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2 WSTĘP 

 

Moduł FortecaDF8 jest integralną częścią systemu Forteca. Przeznaczony jest dla użytkowników, którzy 

decydują się na sprzedaż detaliczną (np. sklep spożywczy) przy użyciu terminala POS a w ogólności 

komputera i drukarki fiskalnej zamiast kasy. 

Zalety rozwiązania: 

1. Niepotrzebna synchronizacja listy towarowej na urządzeniu fiskalnym, gdyż system korzysta 

bezpośrednio z bazy danych. 

2. Niepotrzebna aktualizacja sprzedaży i stanów magazynowych, gdyż system wykonuje te 

czynności na bieżąco. Natychmiast po zakończeniu paragonu tworzony jest dokument 

rozchodowy. 

3. Porównywalna cena z ceną kasy fiskalnej zawierającej dużą ilość możliwych do zapamiętania 

towarów.  

4. Brak ograniczeń w zakresie maksymalnej ilości towarów. 

5. Możliwość modyfikacji oprogramowania i dodawanie funkcjonalności bez konieczności działań w 

zakresie homologacji. 

6. Możliwość wykorzystania komputera do innych celów (inwentaryzacja, dostęp do internetu itp.) 

3 URUCHOMIENIE SYSTEMU-MENU GŁÓWNE 

Po uruchomieniu programu otrzymujemy ekran startowy. 

Możemy posługiwać się klawiaturą tradycyjna lub dotykając klawiszy ekranowych (zalecane). 
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Znaczenie poszczególnych pozycji. 

 

1. Pole użytkownik. 

Służy do wpisania lub przeczytania skanerem identyfikatora użytkownika. Pozwala to użytkować 

system zgodnie z uprawnieniami i przypisać paragony do kasjera. Zalecane jest, aby każdy 

użytkownik dysponował własnym identyfikatorem. 

 

Identyfikator wpisujemy w module głównym Fortecy w zakładce: 

Administrator-Użytkownicy-Edycja 

 

 
 

W polu kod identyfikatora wpisujemy omawiany kod dostępu i naciskamy ZAPISZ. 

 

Tak ustalony kod wpisujemy i naciskamy ENTER lub ZALOGUJ. 

W zależności o przyznanych uprawnień przyciski główne staną się od tego momentu dostępne. 

 

2. Przycisk główny – sprzedaż służy do przeprowadzania transakcji sprzedaży i obsługi klienta. 

3. Przycisk główny – programowanie służy do wpisania danych użytkowych. 

4. Przycisk główny – ustalenia służy do wpisania danych użytkowych. 

5. Przycisk główny – kontrahenci służy do wpisania danych klientów (karty lojalnościowe). 

6. Przycisk główny – raporty niefiskalne służy do zamknięcia zmiany. 

 

7. Przycisk graficzny - służy do uruchomienia okna transakcji dla klienta w przypadku 

wykorzystania oprogramowania w systemie dwumonitorowym.  
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4 SPRZEDAŻ 

Po naciśnięciu przycisku SPRZEDAŻ otrzymujemy ekran jak poniżej. 

 

 

4.1 PODSTAWOWE ZASADY: 
1. Kursor powinien znajdować się w polu KOD/NAZWA. 

2. Po wczytaniu kodu kreskowego, automatycznie sprzedawana jest 1 jednostka produktu. 

3. Aby sprzedać więcej niż 1, wcześniej wpisujemy w polu ILOSĆ i naciskamy ENTER. Kursor wraca 

do pola KOD i wtedy skanujemy kod kreskowy. 

4. Kolejno wprowadzane pozycje pokazują się na liście. 

5. Aby wykonać STORNO naciskamy X przy pozycji. Pojawi się pozycja stornowana z minusem. 

6. Jeśli cena przy towarze wynosi 0 (cena otwarta) system wymusi jej wprowadzenie. 

7. Jeśli sprzedajemy towar ważony możemy skanować kod z nalepki ( w zakresie 27XXXX.. i 

28XXXX..) 

8. Jeśli sprzedajemy towar ważony z wagi platformowej podłączonej do terminala naciskamy 

przycisk z symbolem wagi co powoduje automatyczne przeniesienie wskazania. 

4.2 ZNACZENIE PRZYCISKÓW 
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Płatność gotówką bez wyliczania reszty. 

 

Płatność kartą w całości. 

 

Zakończenie paragonu i wydruk na drukarce 
fiskalnej. 

 

Wpisanie kwotę przekazaną przez klienta w celu 
wyliczenia reszty. 

 

Wpisanie kwoty przy płatności kartą lub bonem. 
Zastosowanie przy płatnościach mieszanych. System 
sumuje wszystkie formy płatności i wylicza resztę. 

 

Otwarcie okna szybkiej sprzedaży dla towarów 
określonych w zakładce: programowanie. 

 

Otwarcie nowego paragonu.  
Uwaga: przy transakcjach realizowanych na bieżąco 
nie ma potrzeby jego wykorzystania. 
Stosujemy w następujących przypadkach: 

1. Sprzedaż w restauracjach, gdzie konieczne 
jest otwarcie wielu paragonów 

2. W sklepie do realizacji krótkiej transakcji w 
trakcie innej trwającej długo. 

 

Zamkniecie/ otwarcie klawiatury ekranowej. 

 

Otwarcie szuflady. 



 

  

AUTOR: STANISŁAW SMOLEŃ 6 

 

FORTECADF8-MODUŁ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ 

 

Skasowanie kwot na obu monitorach. 

 

Zamknięcie okna sprzedaży. 

 

Wczytywanie lub wpisywanie ręczne kodu 
kreskowego lub nazwy towaru w celu sprzedaży. W 
przypadku podania nazwy pokazują się w nowym 
oknie towary spełniające kryterium szukania. Należy 
je wybrać z listy. 

 

Przejście do pola ILOŚĆ. Oczywiście można nacisnąć 
samo pole w celu przeniesienia kursora. 

 

Przeniesieniu kursora do pola CENA lub RABAT. 

 

Wczytanie wskazania z wago platformowej. 

 

Obsługa programu lojalnościowego umożliwiającego 
po przeczytaniu numeru klienta z karty, przypisanie 
danego paragonu i sumowanie obrotów. Dodatkowo 
możliwe jest wystawienie faktury bezpośrednio z 
terminala (przycisk FV). 

 

4.3 FUNKCJONALNOŚCI 
 

W dolnej części ekranu znajduje się wielozakładkowy zestaw funkcjonalności. Zmiany dokonujemy po 

naciśnięciu zakładki. 

1. Klawiatura ekranowa numeryczna jest podstawowym sposobem wpisywania danych o kodzie 

kreskowym. 



 

  

AUTOR: STANISŁAW SMOLEŃ 7 

 

FORTECADF8-MODUŁ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ 

 

 

2. Klawiatura alfanumeryczna służy do wpisywania nazw towarów. 

 
3. Klawisze skróty to pozycja pozwalająca szybko sprzedać towary wyróżnione poprzez 

przyciśnięcie obrazka. 

 

 
 

4. Zakładka CENA służy do sprawdzenia ceny oraz dostępnej ilości produktu bez wychodzenia z 

programu. 

 



 

  

AUTOR: STANISŁAW SMOLEŃ 8 

 

FORTECADF8-MODUŁ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ 

 
 

5. Zakładka WPŁATY służy do dokonywania transakcji kasowych niezależnych od bieżącej sprzedaży 

np. zapłata gotówka dostawcy. Wpisujemy kwotę i naciskamy: wpłata lub wypłata. 

 

 
 

 

5  OBSŁUGA KLIENTA 

Obsługa klientów ma na celu: 

1. Gromadzenie informacji o transakcjach klienta i ofertowanie na tej podstawie. 

2. Wdrażanie programu punktowo – lojalnościowego. 

3. Szybkie wystawienie faktury na podstawie paragonu. 

 

Po naciśnięciu przycisku KONTRAHENT otrzymujemy ekran jak poniżej. 
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Okno umożliwia wpisanie i edycję danych. Dostępna jest klawiatura numeryczna i alfanumeryczna. 

Zakładka ZAKUPY pozwala sprawdzić dotychczasowe transakcje. 

6 PROGRAMOWANIE 

Po wybraniu pozycji PROGRAMOWANIE z menu głównego otrzymujemy ekran jak poniżej. 

6.1 KLAWISZE SKRÓTY. 
Funkcjonalność służy do wykorzystania skrótów klawiszowych w przypadku braku monitora dotykowego. 

Poszczególnym przyciskom przyporządkowujemy wygodne do wykorzystania klawisze. 



 

  

AUTOR: STANISŁAW SMOLEŃ 10 

 

FORTECADF8-MODUŁ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ 

 

6.2 TOWARY DO SZYBKIEJ SPRZEDAŻY. 
 

Lista towarów do szybkiej sprzedaży służy do wyboru obrazkowego lub wyboru z listy. 

Wybór obrazkowy ograniczony jest do 12 – tu pozycji natomiast z listy, nie ma ograniczeń. Oczywiście 

sensowne jest wpisywanie do listy pewnej ograniczonej grupy produktów, często sprzedawanych. 

 

 

Aby wprowadzić pozycje do listy obrazkowej należy znaleźć dany produkt i nacisnąć pole obrazka 

poniżej. 

Aby wprowadzić pozycje do listy zwykłej należy znaleźć dany produkt i nacisnąć pole strzałki. W ten 

sposób wprowadzamy i usuwany produkty z listy szybkiej sprzedaży.  
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7 USTALENIA 

 

Po wybraniu polecenia z menu głównego otrzymujemy ekran jak poniżej. 

 

Okno służy do wprowadzenia danych konfiguracyjnych. 

1. Numer kasy. 

2. Port komunikacyjny kasy. 

3. Cena z magazynu do kasy: możliwość wyboru spośród dostępnych w opisie towaru (A,B,C,D) 

4. Widoczna ilość przy szukaniu towaru w trakcie sprzedaży i sprawdzania ceny. 

5. Rodzaj protokołu wykorzystywanego przy komunikacji z drukarką fiskalną. 

6. IP drukarki w przypadku transmisji Ethernet. 

7. Sposób liczenia rabatu (zalecane od ceny) 

8. Drukowanie rabatu wyodrębnionego na paragonie. 

9. Timeout odpowiedzi drukarki (zalecane 0.3-0.5 sek.) 

8 EKRAN DLA KLIENTA   

 

W przypadku wykorzystywania drugiego ekranu dla klienta mamy możliwość: 

1. Przekazania klientowi zawartości jego paragonu. 

2. Prezentacji kwoty wpłaconej i wyliczonej reszty. 
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3. Przedstawienia oferty w formie reklamy. 

4. Wartości ostatnio zważonej pozycji. 

  

 

 
 

 

Dane prezentowane są na bieżąco i nie wymaga to żadnej obsługi. 

Aby ustawić pozycje do reklamy (po prawej stronie ekranu) należy je wskazać używając 

głównego modułu Fortecy: Towary – Reklama. 

 

Należy odnaleźć produkt, który chcemy reklamować. Następnie użyć przycisku REKLAMY w 

górnym menu. 
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Podajemy zakres czasowy reklamy oraz typ ceny (brutto/netto) i dopisujemy do listy. Oczywiście 

pozycje muszą mieć zapisane zdjęcia.  

Lista może być modyfikowana ze względu na kolejność wyświetlania. Pozycje mogą być 

wstawiane i usuwane w zależności od potrzeb. 

9 ZAKOŃCZENIE DNIA 

 

W celu zakończenia dnia należy wykorzystać pozycję z menu: RAPORTY NIEFISKALNE. 

Po użyciu przycisku otrzymujemy ekran jak poniżej.  

Otrzymujemy wartości wpływów gotówkowych i związanych z kartami płatniczymi. Dodatkowo 

widoczna jest: ilość paragonów, storn, wartości kaucji. 



 

  

AUTOR: STANISŁAW SMOLEŃ 14 

 

FORTECADF8-MODUŁ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ 

 

 

Aby zakończyć dzień/zmianę należy: 

1. Wybrać kasjera/użytkownika chyba, że robimy zamknięcie całościowe. 

2. Wybrać numer kasy (można rozliczyć dowolną kasę) 

3. Zliczyć stan gotówki w szufladzie. 

4. Wpisać zliczoną wartość w polu: SZUFLADA-ZLICZONA GOTÓWKA. 

5. W polu RÓŻNICA otrzymujemy wartość różnicy (manko/superata). 

6. Wpisać wartość sprzedaży z płatnością przy pomocy karty płatniczej na podstawie wydruku z 

terminala płatniczego. 

7. Podobnie jak w przypadku gotówki otrzymujemy różnicę. 

8. Ostatnią czynnością jest określenie kwoty, która zostanie w szufladzie. Zazwyczaj jest to wartość 

0, gdyż wszystkie pieniądze zostają zabrane w celu wpłaty do banku itp. 

9. AKCEPTUJ 

 

UWAGA: wszystkie różnice zostaną odwzorowane przez system w raporcie kasowym i nie ma potrzeby 

dokonywania zapisów korygujących w trakcie zmiany np. w związku z pomyłkową kwalifikacją płatności 

(zamiast karty gotówka). 
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10 WYSTAWIENIE FAKTURY 

W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba wystawienia faktury do paragonu należy użyć przycisku FV. 

Jeśli paragon jest przypisany do klienta (wcześniej przeczytany numer karty lojalnościowej) dane o 

kontrahencie są oczywiście dostępne.  

Po użyciu przycisku FV otrzymujemy ekran jak poniżej. 

 

W celu wystawienia faktury należy:  

1. Podać datę. 

2. Podać numer kasy. 

3. Podać numer bonu. 

Nacisnąć ODŚWIEŻ. 

Na liście pojawi się transakcja. Po weryfikacji należy nacisnąć przycisk FAKTURA. Dokument zostanie 

wydrukowany na drukarce domyślnej, którą wcześniej należy zainstalować w systemie Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 


