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Podręcznik Użytkownika programu 
AJBM Kadry - Płace

Gratulujemy wyboru jednego z programów Biura Usług Komputerowych AJBM.
Mamy nadzieje, że program jak i niniejszy podręcznik spełnią Państwa oczekiwania.

Cały podręcznik jest podzielony na 5 głównych grup tematycznych:
 / Instalacja / 
 / Firma /
 / Pracownicy /
 / Ustawienia /
 / Pomoc / 

W celu zapoznania się z treścią wystarczy z lewej strony ekranu wybrać interesującą nas grupę 
tematyczną  i za pomocą podwójnego kliknięcia ją otworzyć.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.ajbm.pl, gdzie 
umieszczamy najnowsze porady  związane z obsługą programu.

Życzymy Udanego i Efektywnego korzystania z programu AJBM Kadry - Płace

Zespół Biura Usług Komputerowych AJBM
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O programie

AJBM Kadry - Płace to program, dzięki któremu można wykonać rozliczenie płac pracowników jak 
również wygenerować kilkadziesiąt wydruków i sprawozdań takich jak:

• KARTA WYNAGRODZEŃ
• Listy płac
• Lista pracowników
• PIT 4 / PIT 4 R / PIT 11 / PIT 40 / PIT 8A /  
• Dokumenty ZUS : ZUA / ZZA / DRA / RCA / RSA / RZA
• Umowę o pracę 
• Umowę o dzieło / zlecenia
• Świadectwo pracy
• Zestawienia kont

oraz wiele innych niezbędnych do pracy firmy narzędzi.

To zaledwie kilka przykładów udogodnień dla osób prowadzących firmę jakie oferuje program 
AJBM Kadry - Płace
Program jest instalowany z roczną licencją oraz wymaga corocznej aktualizacji.

W celu szybkie rozpoczęcia pracy w programie zachęcamy do zapoznania się z zak adką pomocył  
/ Zaczynamy /
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Zaczynamy

Zakładka ta ma na celu pokazanie Nowemu Użytkownikowi jak zacząć prace w programieAJBM 
Kadry - Płace . Jest to zbiór kilku kroków jak skonfigurować swoją pierwszą firmę oraz jak 
wygląda okno główne programu. Każdy z poszczególnych tematów jest rozwinięty w dalszej 
części niniejszego Systemu Pomocy.

Zaczynamy:

1. Uruchomienie programu

Na pulpicie swojego komputera  odszukaj ikonę AJBM Kadry - Płace. Otwórz program 
podwójnym kliknięciem.

2. Zmiana hasła

Podczas pierwszego uruchomienia, program poprosi Nas o wprowadzenie z poziomu 
ADMINISTRATORA hasła do programu (max 10 znaków).

Wprowadź hasło po czym wybierz przycisk <Zapisz>.
Jeżeli hasło nie zostanie wprowadzone to program jako domyślne hasło przyjmuje / 0 /  (zero). 

W sytuacji zgubienia lub zapomnienia hasła prosimy o kontakt e-mailowy na biuro@ajbm.pl lub 
telefoniczny. Aktualne dane na stronie www.ajbm.pl
Więcej informacji w zakładce pomocy  / Ustawienia / Zmiana hasła / 

3. Główne okno programu AJBM Kadry - Płace
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4. Miesięczne dane stałe 

Kolejnym krokiem jest wypełnienie tzw. miesięcznych danych stałych programu. W tym celu 
należy wybrać zakładkę / Narzędzia / ,
 a później wybrać <Dane stałe za wybrany m-c> 
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Okno Ustawienia jest podzielone na 3 grupy: 
1 Stałe miesięczne
2 Skala podatkowa
3 ZUS 

Po uzupełnieniu danych naciśnij przycisk <Zakończ>
Okno danych stałych pojawia się automatycznie przed wczytaniem list płac lub w zakładce / 
Narzędzia / <Dane stałe za wybrany m-c> 

Więcej informacji w zakładce pomocy  / Pracownicy / [E] Narzędzia /     

5. Zakładka  / Firma / - w zakładce znajdują się dane adresowe firmy niezbędne do wszelkiego 
rodzaju sprawozdań.

OBSŁUGA FIRMY -możliwość zmiany roku lub firmy, uzupełnienie danych adresowych i 
dodatkowych oraz dodawanie i usuwanie obsługiwanych firm.
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6. Okno edycji danych adresowych firmy.

Wprowadź nowe dane adresowe firmy i wybierz  <Zapisz> 
Więcej informacji w zakładce pomocy / Firma / OBSŁUGA FIRMY /

7. Wybór okresu rozliczeniowego dla wybranej firmy

Po wybraniu funkcji  <Zmień Firmę / Rok> pojawi się okno wyboru okresu rozliczeniowego
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Z listy wybierz Rok, a następnie wybierz miesiąc, za który chcesz prowadzić okres rozliczeniowy. 
Zatwierdzamy zmiany przyciskiem <Dalej>
Program wraca do zakładki / Firma /
Symbol aktualnie wprowadzonej firmy znajduje się w lewym górnym rogu programu oraz 
zaznaczona jest kolorem czerwonym. 
Klawisz <Esc> spowoduje powrót do głównego okna programu.
Miesiąc okresu rozliczeniowego może być zmieniony aktualnie do naszych potrzeb po wczytaniu 
modułu Listy płac <F3>.   

Więcej informacji w zakładce pomocy  / Firma / OBSŁUGA FIRMY /  

Po wykonaniu powyższych kroków program jest już gotowy do rozpoczęcia pracy.
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Instalacja

Instalacja programu 
AJBM Kadry - Płace

Instalacja programu z płyty CD / pendrive:

1. Włóż płytę do napędu CD lub pendrive do odpowiedniego portu USB
2. Odczekaj kilkanaście sekund instalacja powinna rozpocząć się automatycznie. W przeciwnym 
wypadku odszukaj plik setup_KHP.exe oraz uruchom go.
3. Po zapoznaniu się z treścią pierwszego komunikatu instalatora wybierz przycisk   <Dalej>.

4. Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej. Następnie wybierz przycisk  <Dalej> 
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5. Wybierz lokalizację instalacji programu oraz nazwę katalogu docelowego. Następnie wybierz 
przycisk  <Dalej> 

Zalecane jest zapamiętanie katalogu w którym instalujemy AJBM Kadry - Płace. Będzie to 
pomocne zwłaszcza w czasie procesu aktualizacji programu. 

6. Wybierz docelowy folder oraz jaka ma być widoczna nazwa w / Menu  Start /. Następnie 
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wybierz przycisk  <Dalej> 

7. Zaznacz utworzenie skrótu do programu na Pulpicie twojego komputera (Zalecane). Następnie 
wybierz przycisk  <Dalej> 

8. Ostateczne sprawdzenie czy wszystkie podane przez Ciebie parametry są poprawne. W celu 
rozpoczęcia instalacji wybierz przycisk <Instaluj>
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9. Program rozpoczyna instalowanie programu na twoim komputerze. Może to potrwać kilka 
minut.

10. W czasie pierwszej instalacji AJBM Kadry - Płace wymaga zainstalowania środowiska 
Borland Database Engine Installation/Upgrade (BDE)
 Wybierz przycisk  <OK>
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Środowisko BDE jest niezbędne do prawidłowego działania programu AJBM Kadry - Płace. 
Prosimy o zachowanie domyślnej ścieżki instalacji. 

11. W celu zakończenia procesu instalacji wybierz przycisk  <Zakończ>

Instalacja przebiegła pomyślnie. Zalecane jest ponowne Uruchomienie Komputera.
W celu rozpoczęcia pracy w programie AJBM Kadry - Płace wystarczy kliknąć odpowiedni skrót 
lub ikonę.
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Domyślny katalog programu

Domyślnym katalogiem programu AJBM Kadry - Płace jest   C:\ KHP  

Zalecamy instalację programu na innym dysku niż systemowy. Ma to na względzie 
bezpieczeństwo danych. W przypadku ewentualnej awarii komputera i reinstalacji Systemu 
Windows użytkownik omyłkowo może skasować wszystkie dane jakie zostały wprowadzone do 
AJBM Kadry - Płace.  

Transfer Danych

Transfer danych z jednego komputera na drugi w programie AJBM Kadry - Płace jest wyjątkowo 
prosty. Wystarczy wykonać kilka poniższych kroków:

1. Upewnij się, że program AJBM Kadry - Płace jest wyłączony 
2. Otwórz katalogu KHP. Przykładowo ścieżka powinna wyglądać w ten sposób C:\ KHP 
3. W katalogu KHP otwórz folder PLACE wybierz interesujące Ciebie foldery do skopiowania.
4. Skopiuj wybrane foldery na nośnik zewnętrzny (pendrive, ipod).
5. Zainstaluj program AJBM Kadry - Płace na drugim komputerze.
6. Wgraj pliki z nośnika zewnętrznego do katalogu KHP \ PLACE  drugiego komputera.

Uwaga :
Podczas kopiowania może dojść do sytuacji, gdzie foldery kopiowane mają taką samą nazwę z 
folderami istniejącymi. Należy upewnić się, że kopiujemy odpowiednie dane po czym nacisnąć 
przycisk <Kopiuj i Zamień> (Windows 7) lub <Tak> (Windows XP)

Przy ponownym uruchomieniu AJBM Kadry - Płace na drugim komputerze będziemy mieli do 
dyspozycji skopiowane pozycje.
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Aktualizacja

Program AJBM Kadry - Płace jest ograniczony czasowo i wymaga corocznej aktualizacji.

Aktualizacja przebiega w poniższy sposób:

1. Zalecamy wykonanie kopii zapasowej katalogu PLACE 
2. Pobierz wymagany plik ze strony www.ajbm.pl 
3. Otwórz katalog, w którym znajduje się zainstalowany program AJBM Kadry - Płace. 
Przykładowo może to być ścieżka C:\ KHP \ PLACE
4. Nowo pobrany plik rozpakuj w podanym wyżej katalogu.
5. Następnie postępuj według instrukcji zawartej w instalatorze.

Uwaga:
Skopiowanie całego folderu PLACE przed całym procesem zabezpieczy Państwa dane przed 
ewentualnymi błędami jakie mogą się pojawić podczas aktualizacji programu.
Nowe pliki będą miały taką samą nazwę jak pliki już zainstalowanego programu. Należy nadpisać 
"stary" plik "nowszym"  -  w Windows 7 będzie to komenda  <Kopiuj i Zamień>, a w Windows XP 
<Tak> 
Dane oraz zapisy dokonane w poprzedniej wersji pozostaną nienaruszone.

W razie problemów prosimy o kontakt na biuro@ajbm.pl lub telefoniczny ( aktualne dane na 
stronie www.ajbm.pl )

Więcej informacji w zakładce pomocy  / Instalacja / 

16 / 106



Firma

Zakładka / Firma / służy do zarządzania poszczególnymi zestawami danych firm oraz ich 
ustawieniami.

W głównym oknie programu AJBM Kadry - Płace kliknij zakładkę  / Firma /

Podstawowe zagadnienia związane z zakładką / Firma /

Więcej informacji w zakładce pomocy
/ Firma / OBSŁUGA FIRMY /
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OBSŁUGA FIRMY

Jeśli istnieje folder wybranej firmy to przy pierwszym uruchomieniu program zapisuje listę 
folderów rocznych zapisów z ostatnim dowodem.
Następne uruchomienie programu po wpisaniu hasła, powoduje wczytanie danych dla ostatnio 
wybranej firmy.
Jeśli data ostatniego dowodu zgodna jest z datą bieżącą, program pomija wczytanie roku 
księgowego i jest od razu gotowy do pracy
Różnica w dacie powoduje, że program zatrzymuje się na wyborze roku i miesiąca dla ostatnio 
wybranej firmy.
Dla wybranej Firmy i roku księgowego, wstępnie miesiąc księgowy można zmienić w zakładce / 
Zmień Firmę / Rok /

Uwaga:
Miesiąc okresu rozliczeniowego może być zmieniony aktualnie do naszych potrzeb po wczytaniu 
modułu Listy płac <F3>.  
Zmiana rocznych danych możliwa jest jedynie w module OBSŁUGA FIRMY. 
Obsługa zestawów danych odbywa się w oknie  OBSŁUGA FIRMY

Tabela zawiera listę wszystkich zdefiniowanych w programie firm.
W górnej części okna widoczne są przyciski służące do zarządzania poszczególnymi zestawami 
danych firm oraz ich ustawieniami.

W tej części Systemu Pomocy opracowane będą przyciski <Zmień Firmę / Rok>, <Dane firmy>, 
<Dodatkowe>,  <Nowa> oraz <Usuń>

Zmiana roku księgowań dla wybranej firmy:

1. Wybierz przycisk  <Zmień Firmę / Rok>
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2. Wybierz Rok z tabeli, po czym naciśnij klawisz <ENTER> 

Uwaga:
Zmiana roku rozliczeniowego jest możliwa wyłącznie w tym oknie, poprzez wybór z listy.

3. Następnie wybierz Miesiąc, w którym chcesz prowadzić księgowość. Zatwierdź zmiany 
przyciskiem <Dalej>
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Uwaga:
Miesiąc okresu rozliczeniowego może być zmieniony aktualnie do naszych potrzeb po wczytaniu 
modułu Listy płac <F3>.  

Rok oraz miesiąc rozliczeniowy dla wybranej firmy został zmieniony.

Dodanie roku rozliczeniowego dla wybranej firmy:

1. Wybierz przycisk <Nowy Rok>
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2. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź nowy rok, następnie wybierz przycisk <Dalej>

Nowy rok zostanie dodany do listy.

Uwaga:
Utworzenie nowego roku powinno być wykonane dopiero przed rozpoczęciem pracy w kolejnym 
roku. Związane jest to z tworzeniem nowego folderu rocznego, w którym instalowane są 
wszystkie bazy danych. W momencie utworzenia nowego roku program sprawdza istnienie tych 
baz w roku poprzednim. Jeżeli tak jest to dane adresowe i płacowe pracowników i inne dane 
kopiowane są do nowo utworzonego folderu rocznego. 

Kasowanie roku rozliczeniowego dla wybranej firmy:

1. Wybierz z listy rok, który zamierzasz usunąć.
2. Wybierz przycisk <Kasuj Rok>
3. Zatwierdź usunięcie wybranego Roku przyciskiem <Tak>

Uwaga:
Kasowana jest jedynie pozycja z listy. Procedura nie usuwa fizycznie baz danych i należy to 
zrobić z poziomu dysku. W folderze KHP\PLACE należy odszukać nazwę firmy. Wyświetlone 
zostaną foldery roczne firmy. Interesujący nas rok należy odszukać z listy i usunąć. 
PRZYKŁAD:
Chcemy usunąć rok 2014 firmy PLACE.00
1. Odszukujemy folder KHP\PLACE\PLACE.00
2. Z listy odszukać folder KHP\PLACE\PLACE.00\2014 oraz KHP\PLACE\PLACE.00\ Bazy.14
3. Skasować zawartość folder 2014 oraz Bazy.14 

Operacja jest niemożliwa do odtworzenia i należy ją wykonywać z największą ostrożnością oraz 
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starannością. W celu uniknięcia ewentualnej utraty danych należy wcześniej wykonać kopię 
zapasową całego folderu firmy. 

Dane firmy:

1. Wybierz przycisk <Dane firmy> w zakładce OBSŁUGA FIRMY

2. Uzupełnij dane adresowe firmy. Następnie wybierz przycisk <Zapisz>

Dodatkowe:

1. Wybierz przycisk <Dodatkowe> w zakładce OBSŁUGA FIRMY
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2. Uzupełnij dodatkowe dane firmy. Następnie wybierz przycisk <Zapisz>

Dodawanie nowej firmy do listy:

1. Wybierz przycisk <Nowa> w zakładce OBSŁUGA FIRMY
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2. Wpisz unikalny Symbol nowej firmy. Następnie wybierz przycisk <Zapisz>

Symbol może mieć max 8 znaków alfanumerycznych, bez spacji i polskich liter.

3. Program automatycznie przejdzie do Edycji danych firmy. Po wprowadzeniu danych wybierz 
przycisk <Zapisz>

Nowa firma została dodana do listy.

Uwaga:
W celu wczytania nowo utworzonej firmy należy wybrać przycisk <Zmień firmę / rok>

Kasowanie wybranej firmy z listy:

1. Wybierz z listy Firmę, którą zamierzasz usunąć.
2. Wybierz przycisk <Usuń >
3. Zatwierdź usunięcie wybranej Firmy przyciskiem <Tak>

Przy próbie skasowania bieżącej firmy pojawi się komunikat
 

Program uniemożliwi skasowanie takiej pozycji. Należy postępować zgodnie z komunikatem.
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Uwaga:
Kasowana jest jedynie pozycja z listy. Procedura nie usuwa fizycznie baz danych i należy zrobić z 
poziomu dysku. W folderze KHP\PLACE należy odszukać nazwę firmy i usunąć. 
Operacja jest niemożliwa do odtworzenia i należy ją wykonywać z największą ostrożnością oraz 
starannością. W celu uniknięcia ewentualnej utraty danych należy wcześniej wykonać kopię 
zapasową całego folderu firmy. 
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Pracownicy

 
W głównym oknie programu AJBM Kadry - Płace kliknij zakładkę  / Pracownicy /

Zakładka / Pracownicy / jest najważniejszym oknem AJBM Kadry - Płace.

Zakładki Programu - umieszczone są w górnej części okna. Dzielą się na takie pozycje jak / Firma 
/ / Pracownicy / / Ustawienia / / Pomoc / 
Podstawowe narzędzia do obsługi programu - dzielą się na pięć grup narzędzi A, B, C,D,E.
Lista pracowników - znajduję się w centralnej części ekranu.

Grupa narzędzi:
A - moduł Kadrowy
B - moduł Płacowy
C - dostępne wydruki
D - deklaracje ZUS
E - dodatkowe narzędzia

Więcej informacji w zakładce pomocy
/ Pracownicy / [A] Kadry /
/   Pracownicy   / [B] Płace /   
/   Pracownicy   / [C] Drukuj /  
/   Pracownicy   / [D] ZUS DRA  /  
/   Pracownicy   / [E] Narzędzia /  
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[A] Kadry

Grupa [A] - Kadry

Grupa narzędzi [ A ] służy do dodawania nowych pracowników oraz edytowania wymaganych 
danych.
Składają się na to dwie pozycje:
Nowy <Ins>
Edytuj <Enter>

Dodawanie pracownika :

1. Wybierz ikonę Nowy <Ins> lub naciśnij prawy < + >

2. Zatwierdź wybór przyciskiem <TAK>

Okno Dane adresowe dla Pracownika:
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Okno składa się z 4 zakładek:
1 Nazwisko 
2 Adres
3 Grupy Działy Komórki
4 ZUS

Następnym krokiem jest uzupełnienie danych w poszczególnych zakładkach.

Wskazówka:
Przycisk <ENTER> powoduje przejście do następnego pola programu. Przyspieszy to 
wprowadzanie danych.
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1 Nazwisko 
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2 Adres
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3 Grupy Działy Komórki

Uwaga:
Grupa / Dział / Komórka - wartość wprowadzonych danych musi być różne od 00 w 
przeciwnym razie nie możliwe będzie wczytanie danych płacowych
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4 ZUS

Uwaga:
Dane z tej zakładki potrzebne są do wygenerowaniu dokumentów zgłoszeniowych ZUS - ZUA / 
ZZA

3. Wybierz przycisk <Zapisz>
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Edytowanie danych pracownika:

1. Wybierz z listy pracowników pozycję, którą chcesz edytować.

2. Następnie kliknij ikonę Edytuj lub naciśnij klawisz <ENTER>

3. Wypełnij wymagane pola
4. Wybierz przycisk <Zapisz>

Uwaga:
Podwójne kliknięcie myszy na pozycji pozwala na bezpośrednio przejście do pola edycji. 
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[B] Płace

Grupa [B] - Płace

Grupa narzędzi [B ] służy do wprowadzania danych płacowych niezbędnych do tworzenia list 
płac.
Składają się na to dwie pozycje:
Listy płac <F3>
Wczytaj osoby

 

Listy płac <F3>

Listy płac uruchamia kreatora umożliwiającego wczytanie list płac.
Więcej informacji w zakładce pomocy
/ Pracownicy / [B] Płace / Listy płac     

Wczytaj osoby

Szybkie wczytanie bieżącej listy pracowników 
Więcej informacji w zakładce pomocy
/ Pracownicy / [B] Płace / Wczytaj osoby
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Listy płac

Obsługa List płac:

1. Wybierz ikonę Listy płac lub naciśnij klawisz <F3> 

2. Wybierz okres rozliczeniowy Do ... Od Nowe Listy Płac

Uwaga:
Okres rozliczeniowy "Do"  - jest miesiącem dla którego tworzone są nowe listy płac. 
W zależności od potrzeb użytkownik ma możliwość dostosowania dowolnego zakresu miesięcy 
Do ... Od 

3. Naciśnij przycisk <Dalej>
4. Wypełnij dane stałe systemu AJBM Kadry - Płace
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Uwaga:
Dane stałe dotyczą wybranego wcześniej miesiąca rozliczeniowego. 

Dane stałe składają się z 3 zakładek:
1 Stałe miesięczne
2 Skala podatkowa
3 ZUS 

Następnym krokiem jest uzupełnienie danych w poszczególnych zakładkach.

Wskazówka:
Przycisk <ENTER> powoduje przejście do następnego pola programu. Przyspieszy to 
wprowadzanie danych.
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1 Stałe miesięczne
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2 Skala podatkowa
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3 ZUS 

Uwaga:
Ścieżka do zbiorów "symbol_DRA.kdu" , "symbol_ZUA.kdu" , "symbol_ZZA.kdu" do importu w 
programie "Płatnik"
Należy zaznaczyć folder do którego mają zostać zapisane pliki, które wykorzystywane są w 
programie "Płatnik"

5. Po wprowadzeniu wszystkich danych wybierz przycisk <Dalej>
6. Pojawi się okno Wykaz listy płac
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Uwaga:
Przed utworzeniem pierwszej listy w danym miesiącu zaleca się wczytanie:
a). List płac z zakresu Od Styczeń Do Bieżącego miesiąca  
b). Danych stałych pracowników LP_00000.000
c). Uruchomienie wydruku 103 - Podsumowanie LPZ ( na koniec m-ca 0..12)

Więcej informacji w zakładce pomocy
/ Pracownicy / [B] Płace / Otwarcie miesiąca

Funkcje modułu Wykaz List płac:
Wczytaj osoby - wczytanie listy pracowników
Nowa Lista - utworzenie nowej listy
Kasuj LPxxx - skasowanie listy 
Otwórz LPZxxx - otwarcie zamkniętej listy płac
Kontrola Składek ZUS - sumowanie podstaw z kilku list płac do obliczenia składek ZUS

Symbol Listy płac składa się z następujących komponentów :

LP_ggppt.mmn 

LP_   - otwarta lista płac
LPZ   - zamknięta lista płac
gg     - grupa list płac np. 01 - GŁÓWNE PŁATNOŚCI
pp     - podgrupa np. 01 - wypłata podstawowa 
 t       - podatek  (1 - opodatkowane 0 - nieopodatkowane)
mm   - miesiąc np. 01 styczeń
n       - numer listy od 1 do 5  za bieżący miesiąc , od 6 do 9 za bieżący miesiąc wypłacany w 
następnym  

Przykład:
LP_01011.011 - oznacza listę otwartą z grupy 01 - Główne płatności, podgrupa 01 - Wypłata 
Podstawowa, 1 - opodatkowana, za miesiąc 01 - styczeń, numer 1
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LPZ01011.011 - oznacza zamkniętą listę o numerze 01011.011

LP_00000.000 - Dane Stałe Pracowników - lista specjalna do wprowadzania stałych danych 
płacowych. Listy nie można usunąć ani zamknąć.
                             Dane z tej listy podpowiadane są w listach płac z grupy 01 - GŁÓWNE 
PŁATNOŚCI
                             Dane te można zmieniać w dowolnym momencie. W przypadku tych samych 
danych z miesiąca na miesiąc dane te są automatycznie     
                             kopiowane. Dzięki temu systemowi czas wprowadzania danych w konkretnych 
listach płac ulega znacznemu zmniejszeniu.

Nowa lista 

1. Wybierz przycisk <Nowa lista> lub klawisz < + >

2. Wybierz Grupę list płac (górna część okna), a następnie zaznacz listę dla wybranej grupy płac 
(dolna część okna)
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3. Zatwierdź zmiany przyciskiem <Dalej>
4. Pojawi się komunikat

Uwaga:
Numer listy od 1 do 5  za bieżący miesiąc , 
od 6 do 9 za bieżący miesiąc wypłacany w następnym 

5. Wybierz numer kolejny listy  
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6. Zatwierdź zmiany przyciskiem <Dalej>

Po utworzeniu Nowej Listy należy Wczytać listę pracowników  

Kasuj LPxxx

1. Wybierz przycisk <Kasuj LPxxx> lub klawisz < Del >

2. Wybierz 
Tak - Kasuj lub Nie - Anuluj

Uwaga:
Po skasowaniu pojawi się komunikat 
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Otwórz LPZxxx

1. Wybierz przycisk <Otwórz LPZxxx> 

 
2. Wybierz Tak - Otwórz listę płac lub Nie - Anuluj

Uwaga:
Po otwarciu listy płac pojawi się komunikat 
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Kontrola Składek ZUS

1. Wybierz przycisk <Kontrola składek ZUS> 

Kontrola Składek ZUS dotyczy sytuacji w której pracownik posiada wiele list płac i istnieje 
możliwość błędnego wyliczenia składek ZUS.
Procedura sumuje podstawy ubezpieczeń społecznych. Składki wyliczone są od sumy podstaw z 
kilku list.
Nie wykonanie tej funkcji może spowodować wygenerowanie błędu w programie Płatnik.  

Pojawi się komunikat 
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Wczytaj Osoby

1. Wybierz przycisk <Wczytaj osoby>

Okno Wprowadzania Listy płac

Okno to służy do wprowadzania danych płacowych dla wczytanej listy. Pracowników można 
filtrować ze względu na ich grupy.
W oknie Szukaj znajdującym się w lewym górnym rogu okna można w łatwy sposób odszukać 
pracownika. 
Program jest w stanie odszukać pracownika po wpisaniu fragmentu : Nazwiska, Imienia, Peselu, 
Miejscowości 

Funkcje modułu Wprowadzania Listy płac:
Wprowadź płace    - wprowadzanie składników płacowych do wybranej listy
Stałe płacowe         - wprowadzania danych stałych pracownika 
Dane adresowe      - dane adresowe pracownika
Kartoteka                 - wykaz list płac dla pracownika w wybranym zakresie miesięcy
Drukuj                       - dostępne wydruki 
Zakończ                   - zakończenie modułu Wprowadzania Listy płac, powrót do Głównego ekranu
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Wprowadź płace

1. Wybierz przycisk <Wprowadź płace>

Okno Wprowadź płace
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Okno służy do wprowadzania danych płacowych. 

W oknie Wprowadź płace dostępne są następujące funkcje:
Oblicz                  - funkcja służy do szybkiego podglądu obliczeń dla wybranego pracownika
Wczytaj stałe     - wczytanie podstawowych składników płac zdefiniowanych w stałych 

miesięcznych np. stawki ZUS, podatek....
Kasuj dane         - skasowanie wprowadzonych danych dla wybranego pracownika
Zapisz zmiany   - zapisz zmiany TAK / NIE

Stałe płacowe

1. Wybierz przycisk <Stałe płacowe>
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Okno Stałe Płacowe

Okno służy do wprowadzania stałych płacowych, z możliwością ich zmiany w późniejszym 
okresie.
Wprowadzenie danych stałych zalecane jest do wykonania w pierwszej kolejności przed pierwsza 
listą płac. 
Ułatwi oraz przyspieszy to pracę w następnych miesiącach.
Występowanie tych składników w listach z grupy 01 - Główne płatności powoduje automatyczne 
wczytanie danych stałych do listy płac (o ile są równe 0). 

W oknie Stałe płacowe dostępne są następujące funkcje:
Wczytaj stałe     - wczytanie podstawowych składników płac zdefiniowanych w stałych 

miesięcznych np. stawki ZUS, podatek....
Kasuj dane        - skasowanie wprowadzonych danych dla wybranego pracownika
Zapisz zmiany   - zapisz zmiany TAK / NIE
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Dane Adresowe

1. Wybierz przycisk <Dane adresowe>

Okno Danych Adresowych

Więcej informacji w zakładce pomocy
/ Pracownicy / [A] Kadry
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Kartoteka

Moduł kartoteka służy do wyświetlania list płac dla wybranego pracownika z wybranego zakresu 
miesięcy. Ważną rzeczą przy wyborze kartoteki jest wczesniejszy wybór zakresu miesięcy od 
STYCZEŃ do BIEŻĄCY MIESIĄC, a następnie wczytanie danych stałych pracowników 
LP_00000.000
Do wydruku Kartoteki brane są jedynie dane z list zamkniętych LPZxxx

Poniżej przedstawiono listę niezbędnych kroków wyświetlenia kartoteki pracownika:

1. Wybierz przycisk <Listy płac>

2. Wybierz okres rozliczeniowy Do ... Od Nowe Listy Płac

Uwaga:
Okres rozliczeniowy "Do"  - jest miesiącem dla którego tworzone są nowe listy płac. 
W zależności od potrzeb użytkownik ma możliwość dostosowania dowolnego zakresu miesięcy 
Do ... Od 

3. Naciśnij przycisk <Dalej>
4. Sprawdź czy dane stałe są poprawne, a następnie wybierz przycisk <Dalej>

Więcej informacji w zakładce pomocy
/ Pracownicy / [B] Płace / Listy płac

5. Wybierz listę LP_00000.000 - Dane Stałe Pracowników, a następnie wybierz przycisk <Wczytaj 
osoby>
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Uwaga:
Podwójne kliknięcie lub przycisk <ENTER> jest równoznaczne z wybraniem przycisku <Wczytaj 
osoby>

6. Wybierz przycisk <Kartoteka>

7. Pojawi się okno wydruku danej Kartoteki dla wybranej osoby
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Wydruk - naciśnij ikonę <Print> z lewej strony ekranu
Wyjście z wydruku - naciśnij ikonę <Close>

Wydruk tej Kartoteki jest alternatywą dla wydruku KARTA WYNAGRODZEŃ w główny oknie 
programu.

Więcej informacji w zakładce pomocy
/ Pracownicy / [C] Drukuj
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Drukuj

Lista dostępnych wydruków uzależniona jest od wcześniej wybranej listy. Część wydruków dostępna jest 
tylko po wyborze po Dane Stałe Pracownika - LP_00000.000 , 
a część po wybraniu pozostałych list płac.  

Lista wydruków dostępna dla Danych Stałych Pracownika LP_00000.000:
2 102 Podsumowanie wszystkich składników z wybranego okresu
3 103 Podsumowanie LPZ (na koniec m-ca 0..12)
5 555 Zestawienie kont - ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
6 556 Zestawienia tytułu ubezpieczenia "xxxxxX" (X=0,1,2,3)

2 102 Podsumowanie wszystkich składników z wybranego okresu

1. Wybierz wydruk  <2 102 Podsumowanie wszystkich składników z wybranego okresu>
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2. Wybierz przycisk < Tak > - aby wydrukować wykaz List Płac lub <Nie > - Nie drukuj

3. Pojawi się wykaz zamkniętych list płac, które wchodzą w skład zestawienia

4. Wybierz przycisk <Close> lub klawisz <Esc> w celu przejścia do wydruku Podsumowania List płac 
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5. Wybierz przycisk <Close>, w celu zakończenia procedury.

3 103 Podsumowanie LPZ (na koniec m-ca 0..12)

1. Wybierz wydruk  <3 103 Podsumowanie LPZ (na koniec m-ca 0..12)>

2. Wybierz Podsumowanie składników płacowych Od ... Do, naciśnij przycisk <Dalej>
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Uwaga:
Miesiąc Od musi być pierwszym miesiącem rozliczeniowym w danym roku np. Styczeń.
Jest to podsumowanie od początku roku wszystkich składników z zamkniętych list płac.

3. Pojawi się okno wydruku 3 103 Podsumowanie LPZ (na koniec m-ca 0..12)

Uwaga:
Składniki płacowe wyświetlane są w układzie miesięcznym.

Lista wydruków dostępna dla List płac:
1 100 Lista płac
2 102 Podsumowanie wszystkich składników z wybranego okresu
3 103 Podsumowanie LPZ (na koniec m-ca 0..12)
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Uwaga:
Należy zwrócić uwagę jaka lista jest wczytana. Najważniejszym wydrukiem jest 1 100 Lista płac.

1 100 Lista płac

1. Wybierz wydruk  <1 100 Lista płac>
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2. Pojawi się okno wydruku 1 100 Lista płac

Uwaga:
Zakończeniem wydruku jest wydruk Podsumowania wszystkich składników  z wybranej listy.

3. W celu wyjścia z wydruku wybierz przycisk <Close>

Zamykanie listy płac

1. Wczytać otwartą listę płac LP_xxxxx.xxx
2. Drukuj  <1 100 Lista płac>
3. Wybierz przycisk <Close> w oknie wydruku
4. Wybierz przycisk <Zakończ>
5. Zatwierdź decyzję przyciskiem <Tak> 
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Program automatycznie zmienia symbol listy płac z LP_xxxxx.xxx na LPZxxxxx.xxx 
Tylko listy zamknięte brane są pod uwagę do wykonywania sprawozdań / deklaracji / PIT-ów 
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Otwarcie miesiaca

Otwarcie miesiąca:

1. Wybierz ikonę Listy płac 

2. Wybierz zakres miesięcy Od ... Do

Uwaga:
Przy otwarciu miesiąca należy wybrać pełny zakres miesięcy za które wykonywane zostały listy 
płac
np. od STYCZEŃ do BIERZĄCEGO MIESIĄCA

3. Sprawdź dane w zakładkach Stałe miesięczne oraz Skala podatkowa
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4. Sprawdź zakładkę ZUS -  Procent Funduszu Wypadkowego
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5. Po sprawdzeniu wybierz przycisk <Dalej>
6. Wybierz przycisk <Kontrola Składek ZUS>

Uwaga:
Kontrolę Składek ZUS należy wykonywać po każdym późniejszym otwarciu lub kasowaniu listy 
płac.
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7.  Wybierz pozycję z listy LP_00000.000 Dane Stałe Pracowników

8. Wybierz przycisk <Wczytaj osoby>

9. Wybierz przycisk <Drukuj>
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10. Wybierz wydruk <3 103 Podsumowanie LPZ (na koniec m-ca 0..12)>
11. Pojawi się okno wydruku 3 103 Podsumowanie LPZ (na koniec m-ca 0..12)

Uwaga:
Składniki płacowe wyświetlane są w układzie miesięcznym.

12. W celu wyjścia z wydruku wybierz przycisk <Close>
13.Wybierz przycisk <Zakończ>
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[C] Drukuj

Grupa [C] Drukuj

W głównym oknie programu AJBM Kadry - Płace kliknij ikonę  Drukuj

 

Wydruki podzielone są na 3 główne grupy :
PIT
ZUS
Umowy

Więcej informacji w zakładce pomocy
/ Pracownicy / [C] Drukuj /   PIT  
/ Pracownicy / [C] Drukuj /   ZUS  
/ Pracownicy / [C] Drukuj /   Umowy  
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PIT

Wydruki PIT

KARTA WYNAGRODZEŃ

1. W głównym oknie programu KHP Kadry- Płace kliknij ikonę  Drukuj

2. Wybierz wydruk KARTA WYNAGRODZEŃ (...)

Uwaga:
Zakres miesięcy do wydruku jest identyczny z wczytanym wcześniej okresem od ... do Listy płac
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W celu zmiany zakresu od ... do więcej informacji w zakładce / Pracownicy / [B] Płace / Listy Płac /  

3. Wybierz przycisk <Dalej>
4. Pojawi się okno pierwsza część wydruku  KARTA WYNAGRODZEŃ  (...)

Wydruk - naciśnij ikonę <Print> z lewej strony ekranu
Wyjście z wydruku - naciśnij ikonę <Close>

5. Drugą częścią wydruku KARTA WYNAGRODZEŃ  (...) - jest podsumowanie wszystkich 
składników.

 
Wydruk - naciśnij ikonę <Print> z lewej strony ekranu
Wyjście z wydruku - naciśnij ikonę <Close>

Lista Pracowników - wybrany składnik kolejność alfabetyczna wg listy

1. W głównym oknie programu KHP Kadry- Płace kliknij ikonę  Drukuj
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2. Wybierz wydruk Lista pracowników (...)
3. Wybierz przycisk <Dalej>
4. Pojawi się okno Grupy Składników Płacowych 

5. Wybierz pozycję z listy, a następnie naciśnij przycisk <Dalej>
6. Pojawi się okno Lista dostępnych składników płacowych
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7. Wybierz pozycję z listy, a następnie naciśnij przycisk <Dalej>
8. Pojawi się okno wydruku.

Wydruk - naciśnij ikonę <Print> z lewej strony ekranu
Wyjście z wydruku - naciśnij ikonę <Close>

PIT - 4 Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy

1. W głównym oknie programu KHP Kadry- Płace kliknij ikonę  Drukuj
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2. Wybierz wydruk PIT - 4 (...)

3. Wybierz przycisk <Tak - Aktualizacja> w celu odświeżenia informacji do danej pozycji
lub 
wybierz przycisk <Nie-Wczytaj dane> program wczyta zapamiętane dane

4. Wybierz przycisk <Tak - wszystkie> lub wybierz przycisk <Nie - jak w DRA>

Uwaga:
Nie- jak w DRA - dotyczy osób zatrudnionych o charakterze fizycznym, gdzie praca za dany 
miesiąc wypłacana jest w następnym miesiącu

5. Pojawi się okno PIT - 4 (wzór 17)
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6. Naciśnij przycisk <Drukuj> aby wygenerować wydruk lub przycisk <Zakończ> aby zakończyć 
procedurę.

Uwaga:
Przyciski <Drukuj> <Zakończ> znajdują się na dole ekranu. Na monitorach o mniejszej 
rozdzielczości trzeba skorzystać z paska przesuwającego ekran w celu odsłonienia ikon.

7.  Pojawi się okno wydruku PIT -4

Wydruk - naciśnij ikonę <Print> z lewej strony ekranu
Wyjście z wydruku - naciśnij ikonę <Close>

Uwaga:
PIT -4 jest to wydruk wymagany do sporządzenia rocznego wydruku PIT -4R
Warunkiem koniecznym poprawnego wydruku PIT-4R jest comiesięczne wykonanie wydruku PIT-
4
W sytuacji wystąpienia podatku do zapłaty do Urzędu Skarbowego pojawi się okno umożliwiające 
wydrukowanie odpowiedniego przelewu.
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PIT- 4R Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

1. W głównym oknie programu KHP Kadry- Płace kliknij ikonę  Drukuj
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2. Wybierz wydruk PIT - 4R (...)
3. Pojawi się okno PIT - 4R wzór 

Wykonanie co miesięcznego PIT - 4 generuje niezbędne dane do wydruku PIT -4R

4. Po sprawdzeniu danych wybierz przycisk <Drukuj>
5. Pojawi się okno wydruku.
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Wydruk - naciśnij ikonę <Print> z lewej strony ekranu
Wyjście z wydruku - naciśnij ikonę <Close>

6. Wybierz przycisk <Zakończ>, aby wyjść z okna wydruku

PIT 11 - Informacja o uzyskanych dochodach

Poprawność danych do PIT 11 związana jest z poprawnym wyborem zakresu miesięcy Od ... Do. 
np. zakres należy wybrać od STYCZEŃ do GRUDZIEŃ
 
1. W głównym oknie programu KHP Kadry- Płace kliknij ikonę  Drukuj

2. Wybierz wydruk PIT 11 (...)
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3. Wybierz przycisk <Tak - Aktualizacja> w celu odświeżenia informacji do danej pozycji
lub 
wybierz przycisk <Nie-Wczytaj dane> program wczyta zapamiętane dane

4. Pojawi się okno PIT 11 wzór

5. Po sprawdzeniu danych wybierz przycisk <Drukuj>
6. Pojawi się okno wydruku

Wydruk - naciśnij ikonę <Print> z lewej strony ekranu
Wyjście z wydruku - naciśnij ikonę <Close>

7. Wybierz przycisk <Zakończ>, aby wyjść z okna wydruku

PIT - 40 Roczne obliczenie podatku od dochodu

Poprawność danych do PIT 40 związana jest z poprawnym wyborem zakresu miesięcy Od ... Do. 
np. zakres należy wybrać od STYCZEŃ do GRUDZIEŃ
Dodatkowo należy sprawdzić ustawienia w Danych Stałych - / Narzędzia / Dane stałe za wybrany 
m-c / 

Więcej informacji w zakładce pomocy / Pracownicy / [E] Narzędzia /

1. W głównym oknie programu KHP Kadry- Płace kliknij ikonę  Drukuj
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2. Wybierz wydruk PIT - 40 Roczne obliczenie podatku od dochodu
3. Wybierz przycisk <Tak - Aktualizacja> w celu odświeżenia informacji do danej pozycji
lub 
wybierz przycisk <Nie-Wczytaj dane> program wczyta zapamiętane dane
4. Pojawi się okno PIT - 40 Wzór (19)

5. Po sprawdzeniu danych wybierz przycisk <Drukuj>
6. Pojawi się okno wydruku.
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Wydruk - naciśnij ikonę <Print> z lewej strony ekranu
Wyjście z wydruku - naciśnij ikonę <Close>

7. Wybierz przycisk <Zakończ>, aby wyjść z okna wydruku

PIT 8 A 2008 Deklaracja O Zryczałtowanym Podatku Dochodowym

Formularz nie korzysta z zewnętrznych danych. Każdorazowo należy uzupełniać dane potrzebne 
do wydruku PIT- 8A

1. W głównym oknie programu KHP Kadry- Płace kliknij ikonę  Drukuj

2. Wybierz wydruk PIT 8A 2008 (...)
3. Pojawi się okno PIT 8A 
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5. Po sprawdzeniu danych wybierz przycisk <Drukuj>
6. Pojawi się okno wydruku.

Wydruk - naciśnij ikonę <Print> z lewej strony ekranu
Wyjście z wydruku - naciśnij ikonę <Close>

7. Wybierz przycisk <Zakończ>, aby wyjść z okna wydruku
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ZUS

Dokumenty ZUS

ZUA - zgłoszenie do ubezpieczenia / zmiany danych osoby ubezpieczonej

1. W głównym oknie programu KHP Kadry- Płace kliknij ikonę  Drukuj

2. Wybierz ZUA zgłoszenie do ubezpieczenia / zmiany danych osoby ubezpieczonej
3. Wybierz przycisk <ZUA>

4. Pojawi się komunikat o utworzeniu pliku o nazwie {nazwafirmy}_ZUA.kdu
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Plik jest gotowy do zaimportowania do programu "Płatnik". Należy zwrócić uwagę na ścieżkę 
zapisanego plik
Operacja jest jednorazowa. Ponowne uruchomienie procedury ZUA zgłoszenie do 
ubezpieczenia / zmiany danych osoby ubezpieczonej
nakłada nowy plik o tej samej nazwie.   

ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zmiany danych 

1. W głównym oknie programu KHP Kadry- Płace kliknij ikonę  Drukuj

2. Wybierz ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zmiany danych 
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3. Wybierz przycisk <ZZA>
4. Pojawi się komunikat o utworzeniu pliku o nazwie {nazwafirmy}_ZZA.kdu

Plik jest gotowy do zaimportowania do programu "Płatnik". Należy zwrócić uwagę na ścieżkę 
zapisanego plik
Operacja jest jednorazowa. Ponowne uruchomienie procedury ZZA - zgłoszenie do 
ubezpieczenia zdrowotnego / zmiany danych
nakłada nowy plik o tej samej nazwie.   
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Umowy

Wydruki Umowy

Umowa o pracę

1. W głównym oknie programu KHP Kadry- Płace kliknij ikonę  Drukuj

2. Wybierz wydruk Umowa o pracę
3. Uzupełnij dane formularza Umowa o pracę
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4. Po sprawdzeniu danych wybierz przycisk <Drukuj>
5. Pojawi się okno wydruku

Wydruk - naciśnij ikonę <Print> z lewej strony ekranu
Wyjście z wydruku - naciśnij ikonę <Close>

6. Wybierz przycisk <Zakończ>, aby wyjść z okna wydruku

Uwaga:
Umowa oraz jej dane zostały zapisane. W dowolnym momencie można je skorygować i 
dopasować do aktualnej sytuacji.

Umowa zlecenie + rachunek / Umowa o dzieło + rachunek

1. W głównym oknie programu KHP Kadry- Płace kliknij ikonę  Drukuj
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2. Wybierz wydruk Umowa zlecenie + rachunek / Umowa o dzieło + rachunek
3. Uzupełnij dane formularza Umowa zlecenie + rachunek / Umowa o dzieło + rachunek
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Okno składa się z 2 zakładek:
1 Umowa
2 Rachunek

Do wydruku jest potrzebna jedynie kwota umowy. Reszta zakładki 2 Rachunek służy do 
wyliczenia kwot w celu ewentualnego wydruku rachunku.
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4. Po sprawdzeniu danych wybierz przycisk <Drukuj>
5. Pojawi się okno wydruku

6. Wybierz przycisk <Close>
7.Pojawi się dalsza część wydruku - Rachunek do Umowy Zlecenia

Wydruk - naciśnij ikonę <Print> z lewej strony ekranu
Wyjście z wydruku - naciśnij ikonę <Close>

8. Wybierz przycisk <Zakończ>, aby wyjść z okna wydruku

Uwaga:
Umowa oraz jej dane zostały zapisane. W dowolnym momencie można je skorygować i 
dopasować do aktualnej sytuacji.

Świadectwo Pracy

1. W głównym oknie programu KHP Kadry- Płace kliknij ikonę  Drukuj
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2. Wybierz wydruk Świadectwo Pracy
3. Uzupełnij dane formularza Świadectwo Pracy
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Okno składa się z 2 zakładek:
1 
2 

4. Po sprawdzeniu danych wybierz przycisk <Drukuj>
5. Pojawi się okno wydruku

Wydruk - naciśnij ikonę <Print> z lewej strony ekranu
Wyjście z wydruku - naciśnij ikonę <Close>

6. Wybierz przycisk <Zakończ>, aby wyjść z okna wydruku
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[D] ZUS DRA

Grupa [D] ZUS DRA

Aktywacja ZUS DRA

,

Po uruchomieniu programu KHP Kadry- Płace przycisk ZUS DRA <F4>  jest nieaktywny. 

W celu wygenerowania dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA / RCA / RZA / RSA należy 
wykonać poniższe kroki:
1. Wczytać listy płac za wybrany okres Od ... Do  za który ma być wygenerowana deklaracja.
2. Dane stałe programu AJBM Kadry - Płace -  Sprawdzić w zakładce 3 ZUS  poprawność danych
3. Wykaz list płac - wczytaj pozycję z listy LP_00000.000 Dane Stałe Pracowników
4. Lista LP_00000.000 - wybierz przycisk Zakończ 

Po wykonaniu powyższych punktów przycisk ZUS DRA <F4>  jest aktywny. Można przystąpić do 
wykonania deklaracji. 

Więcej informacji w zakładce pomocy
/ Pracownicy / [B] Płace / Listy płac     
/ Pracownicy / [B] Płace / Wczytaj osoby

Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych ZUS - DRA / RCA / RZA / RSA

1. W głównym oknie programu KHP Kadry- Płace kliknij ikonę < ZUS DRA > lub klawisz  <F4>

2. Pojawi się imienne  zestawienie 
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Wydruk - naciśnij ikonę <Print> z lewej strony ekranu

3. Wyjście z wydruku - naciśnij ikonę <Close> 
4. Wybierz przycisk <Zapisz>

5. Pojawi się okno wydruku ZUS "DRA" - DEKLARACJA ROZLICZENIOWA (robocza)

Wydruk - naciśnij ikonę <Print> z lewej strony ekranu

Uwaga:
Ostateczna weryfikacja danych następuje po zaimportowaniu do programu "Płatnik". 

6. Wyjście z wydruku - naciśnij ikonę <Close>
7. Wybierz Tak - w celu wydrukowania zamkniętych Listy Płac wchodzących do zestawienia
                   Nie - Nie drukuj
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8. Pojawi się komunikat informujący o lokalizacji pliku  {nazwafirmy}_DRA.kdu

Plik jest gotowy do zaimportowania do programu "Płatnik". Należy zwrócić uwagę na ścieżkę 
zapisanego plik
Operacja jest jednorazowa. Ponowne uruchomienie procedury ZUS DRA nakłada nowy plik o tej 
samej nazwie.   

92 / 106



[E] Narzedzia

Grupa [E] Narzędzia

W głównym oknie programu AJBM Kadry - Płace  kliknij ikonę  Narzędzia

Zmiana danych zawiera następujące narzędzia :
Dane stałe za wybrany m-c
Zamiana płacowych danych stałych "było-jest"

Dane stałe za wybrany m-c

1. W głównym oknie programu KHP Kadry- Płace kliknij ikonę  Narzędzia
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Okno składa się z 3 zakładek:
1 Stałe miesięczne
2 Skala podatkowa
3 ZUS

Zakładka 1 Stałe miesięczne zawiera:

Dane stałe za miesiąc
Inne

Zakładka 2 Skala podatkowa zawiera:

Podstawa obliczenia podatku
Ulga podatkowa
Koszty uzyskania przychodu
Inne

Zakładka 3 ZUS:

Fundusze
Ścieżka do zbiorów do importu w programie "Płatnik"
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Uwaga:
Otwarcie nowego miesiąca powoduje wyświetlenia komunikatu o konieczności uzupełnienia 
stawki na Fundusz Wypadkowy.
Domyślnie jest to stawka zerowa.

Zamiana płacowych danych stałych "było-jest"

1. W głównym oknie programu KHP Kadry- Płace kliknij ikonę  Narzędzia

2. Wybierz pozycję Zamiana płacowych danych stałych "było-jest"
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Uwaga:
Skorzystaj z rozwijanego menu w celu wybrania odpowiedniego składnika. 
Procedura zmienia dane stałe wszystkich pracowników dla których spełniony jest powyższy 
warunek.

3. Wybierz przycisk <Wprowadź> - wprowadzenie zmian w składnikach
lub
wybierz przycisk      <Anuluj> - w celu wyjścia z procedury 
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Ustawienia

Ustawienia

W głównym oknie programu AJBM Kadry - Płace kliknij zakładkę / Ustawienia /

Zakładka / Ustawienia / składa się z :
Zmiana hasła
Schemat kolorów

Ustawienia te dotyczą całego programu i wszystkich jego komponentów. Program w czasie 
następnego uruchomienia startuje z zapamiętanymi automatycznie zmianami.

Więcej informacji w zakładce pomocy
/ Ustawienia / Zmiana hasła /
/ Ustawienia / Schemat kolorów /

Zmiana hasła

Zmiana hasła

Zmiana hasła jest dostępna jedynie z poziomu ADMINISTRATORA. Jedynie ADMINISTRATOR 
może zmieniać hasła innych operatorów.
Podczas pierwszego uruchomienia, program poprosi Nas o wprowadzenie z poziomu 
ADMINISTRATORA hasła do programu (max 10 znaków).
Jeżeli hasło nie zostanie wprowadzone to program jako domyślne hasło przyjmuje / 0 /  (zero). 
Zmiany hasła można dokonać w każdym momencie pracy programu.

Zmiana hasła:

1. Wybierz ikonę Zmiana hasła 

2. Wpisz nowe hasło dla operatora.
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3. Zatwierdź nowe ustawienia przyciskiem <Zapisz> 

Uwaga:
W sytuacji zgubienia lub zapomnienia hasła prosimy o kontakt e-mailowy na biuro@ajbm.pl . 
Aktualne dane kontaktowe na stronie www.ajbm.pl 
Hasło może mieć maksymalnie 10 alfanumerycznych znaków. Wpisywane litery automatycznie 
zamieniane są na duże. 

Schemat kolorów

Schemat kolorów służy do zmiany wygładu tzw. "skóry" programu. AJBM Kadry - Płace ma do 
dyspozycji  ponad 40 różnych propozycji dla Użytkownika. Domyślną skórą jest Money Twins. 
Program zapamiętuje jaka "skóra" została wybrana. Podczas następnego uruchomienia 
będziemy pracować na aktualnie zmienionym wyglądzie. Zmianę dokonujemy poprzez 
najechanie kursorem myszy na odpowiednią ikonę oraz kliknięcie jej.

Zmiana Schematu kolorów - duże ikony:

1. Wybierz w prawym dolnym narożniku ikonę  Duże ikony
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2. Wybierz odpowiedni dla Ciebie wygląd programu.

 

3. Po kliknięciu cały wygląd programu ulega zmianie. Program automatycznie zapamiętuje 
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ustawienia.

Schemat kolorów - dodatkowe menu:
1. Wybierz w prawym dolnym narożniku ikonę   Dodatkowe menu.

2. W Opcjach ustawień menu ustal Styl Ribbon'a oraz Pokaż lub ukryj opis.

Wskazówka:
Ribbon są to zakładki np. / Firma / / Pomoc / wraz z przypisanymi ikonami.
Zmiany w Stylu Ribbon'a dotyczą sposobu wyświetlania poszczególnych zakładek. Domyślnie 
Ribbon jest ustawiony na Office 2010.

Pokaż lub ukyj opis dotyczy pomocniczych opisów ( "hintów" ), które pojawiają się przy każdej 
ikonie, jeżeli się pozostawi nieruchomo myszkę.
Opcje do wyboru :
Pokaż dodatkowy opis przycisków
Pokaż tylko domyślny opis
Nie pokazuj dodatkowego opisu przycisków
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Pomoc i Bezpieczeństwo

Pomoc i Bezpieczeństwo

W głównym oknie programu AJBM Kadry - Płace  kliknij zakładkę  / Pomoc /

Wywołanie pliku pomocy z programu:

1. Wybierz ikonę Plik pomocy

2. Program automatycznie otworzy plik pomocy 

Uwaga:
W każdym oknie AJBM Kadry - Płace można wywołać plik pomocy, który będzie się odnosił do 
aktualnego zagadnienia.

Wystarczy kliknąć jedną z poniższych ikon:

          zlokalizowane w prawym górnym rogu ekranu 

zlokalizowane w pasku funkcyjnym okna

Wywołanie strony www.ajbm.pl 

1. Wybierz ikonę www.ajbm.pl 
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2. Program automatycznie połączy się ze stroną www.ajbm.pl  

Zachęcamy użytkowników do częstych odwiedzin www.ajbm.pl . W ten sposób będą mieli 
Państwo najświeższe informacje na temat produktów Biura Usług Komputerowych AJBM oraz 
najnowsze porady  związane z obsługą AJBM Kadry - Płace 

W razie jakichkolwiek zapytań lub problemów prosimy o kontakt pod numerami:
tel. kom. 516 082 885 
tel. 18 20 14713

Bezpieczeństwo Danych

Bezpieczeństwo danych

Przestrzeganie kilku podstawowych zasad zaowocuje zwiększeniem Bezpieczeństwa 
wprowadzonych danych:

Regularnie kopiuj katalog PLACE na osobny nośnik taki jak CD, pendrive, ipod w celu wykonania 
kopii zapasowej danych.

W sytuacji gdzie Twój Komputer posiada więc niż jeden dysk logiczny ( partycji ) zachęcamy 
zainstalowanie AJBM Kadry - Płace na innym dysku niż systemowy dysk C:\

Korzystanie z urządzeń podtrzymujących zasilanie komputera  zabezpieczy Państwa dane przed 
chwilowym spadkiem napięcia lub zanikiem napięcia. 

Zainstaluj program antywirusowy na swoim komputerze oraz dbaj o jego aktualną wersję.
Staraj się unikać otwierania wiadomości e-mail nie wiadomego pochodzenia.
Nie podawaj osobą trzecim haseł do programu

W celu zwiększenia bezpieczeństwa przed atakami hakerskimi zachęcamy zapoznać się z 
artykułami umieszczonymi w internecie. 

Wykonywanie Kopii Zapasowej Danych:

Przy ewentualnej awarii część danych może ulec zniszczeniu. Wystarczy regularnie wykonywać 
kopie zapasową danych, aby zminimalizować ewentualne straty. Dane przechowywane są w 
folderze PLACE. Ścieżka może wyglądać w ten sposób C:\ KHP \ PLACE. W celu wykonania 
kopii zapasowej programu wystarczy skopiować cały katalog PLACE  na osobny nośnik taki jak 
CD, pendrive, ipod lub inny folder.

1. Zaznacz folder C:\ KHP \ PLACE 
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2. Prawym przyciskiem myszy otwórz dodatkowe menu.
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3. Wybierz Kopiuj i uruchom lewym przyciskiem
4. Wybierz nową lokalizację folderu np. Nowy folder, gdzie wkleisz  skopiowane dane.
5. Prawym przyciskiem myszy otwórz dodatkowe menu.
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6. Wybierz Wklej i kliknij lewym przyciskiem

Dane zostaną skopiowane do Nowego Folderu.

Wykonanie tej operacji systematycznie pozwoli na zminimalizowanie strat związanych z 
awariami.
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Życzymy Udanego i Efektywnego korzystania z AJBM 
Kadry - Płace

Biuro Usług Komputerowych AJBM 
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