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PAKIET KOMUNIKACYJNY

Pakiet MUNICOM.premium rozwija zakres zastosowania systemu na obszar przedsiębiorstw
transportowych, komunikacyjnych, a (w szczególności komunikacji miejskiej), jako zestaw
dedykowanych tym firmom oprogramowania. W skład pakietu wchodzą następujące
programy: 

REJESTRY 

Jest to podstawowy moduł wchodzący w skład systemu MUNICOM.premium i
przeznaczony do wprowadzania i przechowywania wszystkich elementarnych danych
wykorzystywanych w pozostałych elementach systemu MUNICOM.premium 

ROZKŁAD JAZDY

 

program służy do tworzenie i edycja wielowersyjnego rozkładu jazdy dla
przedsiębiorstwa komunikacyjnego wraz z wbudowaną obsługą wielu zajezdni.

Występują dwie wersje systemu:    

Wersja tabelaryczna (ROZKŁAD JAZDY)

Wersja podstawowa stosowana w przypadku gdy nie ma potrzeby
projektowania graficznego rozkładu jazdy.

Wersja tabelaryczna (ROZKŁAD JAZDY WIN)

W skład programu wchodzą następujące elementy: 

Projektowanie rozkładu na mapie. 

Rozkład Jazdy w Internecie – automatyczne generowanie rozkładu jazdy w
postaci stron internetowych, w formacie HTML, zawierających informacje o
rozkładzie jazdy przedsiębiorstwa dla pasażerów. Moduł generuje zbiór stron o
określonym schemacie i wyglądzie, pozostawiając użytkownikowi możliwość
zmiany niektórych elementów takich jak czcionki kolory itd. Wytworzone przez
program strony są gotowe do umieszczenia ich na wybranym serwerze i
udostępnienia użytkownikom Internetu, lub „wypalenia" płytki CD z pełnym
interaktywnym rozkładem Jazdy. 

Tabliczki Przystankowe – drukowanie graficznych rozkładów jazdy do
wywieszenia dla pasażera na przystankach. Moduł pobiera dane z rozkładu
jazdy, i automatycznie tworzy tabliczki. Posiada wbudowanych kilka formatów
tabliczek z możliwością pełnej konfiguracji wszystkich elementów znajdujących
się na wydruku.

SRG 3000 

Jest to moduł służący do programowanie kluczy, przygotowywania, rejestracji,
przeglądania raportów z autokomputerów SRG-3000. Generalnie jest on odpowiedzialny
za interfejs do autokomputerów i jest realizowany poprzez podsystem PWI. 
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DYSPOZYTOR 

Program służy do nadzorowania taboru na zajezdni, stanu realizacji zleconych zadań.
Zasila w dane i odbiera je z urządzeń pokładowych zamontowanych na autobusach,
tramwajach, trolejbusach czy innych środkach transportu.

KARTA DROGOWA 

Program przeznaczony jest do rozlicza czas pracy kierowców, mechaników oraz zużycie
paliw i energii.

HARMONOGRAM 

Program przeznaczony do automatycznego tworzenia planu pracy kierowców w
przedsiębiorstwie komunikacyjnym, transportowym. Pozwala uwzględnić wszystkie
czynniki mające wpływ na układanie planu,  umożliwia szeroką modyfikację założeń i
definicji poprzez ingerencję użytkownika. Program pozwala również na korekty planu w
trakcie realizacji danego okresu, wynikające z bieżących zakłóceń jak nieobecności i
zmiany dyspozycji. Program zgodny z ustawą o czasie pracy kierowców i jej
nowelizacjami

OBSŁUGA TECHNICZNA 

Program prowadzi ewidencjonuje wszystkich zlecenia dotyczące majątku trwałego firmy
w szczególności pojazdów (w tym pojazdów własnych i zewnętrznych). Ewidencjonuje
czas pracy mechaników, zużyte materiały. Obejmuje remonty, przeglądy, obsługi
okresowe.

WINDYKACJA MANDATÓW 

Program Windykacja Mandatów jest przeznaczony do prowadzenia ewidencji i rozliczeń
opłat dodatkowych. Podstawowe funkcje programu obejmują rejestrowanie mandatów,
prowadzenie korespondencji z ukaranymi, przyjmowanie wpłat oraz wykonywanie analiz
płatności i rozliczenie pracy kontrolerów.

ROZLICZANIE CZASU PRACY

Program RCP składa się z dwóch części: Odczyt RCP oraz Raporty i Wydruki RCP.

Część Odczyt RCP przeznaczona jest do zarządzania systemem rejestracji czasu pracy
składającym się z czytników umieszczonych przy wejściach i wyjściach oraz kart
zbliżeniowych z zapisanymi danymi o pracownikach.  Każdy pracownik posiadający kartę
zobowiązany jest przy każdym wejściu lub wyjściu zbliżyć kartę do czytnika, oraz
opcjonalne naciśnięcie odpowiedniego przycisku określającego rodzaj wejścia lub
wyjścia.  Znaczenie opcji wybieranych podczas wejścia lub wyjścia można definiować w
programie, np. wyjście/wejście służbowe, prywatne itp. Konfiguracja opcji wejść i wyjść
musi być zgodna z dokumentacją dostarczonych czytników – kod z czytnika musi być
zgodny z kodem wprowadzonym do programu.

Część Rejestracja raportów RCP służy do wczytania danych dotyczących wejść i wyjść
zgromadzonych w czytnikach do modułu RCP. Wczytanie danych odbywa się w sposób
ciągły, z ustalonym odstępem czasu między kolejnymi odczytami zgromadzonych danych
w czytnikach. 

ROZLICZANIE PRZEWOŹNIKÓW

Jest to program przeznaczony do kontroli wykonania kursów oraz naliczenia kar
umownych nakładanych na przewoźników za braki i nieprawidłowości w wykonaniu
kursów. Dzięki zintegrowaniu z rozkładem jazdy i wynikami jazdy (raporty z pojazdów),
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program sam może zestawić plan z wykonaniem i automatycznie naliczyć kary za kursy
przyspieszone, opóźnione czy braki kursów. Dodatkowo użytkownik może sam
definiować i dopisywać do kursów inne wykroczenia (np za brudny pojazd, niedziałający
kasownik itp). Do innych wykluczeń także naliczane są kary, zgodnie ze zdefiniowanymi
stawkami.

ROZLICZANIE UTARGU KIEROWCÓW 

Moduł ten jest jednym z programów systemu MUNICOM.premium, który przeznaczony
jest do rozliczania sprzedaży kierowców, pochodzącej z kas fiskalnych zainstalowanych
w pojazdach. Głównym zadaniem programu jest ewidencja wszystkich wpłat kierowców
pochodzących ze sprzedaży z kasy fiskalnej oraz kontrola ciągłości wszystkich
zarejestrowanych raportów. Przy współpracy z modułem SRG 3000 MUNICOM możliwa
jest kontrola i weryfikacja danych pochodzących z papierowych rozliczeń fiskalnych z
danymi przekazywanymi drogą elektroniczną za pośrednictwem autokomputera.

BILETY OKRESOWE (PAPIEROWE) 

Jest to rozwiązanie przydatne do obsługi biletów okresowych w wersji 
nieelektronicznej. 

BILETY ELEKTRONICZNE  

Zestaw oprogramowania do realizacji zadań związanych z dystrybucją i rozliczeniem
obrotu biletem elektronicznym
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CNR 

Oprogramowanie wspomagające kompleksowe rozwiązanie zadań związanych z
komunikowaniem się z pojazdami i inną infrastrukturą komunikacyjną (np. tablice
przystankowe). Ciągła wymiana danych z pojazdami pozwala na zbudowanie:

systemu nadzorem flotą komunikacji miejskiej;
systemu dynamicznej informacji pasażerskiej;
systemów biletów elektronicznych . 

Umożliwia on ponadto:

wykrywanie wszelkich nieprawidłowości w realizacji zadań przewozowych, 
nadzór pojazdów wykonujących określone zadania na liniach, 
a także sterowanie urządzeniami przystankowymi informującymi pasażerów o
odjazdach pojazdów
informowanie przewoźników o aktualnym stanie taboru.

SIP-WWW

Modu ten umożliwia wyświetlanie mapy z przystankami danego miasta, wyświetlanie
najbliższych odjazdów na tabliczkach przystankowych oraz prezentację planowanego
rozkładu jazdy.Dane do wyświetlania rozkładu jazdy pobierane są z modułu Rozkład
jazdy programu MUNICOM.premium. Warunkiem działania mapy w internecie jest
obecność właśnie wspomnianego programu. Do działania programu wymagana jest
zwykła przeglądarka internetowa, dzięki temu, że korzysta z tradycyjnych technologii
WWW.
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BILETY OKRESOWE (PAPIEROWE)

BILETY OKRESOWE (PAPIEROWE)

Jest to rozwiązanie przydatne do obsługi biletów okresowych w wersji nieelektronicznej. 

Program realizuje następujące funkcje:

1. Personalizuje graficzną biletów 

2. Wydawanie papierkowych biletów okresowych

3. Przygotowuje taryfy biletów okresowych dla programu biletowego

MENU GLÓWNE BILETY OKRESOWE

Możliwe zastosowania:

 

LEGITYMACJE I ZNACZKI DRUKOWANE NA DRUKARCE TERMOTRANSFEROWEJ. 

Istota rozwiązania opiera się na tym, że pasażer posiada legitymację i okresowo nabywane
znaczki. Oba elementy systemu trzeba nabywać w punkcie sprzedaży. Legitymacja zawiera
dane osobowe pasażera. Znaczek wydawany jest na zadany okres czasu. Prace usprawnia
stosowanie czytnika kodów kreskowych za pomocą, którego identyfikujemy pasażera na
podstawie jego legitymacji. Sprzedaż biletów można prowadzić dla osób prywatnych,
przedsiębiorstw oraz dla pracowników własnej firmy. Zaletą biletów okresowych jest to, iż
mogą być wydawane na dowolny okres czasu (nie ma ograniczenia miesięcznego).
Stosowanie legitymacji i znaczków biletowych powoduje, że sprzedaż biletu dla tego
samego pasażera polega tylko na wydaniu kolejnego znaczka. Współpraca programu z
fakturowaniem umożliwia automatyczne wystawienie faktury dla klienta. Program posiada
wbudowaną ewidencję i fiskalizację sprzedaży towarów w punkcie sprzedaży (np. etui,
rozkład jazdy itp.) 

Stanowisko do sprzedaży składa się z: 

1. Komputera zawierającego oprogramowanie

2. Drukarki do druku znaczków dla pasażera 

3. Drukarki do druku legitymacji dla pasażera 

4. Czytnika kodów kreskowych, identyfikującego pasażera na podstawie jego legitymacji
lub kartonika
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KARTONIKI DRUKOWANE NA DRUKARCE TERMOTRANSFEROWEJ 

Z PEŁNĄ PERSONALIZACJĄ PASAŻERA. 

Jest to modyfikacja wariantu "legitymacja + znaczek" polegającej na tym, że informacje
zawarte na obu tych dokumentach drukowane są na jednym "kartoniku". Prace usprawnia
stosowanie czytnika kodów kreskowych za pomocą, którego identyfikujemy pasażera na
podstawie jego kartonika. Sprzedaż biletów można prowadzić dla osób prywatnych,
przedsiębiorstw oraz dla pracowników własnej firmy. Zaletą biletów okresowych jest to, iż
mogą być wydawane na dowolny okres czasu (nie ma ograniczenia miesięcznego). Kartonik
jest drukowany w czasie sprzedaży przez operatora programu i może zawierać kod
kreskowy oraz nadruk informacji dotyczącej jej właściciela, typu biletu, trasy, uprawnień itd.
Informacje znajdujące na kartoniku ustalane są w trakcie wdrożenia. Druga strona bilety
może zostać zaopatrzona w reklamę. Podczas wydawania kartonika ewidencjonowany jest
numer, dane kasjera, nazwa punktu sprzedaży, data i godzina wydania. Współpraca
programu z fakturowaniem umożliwia automatyczne wystawienie faktury dla klienta.
Program posiada wbudowany ewidencję i fiskalizację sprzedaży towarów na punkcie
sprzedaży (np. etui, rozkład jazdy itp.) 

+ + +

Opcja - Evolis do wydrukach na kartach plastikowych  

         Opcja - kasa fiskalna

ZALETY SYSTEMU

 Sprawdzony - funkcjonuje od początku 1996 r. 

 Uwzględnia rozwiązania zarówno z legitymacją jak i bez

 Elastyczny – bilet może mieć formę nalepki, kartonika, karty plastikowej, karty
procesorowej

 Poprawia jakość i szybkość obsługi pasażera 

 Umożliwia rozbudowę do obsługi biletów elektronicznych

 Obsługuje różne urządzenia zewnętrzne jak: zwykłe i specjalizowane drukarki
( transferowe, fiskalne ), czytniki kodów kreskowych, wyświetlacze a także czytniki i
nagrywarki kart procesorowych stykowych i bezstykowych )

 Jednoznacznie przypisuje bilet do pasażera

 Pozwala  uruchomić od dowolnego terminu nowe taryfy, wprowadzić nowe rodzaje
biletów
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 Daje oszczędności, eliminuje tzw. złomowanie – nie wymaga szacowania jakie
nominały, rodzaje, w jakich ilościach zamawiać. Eliminuje zwroty niewykorzystanych
nominałów znaczków ( bilety i nominały drukują się w momencie sprzedaży).

 Daje nieograniczone możliwości drukowania na biletach informacji takich jak: rodzaj
biletu, trasa, nominał, termin ważności, nazwisko i imię pasażera, adres, numer
kasjera ( nazwisko ), data i godzina sprzedaży, numer legitymacji, kody kreskowe
powielające dowolne informacje ( np. termin ważności ), dowolny tekst stały lub
zmieniany okresowo itp.

 Pozwala zdefiniować dowolne rodzaje biletów. 

 Ma możliwość sprzedaży z dowolnym rodzajem ulgi ( np. Emeryt rencista, szkolny,
student, itp. )

 Ewidencjonuje bilety według rodzaju ulgi (ewidencja dopłat do ulg)

 Współpracuje z pozostałymi modułami systemu MUNICOM.premium tj. ( Rozkład Jazdy,
Fakturowanie )

 Umożliwia wydruk biletów okresowych dla pracowników firmy (i) lub ich rodzin.

 Definiuje do 1000 szablonów biletów 

 Bilety mogą być wydawane na dowolny okres czasu ( np. 10 dniowe, miesięczne, 
półroczne, roczne itp. )  

 Precyzyjnie rozlicza kasjerów - tzw. twarda kopia eliminuje nadużycia

 Jest modyfikowalny w trakcie wdrożenia i użytkowania

 Może chronić pasażera przed zapłaceniem grzywny z powodu nie posiadania, w
czasie kontroli, biletu – umożliwia ustalenia faktu i terminu sprzedaży

 Umożliwia wydawanie duplikatów

 Pozwala tworzyć dziesiątki raportów i zestawień statystycznych i kontrolnych.

 Pamięta historię wydanych biletów wykorzystywane może to być do premiowania
stałych klientów, wysyłania okolicznościowych życzeń, organizowania loterii i
konkursów

Bilet w formie kartoników umożliwia drukowanie na odwrocie reklam

FUNKCJE SYSTEMU:1

OBSŁUGA PASAŻERÓW: 

Funkcja realizująca bezpośrednią obsługę klienta (pasażera), umożliwia sprzedaż biletów
dla pojedynczego odbiorcy jak i dla firm (sprzedaż grupowa biletów np. dla pracowników
firm). Umożliwia ewidencję nowego pasażera w systemie, wydrukowanie karty, biletu:

Ewidencja i rejestracja pasażerów. 

Wydanie nowego biletu (karty, legitymacji, znaczka, kartonika.) 

Wystawienie faktury do transakcji sprzedaży biletów

Sprzedaż towarów i usług 

Realizuje funkcję storno i funkcję umożliwiającą wystawienie duplikatu biletu

EWIDENCJA SPRZEDAŻY: 

Funkcja programu służy do przeglądania sprzedaży biletów:

Przedstawia listę informacji o wszystkich biletach,transakcjach dla wybranego
pasażera. 

Wyświetla listę sprzedanych towarów i usług w wybranym dniu lub za wybrany okres. 

REKLAMACJE PASAŻERÓW: 

Funkcja służy do obsługi wszystkich reklamacji. Ze względu na szeroki zakres rodzajów 
reklamacji możliwych do zgłaszania przez klientów, tryb postępowania w przypadku
reklamacji każdorazowo ustala operator systemu. Program służy jedynie do ewidencji
wszystkich zgłoszonych przypadków reklamacji.

WSPÓŁPRACA Z DRUKARKAMI FISKALNYMI 

(np. DUO-BUS, która posiada świadectwo MINISTERSTWA FINANSÓW do obsługi
przedsiębiorstw komunikacyjnych) 
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WSPÓŁPRACA Z DRUKARKAMI SATO DO WYDRUKÓW TERMOTRANSFEROWYCH 

NA ZNACZKACH I KARTONIKACH

WSPÓŁPRACA Z DRUKARKAMI EVOLIS DO WYDRUKACH NA KARTACH PLASTIKOWYCH

ANALIZY:

Według kasjerów(legitymacje, bilety,transakcje)

Według punktów sprzedaży (legitymacje, transakcje)

RAPORTY:

Zmianowy niefiskalny

okresowy fiskalny

REJESTRY:

Rejestr sprzedanych biletów. 

Rejestr transakcji.

Rejestr klientów.

Rejestr kierowców.

Rejestr kasjerów.

Rodzaje biletów -  program umożliwia wprowadzenia dowolnej ilości rodzajów biletów
okresowych o zadanym skrócie i nazwie tj. normalny lub ulgowy, bilet trasowany lub
sieciowy, bilet ważny w dni robocze lub ważny we wszystkie dni okresu, bilet imienny
lub na okaziciela, papierowy lub chipowy. 

Cenniki (biletów, legitymacji, kart elektronicznych, duplikatów) - dla każdego rodzaju
biletu, legitymacji, kart elektronicznych, duplikatów muszą być wprowadzona
obowiązująca cena sprzedaży. 

Duplikaty kart - rejestr wydanych duplikatów kart

Cechy biletów: 

liczba dni ważności - zawiera listę okresów ważności biletów (np. tygodniowy,
miesięczny itp.), oraz następujące informacje: skrót dla okresu ważności, słowny
opis okresu ważności biletu, liczbę dni okresu ważności biletu i informację czy
bilet sprzedawany na dany okres może być sprzedany od dowolnego dnia roku,
czy od sztywno wyznaczonych dni (np. od 1-go danego miesiąca). 
linia/Sieć/trasa, (bilety na linię, trasę, liczbę stref, przystanków) 
rodzaje ulgi - rejestr systemu służący do przechowywania danych o ulgach.
dni ważności - (bilet ważny w wybrane dni tygodnia)
właściciel biletu (bilet na okaziciela, imienny), 
środki transportu (bilet na autobus, tramwaj, pociąg)
strefy

Rodzaje płatności - rejestr form płatności.

Punkty sprzedaży biletów - przedstawiony w tym punkcie rejestr zawiera listę
punktów sprzedaży biletów. Każdy punkt sprzedaży powinien mieć swój unikalny
numer punktu. Data ostatniej aktualizacji biletów i pasażerów z każdego punktu jest
wyświetlana obok numeru i nazwy punktu sprzedaży. Uprawniony operator może
zmienić datę do kiedy dane są wczytane poprawnie i ponownie wczytać dane za
minione okresy. 

WYDRUKI2

ROZLICZENIE KASJERÓW: 

Funkcja programu umożliwia wykonanie wydruków rozliczeniowych kasjerów. Umożliwia
wykonanie analiz rozliczeń kasjerów według różnych kryteriów(kasjerów, dni sprzedaży,
punktów sprzedaży, grup asortymentu, rodzajów płatności).
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SPRZEDAŻ BILETÓW WEDŁUG:

Na podstawie danych zebranych ze sprzedaży biletów można uzyskać wydruki dotyczące
sprzedaży biletów. Opisywany moduł zawiera grupę wydruków, na podstawie których
można określić analizę sprzedaży biletów według różnych kryteriów (rodzajów biletów,
rodzajów ulg, kasjerów, dni sprzedaży, punktów sprzedaży, klasyfikacji pasażera, gmin
pasażera, linii, grup asortymentu, miejscowości zamieszkania oraz rodzajów płatności).

SPRZEDAŻ LEGITYMACJI WEDŁUG:

Funkcja programu umożliwia wykonanie wydruków sprzedaży legitymacji. Umożliwia
wykonanie analiz sprzedaży legitymacji według różnych kryteriów(rodzajów legitymacji,
rodzajów ulg, dni sprzedaży, kasjerów, punktów sprzedaży, klasyfikacji pasażera, gmin
pasażera, grup asortymentu, miejscowości zamieszkania).

RAPORTY

WYDRUKI REKLAMACJI

Rozliczenie kasjerów2.1

Funkcja programu umożliwia wykonanie wydruków rozliczeniowych kasjerów. Umożliwia
wykonanie analiz rozliczeń kasjerów według różnych kryteriów(kasjerów, dni sprzedaży,
punktów sprzedaży, grup asortymentu, rodzajów płatności).

KASJERZY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje biletów

Rodzaje płatności

Rodzaje płatności, grupa asortymentowa

Rodzaje płatności, grupa asortymentowa, rodzaje towaru

Grupa asortymentowa

Grupa asortymentowa, rodzaj towaru

Punkty sprzedaży

Dni sprzedaży

Dni sprzedaży, rodzaj płatności

Dni sprzedaży, rodzaj płatności, grupa asortymentowa

DNI SPRZEDAŻY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje towaru

Punkty sprzedaży

PUNKTY SPRZEDAŻY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje towaru

Dni sprzedaży

GRUPY ASORTYMENTU

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje towaru

Rodzaje towaru, cena

Dni sprzedaży
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RODZAJE PŁATNOŚCI

Bez szczegółów - zbiorczy

Kasjerzy

Rodzaje towaru

Dni sprzedaży

Punkty sprzedaży

Punkty sprzedaży, rodzaje biletów

Kasjerzy2.1.1

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży kasjerów w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg kasjerów

Kolumny:

Kasjer

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży kasjerów w wybranym okresie ze
względu na rodzaje biletów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg kasjerów, rodzajów biletów

Kolumny:

Kasjer

Symbol towaru

Cena

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Rodzaje płatności

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży kasjerów w wybranym okresie ze
względu na rodzaje płatności.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Wybór rodzajów płatności

Sortowanie:

Wg kasjerów, rodzajów płatności

Kolumny:

Kasjer

Rodzaj płatności

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem
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Przykład wydruku:

Rodzaje płatności, grupa asortymentowa

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży kasjerów w wybranym okresie ze
względu na rodzaje płatności oraz grupę asortymentową.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Wybór rodzaju płatności

Wybór grupy asortymentowej

Sortowanie:

Wg kasjerów, rodzaju płatności, grup asortymentowych

Kolumny:

Kasjer

Rodzaj płatności

Grupa asortymentowa

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż
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Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje płatności, grupa asortymentowa, rodzaje towaru

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży kasjerów w wybranym okresie ze
względu na rodzaje płatności, grupę asortymentową oraz rodzaje towaru.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Wybór rodzaju płatności

Sortowanie:

Wg kasjerów, rodzaju płatności, grup asortymentowych, rodzaju towaru

Kolumny:

Kasjer

Rodzaj płatności

Grupa asortymentowa

Symbol towaru

Cena

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów
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Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Grupa asortymentowa

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży kasjerów w wybranym okresie ze
względu na grupę asortymentową.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Wybór grupy asortymentowej

Sortowanie:

Wg kasjerów, grup asortymentowych

Kolumny:

Kasjer

Asortyment

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów
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Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Grupa asortymentowa, rodzaj towaru

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży kasjerów w wybranym okresie ze
względu na grupę asortymentową oraz rodzaj płatności.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Wybór grupy asortymentowej

Sortowanie:

Wg kasjerów, grup asortymentowych, rodzaju towaru

Kolumny:

Kasjer

Asortyment

Symbol towaru

Cena

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży
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Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży kasjerów w wybranym okresie ze
względu na punkty sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg kasjerów, punktów sprzedaży



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  18  

BILETY OKRESOWE (PAPIEROWE)

Kolumny:

Kasjer

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży kasjerów w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg kasjerów, dni

Kolumny:
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Kasjer

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży, rodzaj płatności

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży kasjerów w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży oraz rodzaj płatności.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Wybór rodzaju płatności

Sortowanie:

Wg kasjerów, dni, rodzajów płatności
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Kolumny:

Kasjer

Data sprzedaży

Rodzaj płatności

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży, rodzaj płatności, grupa asortymentowa

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży kasjerów w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży, rodzaj płatności oraz grupę asortymentową.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Wybór rodzajów płatności
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Wybór grupy asortymentowej

Sortowanie:

Wg kasjerów, rodzaju płatności, grup asortymentowych

Kolumny:

Kasjer

Data sprzedaży

Rodzaj płatności

Grupa asortymentowa

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży2.1.2

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według dni w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:
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Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży

Kolumny:

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje towaru

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według dni w wybranym okresie ze
względu na rodzaje towaru.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży, rodzaju towaru

Kolumny:
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Data sprzedaży

Symbol towaru

Cena

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według dni w wybranym okresie ze
względu na punkty sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków
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Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży, punktów sprzedaży

Kolumny:

Data sprzedaży

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży2.1.3

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według punktów sprzedaży w
wybranym okresie w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży
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Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje towaru

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według punktów sprzedaży w
wybranym okresie ze względu na rodzaje towaru.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży, rodzajów towaru

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Symbol towaru

Cena



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  26  

BILETY OKRESOWE (PAPIEROWE)

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według punktów sprzedaży w
wybranym okresie ze względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:
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Wg punktów sprzedaży, dni sprzedaży

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Grupy asortymentu2.1.4

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według grup asortymentu w wybranym
okresie w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu
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Sortowanie:

Wg grup asortymentu

Kolumny:

Asortyment

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje towaru

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według grup asortymentu w wybranym
okresie ze względu na rodzaje towaru.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu, rodzaju towaru

Kolumny:

Asortyment

Symbol towaru

Cena

Ilość sprzedaży



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  29  

BILETY OKRESOWE (PAPIEROWE)

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje towaru, cena

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według grup asortymentu w wybranym
okresie ze względu na rodzaje towaru oraz cenę.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu, rodzaju towaru, ceny
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Kolumny:

Asortyment

Symbol towaru

Cena

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według grup asortymentu w wybranym
okresie ze względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu
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Sortowanie:

Wg grup asortymentu, dni sprzedaży

Kolumny:

Asortyment

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje płatności2.1.5

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według rodzajów płatności w
wybranym okresie w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu
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Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów płatności

Sortowanie:

Wg rodzajów płatności

Kolumny:

Rodzaj płatności

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według rodzajów płatności w
wybranym okresie ze względu na kasjerów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów płatności

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg rodzajów płatności, kasjerów

Kolumny:

Rodzaj płatności

Kasjer
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Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Ogółem - wartość sprzedaży

Przykład wydruku:

Rodzaje towaru

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według rodzajów płatności w
wybranym okresie ze względu na rodzaje towarów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów płatności

Sortowanie:

Wg rodzajów płatności, rodzaju towaru

Kolumny:

Rodzaj płatności

Symbol towaru

Cena
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Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Ogółem - wartość sprzedaży

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według rodzajów płatności w
wybranym okresie ze względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów płatności

Sortowanie:

Wg rodzajów płatności, dni sprzedaży

Kolumny:
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Rodzaj płatności

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Ogółem - wartość sprzedaży

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według rodzajów płatności w
wybranym okresie ze względu na punkty sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków
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Wybór rodzajów płatności

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg rodzajów płatności, punktów sprzedaży

Kolumny:

Rodzaj płatności

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Razem - wartość netto

Razem - wartość VAT

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Ogółem - wartość sprzedaży

Przykład wydruku:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  37  

BILETY OKRESOWE (PAPIEROWE)

Punkty sprzedaży, rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe rozliczenie sprzedaży według rodzajów płatności w
wybranym okresie ze względu na punkty sprzedaży oraz rodzaje biletów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów płatności

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg rodzajów płatności, punktów sprzedaży, rodzaju biletów

Kolumny:

Rodzaj płatności

Punkt sprzedaży

Symbol towaru

Cena

Ilość sprzedaży

Wartość sprzedaży

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Razem wartość netto

Razem - wartość VAT

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Ogółem - wartość sprzedaży

Przykład wydruku:
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Sprzedaż biletów2.2

Na podstawie danych zebranych ze sprzedaży biletów można uzyskać wydruki dotyczące
sprzedaży biletów. Opisywany moduł zawiera grupę wydruków, na podstawie których można
określić analizę sprzedaży biletów według różnych kryteriów (rodzajów biletów, rodzajów ulg,
kasjerów, dni sprzedaży, punktów sprzedaży, klasyfikacji pasażera, gmin pasażera, linii, grup
asortymentu oraz miejscowości zamieszkania).

RODZAJE BILETÓW

Bez szczegółów - zbiorczy

Dni sprzedaży

Kasjerzy

Punkty sprzedaży

Rodzaje płatności

RODZAJE ULG

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje biletów

Rodzaje biletów, pasażer, ważny od

Dni sprzedaży

Gminy

DNI SPRZEDAŻY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje biletów

Kasjerzy

Punkty sprzedaży

KASJERZY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje biletów

Dni sprzedaży

Punkty sprzedaży

Rodzaje płatności

Rodzaje płatności, rodzaje biletów
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PUNKTY SPRZEDAŻY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje biletów

Dni sprzedaży

Kasjerzy

KLASYFIKACJA PASAŻERA

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje biletów

Dni sprzedaży

Gminy

Miejscowości (zbiorczy, rodzaje biletów)

GMINY PASAŻERA

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje biletów

Rodzaje ulg

LINIE

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje biletów

Rodzaje ulg

GRUPY ASORTYMENTU

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje biletów

Dni sprzedaży

Kasjerzy

MIEJSCOWOŚCI ZAMIESZKANIA

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje biletów

Rodzaje ulg

Rodzaje ulg, rodzaje biletów

RODZAJE PŁATNOŚCI

Bez szczegółów - zbiorczy

Kasjerzy

Rodzaje towaru

Dni sprzedaży

Punkty sprzedaży

Punkty sprzedaży, rodzaje biletów

Rodzaje biletów2.2.1

Bez szczegółów - zbiorczy
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 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów biletów w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju biletów

Sortowanie:

Wg rodzaju biletów

Kolumny:

Bilet

Cena jednostkowa

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów biletów w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju biletów

Sortowanie:

Wg rodzaju biletów, dni sprzedaży

Kolumny:

Bilet

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty
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Razem

Przykład wydruku:

Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów biletów w wybranym okresie ze
względu na kasjerów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju biletów

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg rodzaju biletów, kasjerów

Kolumny:

Bilet

Kasjer

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość
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Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów biletów w wybranym okresie ze
względu na punkty sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju biletów

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg rodzaju biletów, punktów sprzedaży

Kolumny:

Bilet

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:
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Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje płatności

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów biletów w wybranym okresie ze
względu na rodzaje płatności.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju biletów

Wybór rodzajów płatności

Sortowanie:

Wg rodzaju biletów, rodzaju płatności

Kolumny:

Bilet

Rodzaj płatności

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów
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Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje ulg2.2.2

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów ulg w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulg

Sortowanie:

Wg rodzaju ulgi

Kolumny:

Ulga

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość
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Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów ulg w wybranym okresie ze
względu na rodzaje biletów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulg

Wybór rodzaju biletów

Sortowanie:

Wg rodzaju ulgi, rodzaju biletu

Kolumny:

Ulga

Bilet

Cena jednostkowa

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:
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Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje biletów, pasażer, ważny od

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów ulg w wybranym okresie ze
względu na rodzaje biletów, pasażera oraz datę ważności biletu.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulg

Wybór rodzaju biletu

Sortowanie:

Wg rodzaju ulgi, rodzaju biletu, pasażera, waży od

Kolumny:

Ulga

Bilet

Pasażer

Ważny od

Ważny do

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów
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Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów ulg w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulg

Sortowanie:

Wg rodzaju ulgi, dni sprzedaży

Kolumny:

Ulga

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów
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Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Gminy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów ulg w wybranym okresie ze
względu na gminy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulg

Sortowanie:

Wg rodzaju ulgi, gmin

Kolumny:
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Ulga

Gmina

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży2.2.3

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według dni sprzedaży w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków
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Sortowanie:

Wg dni sprzedaży

Kolumny:

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według dni sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na rodzaje biletów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków
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Wybór rodzaju biletów

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży, rodzaju biletów

Kolumny:

Data sprzedaży

Bilet

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według dni sprzedaży w wybranym okresie ze
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względu na kasjerów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży, kasjerów

Kolumny:

Data sprzedaży

Kasjer

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według dni sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na punkty sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży, punktów sprzedaży

Kolumny:

Data sprzedaży

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Kasjerzy2.2.4

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według kasjerów w wybranym okresie w zestawieniu
zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg kasjerów

Kolumny:

Kasjer

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż
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Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według kasjerów w wybranym okresie ze względu na
rodzaje biletów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Wybór rodzaju biletów

Sortowanie:

Wg kasjerów, rodzaju biletów

Kolumny:

Kasjer

Bilet

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość
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Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według kasjerów w wybranym okresie ze względu na
dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg kasjerów, dni sprzedaży

Kolumny:

Kasjer

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  58  

BILETY OKRESOWE (PAPIEROWE)

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według kasjerów w wybranym okresie ze względu na
punkty sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg kasjerów, punktów sprzedaży

Kolumny:

Kasjer

Punkt sprzedaży
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Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje płatności

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według kasjerów w wybranym okresie ze względu na
rodzaje płatności.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Wybór rodzaju płatności

Sortowanie:

Wg kasjerów, rodzajów płatności

Kolumny:

Kasjer

Rodzaj płatności

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów
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Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje płatności, rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według kasjerów w wybranym okresie ze względu na
rodzaje płatności oraz rodzaje biletów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjerów

Wybór rodzaju płatności

Sortowanie:

Wg kasjerów, rodzajów płatności, rodzajów biletów

Kolumny:

Kasjer

Rodzaj płatności

Bilet

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów
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Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży2.2.5

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według punktów sprzedaży w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży
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Kolumny:

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według punktów sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na rodzaje biletów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Wybór rodzaju biletów

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży, rodzajów biletów
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Kolumny:

Punkt sprzedaży

Bilet

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według punktów sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu
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Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży, dni sprzedaży

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Kasjerzy

 _________________________________________________________________________
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Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według punktów sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na kasjerów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży, kasjerów

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Kasjer

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Klasyfikacja pasażera2.2.6

Bez szczegółów - zbiorczy
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 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według klasyfikacji pasażera w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Sortowanie:

Wg grup pasażerów

Kolumny:

Grupa pasażerów

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według klasyfikacji pasażera w wybranym okresie ze
względu na rodzaje biletów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Wybór rodzaju biletów

Sortowanie:

Wg grup pasażerów, rodzajów biletów

Kolumny:

Grupa pasażerów

Bilet

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:
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Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według klasyfikacji pasażera w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Sortowanie:

Wg grup pasażerów, dni sprzedaży

Kolumny:

Grupa pasażerów

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Gminy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według klasyfikacji pasażera w wybranym okresie ze
względu na gminy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków
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Wybór grup pasażerów

Sortowanie:

Wg grup pasażerów, gmin

Kolumny:

Grupa pasażerów

Gmina

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

MIEJSCOWOŚCI

Zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według klasyfikacji pasażera w wybranym okresie ze
względu na miejscowości w zestawieniu zbiorczym.
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Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Wybór miejscowości

Sortowanie:

Wg grup pasażerów, miejscowości

Kolumny:

Grupa pasażerów

Miejscowość

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według klasyfikacji pasażera w wybranym okresie ze
względu na miejscowości oraz rodzaje biletów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Wybór miejscowości

Wybór rodzaju biletów

Sortowanie:

Wg grup pasażerów, miejscowości, rodzajów biletów

Kolumny:

Grupa pasażerów

Miejscowość

Bilet

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Gminy pasażera2.2.7

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według gmin pasażera w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór gmin

Sortowanie:

Wg gmin

Kolumny:

Gmina

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość
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Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według gmin pasażera w wybranym okresie ze
względu na rodzaje biletów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór gmin

Wybór rodzaju biletów

Sortowanie:

Wg gmin, rodzajów biletów

Kolumny:

Gmina

Bilet

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  74  

BILETY OKRESOWE (PAPIEROWE)

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje ulg

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według gmin pasażera w wybranym okresie ze
względu na rodzaje ulg.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór gmin

Wybór rodzaju ulg

Sortowanie:

Wg gmin, rodzajów ulg

Kolumny:
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Gmina

Ulga

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Linie2.2.8

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według linii w wybranym okresie w zestawieniu
zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór linii
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Sortowanie:

Wg linii

Kolumny:

Linia

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Podsumowania:

Sprzedaż

Przykład wydruku:

Rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według linii w wybranym okresie ze względu na
rodzaje biletów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór linii

Wybór rodzajów biletów

Sortowanie:

Wg linii, rodzajów biletów

Kolumny:

Linia

Bilet

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów
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Podsumowania:

Sprzedaż

Przykład wydruku:

Rodzaje ulg

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według linii w wybranym okresie ze względu na
rodzaje ulg.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór linii

Wybór rodzajów ulg

Sortowanie:

Wg linii, rodzajów ulg

Kolumny:

Linia

Ulga

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Podsumowania:

Sprzedaż

Przykład wydruku:
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Grupy asortymentu2.2.9

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według grup asortymentu w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu

Kolumny:

Asortyment

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według grup asortymentu w wybranym okresie ze
względu na rodzaje biletów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Wybór rodzaju biletów

Sortowanie:

Wg grup asortymentu, rodzaju biletów

Kolumny:

Asortyment

Bilet

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według grup asortymentu w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu, dni sprzedaży

Kolumny:

Asortyment

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:
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Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według grup asortymentu w wybranym okresie ze
względu na kasjerów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg grup asortymentu, kasjerów
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Kolumny:

Asortyment

Kasjer

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Miejscowości zamieszkania2.2.10

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według miejscowości zamieszkania w wybranym
okresie w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór miejscowości zamieszkania
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Sortowanie:

Wg miejscowości

Kolumny:

Miejscowość

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według miejscowości zamieszkania w wybranym
okresie ze względu na rodzaje biletów.

Parametry:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  84  

BILETY OKRESOWE (PAPIEROWE)

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór miejscowości zamieszkania

Wybór rodzajów biletów

Sortowanie:

Wg miejscowości, rodzajów biletów

Kolumny:

Miejscowość

Bilet

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje ulg

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według miejscowości zamieszkania w wybranym
okresie ze względu na rodzaje ulg.
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Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór miejscowości zamieszkania

Wybór rodzajów ulg

Sortowanie:

Wg miejscowości, rodzajów ulg

Kolumny:

Miejscowość

Ulga

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje ulg, rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:
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Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według miejscowości zamieszkania w wybranym
okresie ze względu na rodzaje ulg oraz rodzaje biletów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór miejscowości zamieszkania

Wybór rodzajów ulg

Sortowanie:

Wg miejscowości, rodzajów ulg, rodzajów biletów

Kolumny:

Miejscowość

Ulga

Bilet

Cena

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Rodzaje płatności2.2.11

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów płatności w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów płatności

Sortowanie:

Wg rodzajów płatności

Kolumny:

Rodzaj płatności

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:
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Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów płatności w wybranym okresie ze
względu na kasjerów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów płatności

Wybór kasjerów

Sortowanie:

Wg rodzajów płatności, kasjerów

Kolumny:

Rodzaj płatności

Kasjer

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Rodzaje towaru

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów płatności w wybranym okresie ze
względu na rodzaje towaru.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów płatności

Sortowanie:

Wg rodzajów płatności, rodzajów towarów

Kolumny:

Rodzaj płatności

Symbol towaru

Cena

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  90  

BILETY OKRESOWE (PAPIEROWE)

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów płatności w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów płatności

Sortowanie:

Wg rodzajów płatności, dni sprzedaży

Kolumny:

Rodzaj płatności

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów
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Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów płatności w wybranym okresie ze
względu na punkty sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów płatności

Wybór punktów sprzedaży
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Sortowanie:

Wg rodzajów płatności, punktów sprzedaży

Kolumny:

Rodzaj płatności

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży, rodzaje biletów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż biletów według rodzajów płatności w wybranym okresie ze
względu na punkty sprzedaży oraz rodzaje biletów.
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Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzajów płatności

Sortowanie:

Wg rodzajów płatności, punktów sprzedaży, rodzajów biletów

Kolumny:

Rodzaj płatności

Punkt sprzedaży

Rodzaj biletu

Ilość sprzedaży biletów

Wartość sprzedaży biletów

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Sprzedaż legitymacji2.3

Funkcja programu umożliwia wykonanie wydruków sprzedaży legitymacji. Umożliwia
wykonanie analiz sprzedaży legitymacji według różnych kryteriów(rodzajów legitymacji,
rodzajów ulg, dni sprzedaży, kasjerów, punktów sprzedaży, klasyfikacji pasażera, gmin
pasażera, grup asortymentu, miejscowości zamieszkania).

RODZAJE LEGITYMACJI

Bez szczegółów - zbiorczy

Dni sprzedaży

Kasjerzy

Punkty sprzedaży

RODZAJE ULG

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje legitymacji

Dni sprzedaży

Gminy

DNI SPRZEDAŻY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje legitymacji

Kasjerzy

Punkty sprzedaży

KASJERZY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje legitymacji

Dni sprzedaży

Punkty sprzedaży

PUNKTY SPRZEDAŻY

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje legitymacji

Dni sprzedaży

Kasjerzy

KLASYFIKACJA PASAŻERA

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje legitymacji

Dni sprzedaży

Gminy

GMINY PASAŻERA

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje legitymacji

Rodzaje ulg

GRUPY ASORTYMENTU
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Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje legitymacji

Dni sprzedaży

Kasjerzy

MIEJSCOWOŚCI ZAMIESZKANIA

Bez szczegółów - zbiorczy

Rodzaje legitymacji

Rodzaje ulg

Rodzaje legitymacji2.3.1

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według rodzajów legitymacji w wybranym okresie
w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg rodzaju legitymacji

Kolumny:

Legitymacja

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według rodzajów legitymacji w wybranym okresie
ze względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg rodzaju legitymacji

Kolumny:

Legitymacja

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według rodzajów legitymacji w wybranym okresie
ze względu na kasjerów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg rodzaju legitymacji

Kolumny:

Legitymacja

Kasjer

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według rodzajów legitymacji w wybranym okresie
ze względu na punkty sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg rodzaju legitymacji

Kolumny:

Legitymacja

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  99  

BILETY OKRESOWE (PAPIEROWE)

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje ulg2.3.2

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według rodzajów ulg w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulgi

Sortowanie:

Wg rodzaju ulgi

Kolumny:

Ulga

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji
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Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje legitymacji

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według rodzajów ulg w wybranym okresie ze
względu na rodzaje legitymacji.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulgi

Sortowanie:

Wg rodzaju ulgi

Kolumny:

Ulga

Legitymacja

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość
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Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według rodzajów ulg w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulgi

Sortowanie:

Wg rodzaju ulgi

Kolumny:

Ulga

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów
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Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Gminy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według rodzajów ulg w wybranym okresie ze
względu na gminy.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór rodzaju ulgi

Sortowanie:

Wg rodzaju ulgi

Kolumny:

Ulga

Gmina

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość
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Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży2.3.3

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według dni sprzedaży w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży

Kolumny:

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość
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Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje legitymacji

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według dni sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na rodzaje legitymacji.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży

Kolumny:

Data sprzedaży

Legitymacje

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów
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Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według dni sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na kasjerów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży

Kolumny:

Data sprzedaży

Kasjer

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów
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Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według dni sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na punkty sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Sortowanie:

Wg dni sprzedaży

Kolumny:

Data sprzedaży

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość
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Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Kasjerzy2.3.4

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według kasjerów w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjera

Sortowanie:

Wg kasjerów

Kolumny:

Kasjer

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość
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Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje legitymacji

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według kasjerów w wybranym okresie ze względu
na rodzaje legitymacji.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjera

Sortowanie:

Wg kasjerów

Kolumny:

Kasjer

Legitymacja

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów
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Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według kasjerów w wybranym okresie ze względu
na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjera

Sortowanie:

Wg kasjerów

Kolumny:

Kasjer

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów
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Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według kasjerów w wybranym okresie ze względu
na punkty sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór kasjera

Sortowanie:

Wg kasjerów

Kolumny:

Kasjer

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów
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Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Punkty sprzedaży2.3.5

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według punktów sprzedaży w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów
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Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje legitymacji

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według punktów sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na rodzaje legitymacji.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Legitymacja

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów
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Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według punktów sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży

Kolumny:

Punkt sprzedaży

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów
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Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według punktów sprzedaży w wybranym okresie ze
względu na kasjerów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór punktów sprzedaży

Sortowanie:

Wg punktów sprzedaży
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Kolumny:

Punkt sprzedaży

Kasjer

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Klasyfikacja pasażera2.3.6

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według klasyfikacji pasażera w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Sortowanie:
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Wg grup pasażerów

Kolumny:

Grupy pasażerów

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje legitymacji

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według klasyfikacji pasażera w wybranym okresie
ze względu na rodzaje legitymacji.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów
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Sortowanie:

Wg grup pasażerów

Kolumny:

Grupy pasażerów

Legitymacja

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według klasyfikacji pasażera w wybranym okresie
ze względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  118  

BILETY OKRESOWE (PAPIEROWE)

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Sortowanie:

Wg grup pasażerów

Kolumny:

Grupy pasażerów

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Gminy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według klasyfikacji pasażera w wybranym okresie
ze względu na gminy.
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Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup pasażerów

Sortowanie:

Wg grup pasażerów

Kolumny:

Grupy pasażerów

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Gminy pasażera2.3.7

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:
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Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według gmin pasażera w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór gmin pasażera

Sortowanie:

Wg gmin pasażera

Kolumny:

Gmina

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Rodzaje legitymacji

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według gmin pasażera w wybranym okresie ze
względu na rodzaje legitymacji.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór gmin pasażera

Sortowanie:

Wg gmin pasażera

Kolumny:

Gmina

Legitymacja

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Rodzaje ulg

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według gmin pasażera w wybranym okresie ze
względu na rodzaje ulg.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór gmin pasażera

Sortowanie:

Wg gmin pasażera

Kolumny:

Gmina

Ulga

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem
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Przykład wydruku:

Grupy asortymentu2.3.8

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według grup asortymentu w wybranym okresie w
zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu

Kolumny:

Asortyment

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż
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Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje legitymacji

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według grup asortymentu w wybranym okresie ze
względu na rodzaje legitymacji.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu

Kolumny:

Asortyment

Legitymacja

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Dni sprzedaży

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według grup asortymentu w wybranym okresie ze
względu na dni sprzedaży.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu

Kolumny:

Asortyment

Data sprzedaży

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:
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Kasjerzy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według grup asortymentu w wybranym okresie ze
względu na kasjerów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór grup asortymentu

Sortowanie:

Wg grup asortymentu

Kolumny:

Asortyment

Kasjer

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż
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Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Miejscowości zamieszkania2.3.9

Bez szczegółów - zbiorczy

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według miejscowości zamieszkania w wybranym
okresie w zestawieniu zbiorczym.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór miejscowości zamieszkania

Sortowanie:

Wg miejscowości zamieszkania

Kolumny:

Miejscowość zamieszkania

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów
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Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje legitymacji

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według miejscowości zamieszkania w wybranym
okresie ze względu na rodzaje legitymacji.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór miejscowości zamieszkania

Sortowanie:

Wg miejscowości zamieszkania

Kolumny:

Miejscowość zamieszkania

Legitymacja

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji

Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość
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Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Rodzaje ulg

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia sprzedaż legitymacji według miejscowości zamieszkania w wybranym
okresie ze względu na rodzaje ulg.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju zestawienia wydruków

Wybór miejscowości zamieszkania

Sortowanie:

Wg miejscowości zamieszkania

Kolumny:

Miejscowość zamieszkania

Ulga

Ilość sprzedaży legitymacji

Wartość sprzedaży legitymacji
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Ilość sprzedaży duplikatów

Wartość sprzedaży duplikatów

Ilość zwrotów

Wartość zwrotów

Razem - ilość

Razem - wartość

Podsumowania:

Sprzedaż

Zwroty

Razem

Przykład wydruku:

Raporty2.4

Enter topic text here.

Wydruki raportów kontroli2.4.1

Opisany w tym rozdziale moduł programu pozwala wykonać wydruki zawiązane z raportami
kontroli rewizorów.

Kolumna:

- "Liczba kontroli pasażerów" zawiera liczbę skontrolowanych pasażerów,

- "Liczba logowań karty rewizora" zawiera liczbę wszystkich przyłożeń do sprawdzarki karty
rewizora przed kontrolą pasażera,

- "Liczba kontroli różnych pojazdów" zawiera liczbę przyłożen do sprawdzarki karty rewizora
przed kontrolą pasażera z tym, że

jeśli w danym autobusie kontrolę prowadziło np. dwóch rewizorów i każdy z nich przyłożył
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swoją kartę, to te przyłożenia traktowane są jako odrębne kontrole. Dodatkowo
sprawdzany jest warunek czy od poprzedniego przyłożenia karty upłynęło n-minut.

Jeśli nie upłynęło jeszcze n-minut to dane przyłożenie karty nie jest traktowana jako nowa
kontrola.

Kontrole pasażerów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe kontrole pasażerów dla rewizorów.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rewizora

Sortowanie:

Wg daty, rewizora

Kolumny:

Lp

Data

Imię i nazwisko rewizora

Godzina kontroli

Numer sprawdzanej karty

Wynik kontroli

Data skasowania

Godzina skasowania

Stan po skasowaniu

Data blokady kasownika

Godzina blokady kasownika

Kontrolowany pojazd

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Kontrole pojazdów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe kontrole pasażerów w pojazdach.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór pojazdu

Sortowanie:

Wg daty, pojazdu

Kolumny:

Lp

Data

Kontrolowany pojazd

Numer sprawdzanej karty

Godzina kontroli

Wynik kontroli

Data skasowania

Godzina skasowania

Stan po skasowaniu

Imię i nazwisko rewizora

Data blokady kasownika

Godzina blokady kasownika

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Kontrole karty pasażera

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe kontrole wybranej karty pasażera.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór numeru karty pasażera

Sortowanie:

Wg daty, nr karty

Kolumny:

Lp

Data

Numer sprawdzanej karty

Godzina kontroli

Wynik kontroli

Data skasowania

Godzina skasowania

Stan po skasowaniu

Imię i nazwisko rewizora

Data blokady kasownika

Godzina blokady kasownika

Kontrolowany pojazd

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Rewizora za okres

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kontrole rewizorów w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór rewizora

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg daty, nr karty

Kolumny:

Lp

Data kontroli

Godzina kontroli

Numer karty

Linia

Pojazd

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Lista kontroli pojazdów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia listę kontroli pojazdów w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rewizora

Sortowanie:

Wg karty rewizora

Kolumny:

Lp

Karta rewizora

Lp logowania karty rewizora

Data

Nr kontroli

Kontrola od godziny

Kontrola do godziny

Czas kontroli

Kontrolowany pojazd

Nr linii

Ile kontroli pasażera

Podsumowania:
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Ile kontroli pasażera

Przykład wydruku:

Podsumowanie dla rewizorów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia podsumowanie kontroli pojazdów dla rewizorów w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rewizora

Sortowanie:

Wg id rewizora

Kolumny:

Lp

Id kontrolera

Nr karty kontrolera

Nazwa kontrolera

Liczba kontroli pasażerów

Liczba logowań karty rewizora

Liczba kontroli różnych pojazdów

Podsumowania:

Liczba kontroli pasażerów

Liczba logowań karty rewizora

Liczba kontroli różnych pojazdów

Przykład wydruku:
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Kontrole na liniach

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia liczbę kontroli na liniach w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg linii

Kolumny:

Lp

Linia

Liczba kontroli pasażerów

Liczba logowań karty rewizora

Liczba kontroli różnych pojazdów

Podsumowania:

Liczba kontroli pasażerów

Liczba logowań karty rewizora

Liczba kontroli różnych pojazdów

Przykład wydruku:
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Dla przedziałów czasowych

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kontrolę pojazdów dla rewizorów w przedziałach czasowych w
wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór przedziału czasowego

Sortowanie:

Wg nr karty

Kolumny:

Numer karty kontrolera

Nazwa kontrolera
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Przedziały czasowe

Ilość razem dla wybranej karty

Podsumowania:

Suma poszczególnych przedziałów czasowych

Suma ilości razem

Przykład wydruku:

Dla typów dni

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kontrole pojazdów dla rewizorów dla typów dni w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg nr karty

Kolumny:

Numer karty kontrolera

Nazwa kontrolera

Nazwy typów dni

Ilość razem dla wybranej karty

Podsumowania:
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Suma poszczególnych typów dni

Suma ilości razem

Przykład wydruku:

Dla dni tygodnia

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kontrole pojazdów dla rewizorów dla dni tygodnia w wybranym
okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg numeru karty

Kolumny:

Numer karty kontrolera

Nazwa kontrolera

Nazwy dni tygodnia

Ilość razem dla wybranej karty

Podsumowania:

Suma poszczególnych dni tygodnia

Suma ilości razem

Przykład wydruku:
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W dniu

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia okresowe kontrole rewizorów w wybranym dniu.

Parametry:

Wybór dnia

Sortowanie:

Wg godziny

Kolumny:

Lp

Godzina

Nr karty

Linia

Pojazd

Kontroler

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Linii za okres

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kontrole rewizorów na liniach w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór linii

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg daty, godziny kontroli

Kolumny:

Data kontroli

Godzina

Numer karty

Pojazd

Kontroler

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Podsumowanie dla linii

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia liczbę kontroli pasażerów na liniach w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór linii

Wybór przedziału czasowego

Sortowanie:

Wg daty

Kolumny:

Lp

Linia

Liczba skontrolowanych pasażerów na dane linii

Liczba logowań karty rewizora

Liczba kontroli różnych pojazdów

Podsumowania:

Liczba skontrolowanych pasażerów na danej linii

Liczba logowań karty rewizora

Liczba kontroli różnych pojazdów

Przykład wydruku:
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Podsumowanie dla kursów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia liczbę kontroli pasażerów na kursach w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór linii

Sortowanie:

Wg linii

Kolumny:

Lp

Kurs na linii

Godzina rozpoczęcia kursu

Wariant kursu

Liczba kontroli pasażerów

Podsumowania:

Liczba kontroli pasażerów

Przykład wydruku:



MUNICOM.premium -Karty katalogowe

  145  

BILETY OKRESOWE (PAPIEROWE)

Podsumowanie dla kursówek

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia liczbę kontroli pasażerów na kursówkach w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór kursówek

Sortowanie:

Wg kursówki

Kolumny:

Lp

Kursówka

Liczba kontroli pasażerów

Podsumowania:

Liczba kontroli pasażerów

Przykład wydruku:
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Podsumowanie pracy rewizorów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia liczbę kontroli rewizorów w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg numeru rewizora

Kolumny:

Lp

Numer rewizora

Imię i nazwisko rewizora

Czas kontroli

Liczba pojazdów

Liczba pasażerów

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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W dniach

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kontrole rewizorów w dniach w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rewizora

Sortowanie:

Wg numeru rewizora

Kolumny:

Lp

Numer rewizora

Imię i nazwisko rewizora

Data

Czas kontroli

Liczba pojazdów

Liczba pasażerów

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Kontrole pojazdów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia kontrole pojazdów w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór rewizora

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg numeru rewizora

Kolumny:

Lp

Numer rewizora

Imię i nazwisko rewizora

Data

Kontrola od godziny

Kontrola do godziny

Czas kontroli

Kontrolowany pojazd

Liczba pasażerów

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:

Wystawione mandaty

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia wystawione mandaty w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rewizora

Sortowanie:

Wg numeru rewizora
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Kolumny:

Nazwa kontrolera

Data

Godzina

Pasażer

Pojazd

Linia - wariant - kurs

Numer opłaty

Wydruk

Powód

Typ płatności

Kwota mandatu

Podsumowania:

Kwota mandatu

Przykład wydruku:

Podsumowanie mandatów

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia podsumowanie wystawionych mandatów w wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór rodzaju mandatów
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Wybór rodzaju sumowania danych

Wybór rewizora

Sortowanie:

Wg rewizora

Kolumny:

Rewizor

Nazwisko i imię rewizora

Ilość mandatów

Wartość mandatów

Podsumowania:

Ilość mandatów

Wartość mandatów

Przykład wydruku:

Wydruki reklamacji2.5

Zestawienie2.5.1

Opis:

Wydruk przedstawia zestawienie zrealizowanych reklamacji elektronicznej portmonetki w
wybranym okresie.

Parametry:

Wybór okresu

Sortowanie:

Wg numeru pasażera

Kolumny:

Kasjer

Lp

Numer pasażera

Numer karty pasażera

Nazwa pasażera
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Data zgłoszenia

Data rozpatrzenia

Data realizacji

Rozpatrzona kwota

Podsumowania:

Rozpatrzona kwota

Przykład wydruku:

Lista2.5.2

Reklamacje portmonetki

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia reklamacje elektronicznej portmonetki.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór tabeli z zakresem danych do wydruku
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Sortowanie:

Wg wybranej pozycji z listy sortowania

Kolumny:

Lp

Numer reklamacji

Numer karty

Przyjęcie data

Przyjęcie przyczyna

Przyjęcie kwota EP

Przyjęcie uwagi

Rozpatrzenie data

Rozpatrzenie przyczyna

Rozpatrzenie Kwota EP

Rozpatrzenie uwagi

Zrealizowanie data

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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Reklamacje terminowe

 _________________________________________________________________________

Opis:

Wydruk przedstawia reklamacje biletów terminowych.

Parametry:

Wybór okresu

Wybór tabeli z zakresem danych do wydruku

Sortowanie:

Wg wybranej pozycji z listy sortowania

Kolumny:

Lp

Nr reklamacji

Numer karty

Przyjęcie data

Przyjęcie przyczyna
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Przyjęcie uwagi

Rozpatrzenie data

Rozpatrzenie przyczyna

Rozpatrzenie uwagi

Zrealizowanie data

Podsumowania:

brak

Przykład wydruku:
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