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INSTRUKCJA INSTALACJI 

PROGRAMU „REJESTR VAT DO SUBIEKT 4 ver 2.1”

W pierwszej kolejności instalujemy dwa narzędzia niezbędne do połączenia się z bazą danych 
Subiekta4

 Oba narzędzia są do ściągnięcia z naszej strony internetowej, poniżej link:

http://infoserwis.lublin.pl/index.php?cmd=moreof&id=329&idcat=92 

link można wkleić bezpośrednio do przeglądarki internetowej lub kliknąć bezpośrednio na link, powinna 
się otworzyć nasza podstrona

przy systemie Windows XP należy tylko ściągnąć i zainstalować dwa pliki „BDE.exe” i 
„VFPODBC.msi „
uruchomienienie pliku BDE.exe spowoduje utworzenie katalogu na dysku lokalnym c:\BDE_setup

następnie należy z tego katalogu uruchomić plik „setup.exe”

przy Windows 98  jeżeli nie nie uda się nam zainstalować pliku „VFPODBC.msi” to należy ściągnąć i 
zainstalować dodatkowo pliki  „InstMsiA.exe” oraz „mdac271sp1.exe”

Zawartość z otrzymanego pliku zip należy rozpakować na dysk lokalny C:\

 C:\S4REJVAT

W następnej kolejności trzeba utworzyć źródło ODBC do danych Subiekta 4.

1)      Naciskamy Start->uruchom i wpisujemy polecenie odbcad32

 

 

http://infoserwis.lublin.pl/index.php?cmd=moreof&id=329&idcat=92
file:///C:/DANE/
file:///c:/BDE_setup
http://infoserwis.lublin.pl/getfile.php?filename=VFPODBC.msi&file=68


2)      Przechodzimy na zakładkę DSN użytkownika i poprzez klikniecie przycisku dodaj dodajemy nowe 
źródło z wykorzystaniem sterownika FOX Pro Driver

 

3)W polu DataSource Name wpisujemy  S4VAT w polu PATH wpisujemy ścieżkę dostępu do baz 
danych subiekta 4 – w Options ustawiamy język Polski.. Poprzez Przycisk OK. zapisujemy

 

 

3)      Uruchamiamy program REJ VAT.exe
Możemy też wyciągnąć skrót na pulpit i tak uruchamiać program



Program po uruchomieniu wygląda tak

Opis progamu :
TYP – wybór czy chcemy drukować rejestr sprzedaży czy zakupu

Symbole : FS – Faktura vat sprzedaży, KFS – Korekta Faktura Vat sprzedaży, PA – Paragon, ZWPA – 
Zwrot ze sprzedaży detalicznej, FZ – Faktura zakupu, KFZ – Korekta Faktury zakupu, RS – Rachunek 
uproszczony, KRS – Korekta rachunku uproszczonego , DUF – dokumenty fiskalne, DNF – dokumenty 
niefiskalne

Sortowanie dokumentów – wybór sortowania na wydruku czy ma sortować dokumenty wg daty 
wystawienia czy wg daty sprzedaży

Zakres dokumentów – wybieramy zakres dat za jaki chcemy wydrukować rejestr

Wskaż magazyn – gdy to pole jest puste program drukuje wszystkie dokumenty ze wszystkich 
magazynów, jak wybierzemy konkretny to ograniczy wydruk do wybranego magazynu

Wskaż miesiąc i rok  – wybieramy miesiąc i rok nas interesujący

Wylicz/Pokaż wyniki – należy wcisnąć gdy już ustawimy wybór parametrów, wtedy program wyświetli 
odpowiednie dokumenty

Podgląd/ Drukuj rejestr VAT 2010 - podgląd na ekran rejestru ze stawkami vat 22, 7, 3, 0 %i 
możliwość wydruku na drukarkę

Podgląd/ Drukuj rejestr VAT 2011 - podgląd na ekran rejestru i możliwość wydruku na drukarkę

Podgląd/ Drukuj podsumowanie 2010/2011 - podgląd na ekran podsumowania rejestru z rozbiciem 



na stawki vat  i możliwość wydruku na drukarkę

istnieje możliwość zapisania do pliku wydruku np. do pdf

Uwagi:
Na drukarce igłowej rejestr drukuje się w trybie graficznym i w poziomie


