INSTRUKCJA INSTALACJI
I OBSŁUGI
PROGRAMU
ZBIORCZE e-DEKLARCJE i JPK
dla programów DOS:
Księgi PiR , Płac, FiK , Magazyn Multi

I. Instalacja Programu

Jeżeli program będzie pracować w sieci, to IP powinno być nie 127.0.0.1 a konkretnego
komputera serwera.
Dla programów DOS (Płace i Księga) Instalacja musi odbyć się na serwerze w folderze
głównym Księga. Serwer musi mieć nadany stały adres IP. Nie można instalować na
zmapowanych dyskach.
II. Uruchomienie i wysyłanie Zbiorczych e-Deklaracji w KPiR – DOS
1. Program Zbiorcze e-Deklaracje musi zostać zainstalowany w folderze głównym
Księga.
np. C:\dgcs\ksiega (jeżeli pracujemy w wieloksiędze również wskazujemy folder
główny Księga. )
Instalacja musi zostać przeprowadzona na komputerze, na którym zainstalowany jest
program. Nie może odbywać się na z mapowanym dysku sieciowym.
2. Po instalacji pierwsze uruchomienie musi odbyć na komputerze, na którym
zainstalowany jest program księga z dowolnej księgi z poziomu modułu
DEKLARACJE wybierając E-DEKL.

3. W opcji Dane należy uzupełnić kody urzędów skarbowych dla VAT i PIT.

4. następnie sporządzamy np. deklarację VAT 7.

5. Jeżeli wcześniej nie mieliśmy zapisanych e-Deklaracji, z których byłyby
dane o przeniesienia wybieramy Nie przenoś w kolejnych miesiącach
wskazujemy deklarację, z której mają zostać przeniesione dane.

6. W KONFIGURACJI należy uzupełnić dane firmy i właścicieli – nie są one
przenoszone (jeżeli nie widzimy napisu „Konfiguracja” należy formularz otworzyć
w pełnym oknie).

7. Wysyłanie z programu Księga PiR DOS e-Deklaracji jest możliwe pojedynczo lub
zbiorczo. Wchodzimy w opcję Przygotuj e-Deklarację. Jeżeli program nie stwierdzi
błędów możemy ją wysłać bezpośrednio, wówczas w polu nr 2 deklaracji VAT 7
zostanie nam automatycznie nadany nr wysyłki. Zapisujemy wystawioną
deklarację.
8. Pracując w wieloksiędze mamy możliwość przygotowania do wysłania wielu
wcześniej przygotowanych e-Deklaracji.

9. Przygotowane do wysłania deklaracje możemy wysłać bez potrzeby uruchamiania
programu księga wystarczy uruchomić ikonę na pulpicie

10. Po wysłaniu e-Deklaracji pobieramy UPO

III. Uruchomienie Zbiorczych e-Deklaracji w Płacach – DOS
1. Przeprowadzamy identycznie jak opisane w pkt. 1 i 2 dla w KPiR – DOS.
2. W opcji Dane\DEKLARACJE DOS/ WINOWS zaznaczamy Windows.
3. W opcji LISTA\PŁACE PRAC PIT-11 wybieramy PIT-11 oraz wybranego pracownika,
klawiszem F7 - deklarację PIT 11, następnie e-Deklaracje PIT 11.
4. Jeżeli nie mamy uzupełnionych kodów urzędów skarbowych musimy je wprowadzić dla
każdego pracownika.

( Dane urzędów skarbowych można wcześniej uzupełnić pracownikom w opcji
PRACOWNICY\ F12 )

5. Zbiorcze wysyłanie PIT 11 i PIT 40

W przypadku kiedy w firmie mamy zatrudnionych kilkuset pracowników wysyłka
e-Deklaracji przeprowadzona jest zestawami po 100 pracowników

IV. W przypadku braku połączenia się z bazą danych proszę sprawdzić:

1. czy zainstalowany jest serwer Firebird: Start > Ustawienia > Panel sterowania > Firebird
2.5 Serwer Menager, po uruchomieniu powinna być informacja, że serwer jest uruchomiany.
Można także sprawdzić procesy w Menedżerze Zadań Windows czy są uruchomione
fbserver.exe i fbguard.exe
2. Proszę sprawdzić lokalizację pliku bazy nadrzędnej i pliku bazy danych:
Konfiguracja bazy nadrzędnej:
C:\dGCS\Ksiega \db\BNEDEKLDOS proszę nie zmieniać użytkownika bazy danych i hasła
3. Połączenie programu z serwerem Firebird:
np. Start > Uruchom > wpisać: cmd > w oknie wiersza poleceń proszę wpisać polecenie:
telnet adres_IP_komputera 3050 np.: telnet 127.0.0.1 3050
jeśli będzie informacja:
Łączenie z 127.0.0.1.3050... Nie można nawiązać połączenia z hostem na porcie 23:
Połączenie nie powiodło się wówczas proszę odblokować połączenie np. w zaporze system
Windows np. Start > Ustawienia > Panel sterowania > Zapora systemu Windows > zakładka
Wyjątki > Dodaj port > wprowadzić ustawienia jak poniżej:
Nazwa: Firebird

Numer portu: 3050
Protokół: TCP
4. Sprawdzić oprogramowania antywirusowe / firewall, które mogłoby spowodować blokadę
połączenia na porcie 3050.

V. JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – JPK w KPiR DOS
1. Wraz z e-Dklaracjami instaluje się program JPK należy w nim oddzielnie wprowadzić
nr licencji
Program działa podobnie jak eDklaracje w module EWIDENCJA\MANAGER\ mamy
dostępne dwie opcje:
a) GENEROWANIE JPKVAT wysyła plik JPK z ewidencji VAT
b) GENEROWANIE JPKEWP wysyła plik JPK z ewidencji ryczałtu

Podajemy okres za jaki ma zostać wygenerowany plik

Program przedstawi nam wartości jakie zostały wygenerowane ( które możemy sprawdzić
z deklaracją VAT)

Wprowadzamy nr licencji

Dokumenty – dostępne są dwie opcje przewidziane przez MF: Przesyłane cyklicznie oraz
Przesyłane w ramach kontroli.

W tym oknie wybieramy certyfikat
Jeżeli nie mamy certyfikatu lub jest on nieaktualny wyświetlony zostanie komunikat

Powyższy komunikat błędu może również wystąpić jeżeli są niepoprawne dane. W takim
przypadku należy przesłać zaraz po wystąpieniu błędu plik out.log oraz wygenerowany plik
JPK na konto pomoc@dgcs.pl Wygenerowany plik Plik out.log znajduje się w folderze
głównym Księgi. W programie FIK – Księga Handlowa plik out.log znajduje się w folderze
EDEKLJPK.

W przypadku prawidłowego zakończenia wysyłki JPK do bramki MF pokazany zostanie
stosowny komunikat oraz wysłany JPK zostanie zapisany w kartotece JPK..

Kartoteka JPK – możemy ją wywołać z pulpitu

Zawiera wszystkie wysłane JPK i pozwala pobierać Urzędowe Potwierdzenia Odbioru (UPO)
oraz wydruk UPO. Kartoteka jest bardzo podobna do Kartoteki e-Deklaracji.

Opcje – pozwala na zaznaczenie lub odznaczenie masowo wysłanych JPK w celu pobrania
lub wydruku UPO.
Pobierz UPO – służy do pobrania UPO dla wybranego JPK (podświetlony wiersz) lub dla
zaznaczonych JPK.
Pokaż/Drukuj UPO – opcja umożliwiająca pokazanie pobranego UPO, wydruk UPO dla
wybranego JPK (podświetlony wiersz) oraz wydruk UPO dla zaznaczonych JPK bez
podglądu wydruku.
Dodaj JPK – opcja pozwalająca dodać wysłane JPK w przypadku, gdy JPK zostało wysłane,
ale nie zostało zapisane w kartotece np. podczas zerwania połączenia z bazą danych.
Usuń JPK – umożliwia usunięcie JPK, gdy np. status pobrania jest błędny i niepotrzebny
nam taki wysłany JPK w kartotece.
W tabelce prezentowane są wszystkie dane wygenerowane podczas wysyłania JPK (numer
referencyjny, data wysłania itp.) oraz kolumna Status, która określa status wysłanego
dokumentu i jest aktualizowana po każdym wykonaniu operacji pobrania UPO. UPO zostanie
pobrane tylko w przypadku statusu o kodzie 200, czyli wydruk UPO możliwy jest tylko
w przypadku JPK o statusie 200. Przykładowy wydruk UPO:

2. JPK dla Księgi Przychodów i Rozchodów odbywa się identycznie jak opisano w pkt. 1

VI. Generowanie i wysyłanie JPK z programu Fakturowania 2
1. W opcji Konfiguracja\Dane firmy\Dane ogólne\ uzupełniamy dane do JPK

2. Plik JPK generujemy w opcji DANE\GENEROWANIE PLIKU JPK

Plik zostanie zapisany w danej Księdze w folderze Faktura
3. Dalsze czynności zostały opisane powyżej w JPK w KPiR DOS
4. Jeżeli wystąpią jakieś problemy z generacją lub wysyłką JPK proszę zapoznać się
z punktem JPK w programie Magazyn Multi

VII. Uruchomienie i wysyłanie Zbiorczych e-Deklaracji oraz JPK w programie
FiK Księga Handlowa
1. Instalacja programu przebiega identycznie jak opisano w pkt. I Należy zwrócić uwagę, że
jeżeli program będziemy instalowali w innym folderze niż domyślny C:\dGCS\Fik np.
D: \Fik2016\Fik\ przed instalacją musimy utworzyć w folderze D:\2016FiK folder
o nazwie EDEKLJPK i rozpocząć instalację programu.
2. W programie FiK musimy dokładnie skonfigurować dane. Aby dane były prawidłowo
przenoszone do JKP i e-Deklaracji musimy mieć prawidłowo ustawione DANE FIRMY
i POZOSTAŁE DANE FIRMY (opcja ADMINISTRACJA\PARAMETRY) oraz katalog
Deklaracji.

3. Przechodzimy do programu DEKLARACJE i odpowiednio go konfigurujemy. Opis
konfiguracji został opisany w pkt. II. Uruchomienie i wysyłanie Zbiorczych e-Deklaracji
w KPiR – DOS.
4. Wracamy do programu FiK i przygotowujemy odpowiednią deklarację do wysyłki.
5. Wysyłanie JPK.

Wybieramy odpowiedni typ JPK, po wykonaniu obliczeń program się uruchomi i poprosi
o rejestrację

Dalsze czynności zostały opisane w pkt. V. JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – JPK
w KPiR DOS.
6. Wygenerowane pliki xml zapisywane są w folderze danego roku np. ROK2016.

VIII. Wysyłanie JPK klientów biur rachunkowych
Program umożliwia wysłanie przygotowanych danych do JPK z programów magazynowych
firmy DGCS oraz innych firm. Wybieramy:
- „Wczytaj i wyślij JPK z pliku XLM.”,
- Księgę w której są dane klienta.

Uwaga!
Jeżeli wczytane i wysłane pliki XML nie pochodzą z systemów firmy
DGCS S.A. a podczas czytywania lub wysyłania JPK wystąpią jakieś błędy,
należy zwrócić się do producenta tego oprogramowania.
Firma DGCS S.A. nie serwisuje takich przypadków i nie ponosi
odpowiedzialności za jakość dostarczonych plików XML.

IX. Uruchomienie i wysyłanie JPK w programie Magazyn Multi
1. Instalacja programu JPK została przedstawiona w pkt. I
2. W Konfiguracji musimy uzupełnić dane firmy dla JPK

3) Generowanie pliku JPK odbywa się w opcji DANE

JPK_MAG - dok. Magazynowe PZ, WZ, RW, MM
JPK_FA - faktury
W przypadku wykrycia nieprawidłowych danych program wyświetli poniższy komunikat.
Należy wejść w ten dokument poprawić dane i ponownie wygenerować plik JPK

Przy poprawnych danych wyświetli nam się poniższy ekran

Plik został zapisany folderze MMagazyn

Uwaga!
Z każdego magazynu należy wygenerować i wysłać oddzielny plik JPK. W tym celu
należy przełączyć się pomiędzy magazynami i wygenerować JPK. Pierwsza cyfra lub
liczba wskazuje, z którego magazynu został wygenerowany JPK (górny ekran magazyn
nr 0, dolny ekran magazyn nr 22).

4. Do wysyłki plików do US należy zakupić i zainstalować w folderze głównym MMagazyn program
„Zbiorcze e-Deklaracje i JPK”. Wysyłanie jest możliwe tylko jeżeli posiadamy Certyfikat (ten,
którym podpisujemy np. dane do PŁATNIKA).
5. Opis instalacji i działania programu został opisany w wcześniejszych punktach.
6. Poniższy komunikat błędu występuje przy nie uzupełnionych pozostałych danych firmy.

