zwykłych programów o tzw. zamkniętej architekturze - czyli bez możliwości samodzielnego dokonywania w nim rozmaitych zmian i modyfikacji!  Nie musi się on jednak tym przejmować, gdyż cena programu zależna jest od dostarczanej konfiguracji. 


ZABEZPIECZENIA

Program FIRMA HELP® posiada wbudowany szereg zabezpieczeń i mechanizmów korekcyjnych i samo-naprawczych. 
Przykładowo w przypadku awarii systemu komputerowego spowodowanego komputerowym wirusem, lub zanikiem napięcia zasilającego przy braku awaryjnego podtrzymywacza napięcia (UPS), polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu plików indeksowych. program FIRMA HELP® potrafi dokonać ich samo-naprawy.
Zalecane jest wtedy dokonanie automatycznej kontroli wprowadzonych do programu danych  i wywołanie nazwy programu z parametrem:
FIRMA /TEST		a następnie 		FIRMA /RR

Parametr /TEST spowoduje automatyczne dokonanie kontroli baz i poprawności stanów magazynowych w oparciu o wprowadzone transakcje zakupu, sprzedaży i zwroty (korekty).
Parametr /RR spowoduje, iż program automatycznie odbuduje niezbędne do pracy pliki indeksowe w podkatalogu \INX 

Powyższe zalecamy wykonywać w przypadku jakiejkolwiek awarii lub jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy programu, spowodowanych przykładowo usunięciem danych z poziomu rekordów baz danych, lub wymuszonej na programie sprzedaży, na żądanie poniżej aktualnego stanu magazynowego, a następnie skasowaniem takiej transakcji. 
Program w oparciu o wprowadzone dokumenty dokona automatycznej kontroli i ewentualnej korekty stanów magazynowych. 









ZASADY OGÓLNE

W całym programie obowiązują następujące ogólne zasady dotyczące poruszania się po ekranie klawiszami kursora. 
Zasady te przyjęte jako standard, zgodne są ze stosowanymi w większości powszechnie znanych programów: 

Home 		-	Skok na początek wiersza 
End 		-	Skok na koniec wiersza 
PgUp 		-	Przemieszczenie się w górę o stronę, przez przesunięcie ekranu w dół 
PgDn 		-	Przemieszczenie się w dół o stronę, przez przesunięcie ekranu w górę 
CTRL --> 	-	Skok o słowo w prawo
CTRL <-- 	-	Skok o słowo w lewo
CTRL HOME 	-	Skok na sam początek w lewy górny róg
CTRL END 	-	Skok na sam koniec w prawy dolny róg 
CTRL PgUp 	-	Skok na sam początek tekstu (w pionie)
CTRL PgDn 	-	Skok na sam koniec tekstu (w pionie)
DEL 		-	Usuwanie edytowanej linii 
CTRL Y 	-	Usuwanie edytowanej linii stosowane tam,  gdzie pomyłka może być groźna w skutkach
ENTER 		-	Zatwierdza treść wpisanej linii 
SPACJA 	-	Podświetla i sumuje zaznaczane pozycje 
TAB 		-	Przełącznik cen NETTO / BRUTTO 

Klawisz funkcyjny F2 	-	uaktualnia wynik sumowania kolumn na dole ekranu
Klawisz funkcyjny F9 	-	Wydruki na drukarce
Klawisz funkcyjny F10 	-	Zapis wpisanych danych na dysku twardym

Uzyskanie tekstu pomocy (HELPY), w wersji nie sieciowej programu FIRMA HELP®  możliwe jest na poziomie tytułów głównych nazw rozdziałów (MENU), po wciśnięciu klawisza funkcyjnego F1. Ponowne wciśnięcie klawisza funkcyjnego F1 udostępnia spis rozdziałów. Widoczne są wtedy również pewne dodatkowe rozdziały, które nie mają swych odpowiedników w menu.

WYSZUKIWANIE

W wersji nie sieciowej NIE MA ZNACZENIA jakimi literami, (dużymi czy małymi) wpisujemy litery lub ciągi znaków których chcemy poszukiwać.
W wersji sieciowej WAŻNE JEST jakimi literami, (dużymi czy małymi) wpisujemy litery lub ciągi znaków które chcemy znaleźć. Program rozróżnia małe i duże litery!

SZYBKIE WYSZUKIWANIE w kolumnach:

Wciśnięcie pierwszej litery szukanego wyrazu, ustawia kursor na pierwszym wyrazie na tę literę.
W miarę dalszego wpisywania kolejnych liter, zawężamy obszar poszukiwanych wyrazów aż do ukazania się właściwego poszukiwanego słowa (o ile było ono poprzednio wprowadzone do słownika).

DOKŁADNE WYSZUKIWANIE dowolnego łańcucha znakowego

Klawisz funkcyjny F7 uruchamia wyszukiwanie podanego łańcucha znaków. 
SHIFT F7 uruchamia powtórzenie wyszukiwania. 

FILTRY

Można uzyskiwać podzbiory interesujących nas danych wybrane z całości dokumentów filtrując dane.
Podczas zakładania filtrów, nie ma znaczenia wielkość liter: nazwy można wpisywać dużymi lub małymi literami. 
Można podawać tylko pierwsze litery szukanej nazwy. 

Np. Aby założyć filtr na nazwę kontrahenta MIKOŁAJ wystarczy podać pierwsze litery nazwy: MIKO
Aby założyć filtr na nazwę konta SPRZED wystarczy podać pierwsze litery nazwy: SP
Aby założyć filtr na konkretną nazwę konta M222 należy wpisać M222

Jeśli podczas zakładania filtru jakieś pole pozostawimy nie wypełnione, będą rozpatrywane WSZYSTKIE dane dotyczące tego pola. Np. Jeśli w polu KONTRAHENT nic nie wpiszemy, to podczas filtrowania danych pod uwagę brani będą wszyscy wpisani kontrahenci. 








INNE ZALETY

Oryginalny program FIRMA HELP® nie posiada uciążliwych mankamentów często spotykanych w innych programach. Posiada natomiast wiele innych niekonwencjonalnych możliwości niespotykanych w innych programach. 

Obsługa, mimo wielu możliwości jest prosta, zgodna z intuicja i nie wymaga przeprowadzania długotrwałych szkoleń. 
Dzięki zastosowaniu oryginalnych algorytmów program nie zajmuje na dysku dużo miejsca. Przyrosty danych są niewielkie, dzięki czemu bazy "nie puchną" i nie są konieczne częste wymiany dysków twardych jak to jest w innych programach.

Własne unikalne biblioteki matematyczne dokonują obliczeń z dokładnością 1 : 216 co zapobiega otrzymywaniu nierzetelnych wyników. Wszystkie kwoty obliczane są z dokładnością do 1 grosza. 

Program posiada wbudowane unikalne wielopoziomowe mechanizmy z dziedziny bezpieczeństwa danych.
Nie uszkadza bibliotek WINDOWS® ani żadnych innych programów. 
Program nie kasuje własnych baz z danymi ani danych o konfiguracji komputera w pamięci CMOS. 
Indywidualny system haseł dla uprawnionych użytkowników zapobiega przed dostępem osób niepowołanych. 
Bardzo dobrze zabezpieczony jest też przed kradzieżą. 

Szereg wbudowanych w niewidoczny dla użytkownika sposób struktur i procedur, zabezpiecza wprowadzone dane przed rozmaitymi, mogącymi się zdarzyć uszkodzeniami, spowodowanymi np. omyłkowym wciśnięciem RESET lub wyłączeniem zasilania w trakcie pracy. Działające w dyskretny sposób rozbudowane mechanizmy samo kontrolne i samo naprawcze, niespotykane w innych programach, zwiększają do maksimum bezpieczeństwo danych, pewność i komfort pracy.

Do programu możliwy jest import danych z innych, wcześniej posiadanych programów, pod warunkiem, że potrafią one cokolwiek wydrukować na jakiejkolwiek drukarce. 

W celu graficznego zobrazowania otrzymywanych wyników, programem FIRMA HELP® można eksportować do innych systemów np. EXCEL lub QUATTRO prawie wszystkie generowane raporty i zestawienia w standardzie tekstowym ASCII.

Program współpracuje z systemem TRANSFER® wdrażanym przez HELP®, który umożliwia szybki cyfrowy transfer wszelkich danych na duże odległości do odległych filii terenowych lub innych placówek przez telefoniczne łącza dzierżawione za pomocą modemu telefonicznego, lub drogą satelitarną. W ten sposób można błyskawicznie otrzymywać rozmaite raporty, składać oferty lub otrzymywać zamówienia od kontrahentów. 

Modemy sprzedawane, konfigurowane i instalowane przez HELP® zapewniają bezbłędny cyfrowy transfer danych 100% ERROR FREE z prędkością do 4 Kbit /s na zwykłych liniach telefonicznych, oraz 64 /128 Kbit /s na cyfrowych łączach ISDN.
HOT-LINE

Profesjonalne Pogotowie Komputerowe HELP® w Łodzi, zapewnia wszystkim legalnym użytkownikom
programu FIRMA HELP®:

1. Objęcie programem  wsparcia nadzoru i pomocy  HELP® 
2. Bezpośredni kontakt ON-LINE z autorem zapewniający ciągły nadzór autorski
3. Błyskawiczny serwis dla legalnych użytkowników programu
4. Dostęp do światowej sieci komputerowej INTERNET 
5. Dostęp przez modem NON-STOP do własnego serwera Internetowego www.garlicki.com
6. Przydzielenie adresu i utrzymanie konta na własnym serwerze sieci garlicki.com
7. Dostęp przez modem NON-STOP do własnego BBS-HELP    gdzie w obszarze dla programu FIRMA HELP® 
    umieszczane są  opisy  i wyjaśnienia ostatnich usprawnień, odpowiedzi na pytania i komentarze do programu. 
8. Doradztwo w dziedzinach objętych działaniem programu. 

Użytkownicy oryginalnego programu FIRMA HELP® mogą korzystać z wszystkich cyfrowych i analogowych linii telefonicznych HELP®, bezpośrednich telefonów komórkowych GSM,  wiadomości tekstowych SMS, oraz Internetu. 

Programy FIRMA HELP®, LASY® oraz inne, (Autor: Jerzy Garlicki), można oglądać w ośrodku szkoleniowym firmy 
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 
TELEFONY

90-426 Łódź, A.Struga 4			TEL:  6375555

INTERNET
http://www.garlicki.com

E-mail
garlicki@infocentrum.com

