
                        
42-200 Częstochowa ul. Kiepury 24A 034-3620925   www.wilksoft..pl 

  1  

 

DEKRETY CYKLICZNE  
KAMELEON.ERP ver. 12.00 - 10/06/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wilksoft..pl/


                        
42-200 Częstochowa ul. Kiepury 24A 034-3620925   www.wilksoft..pl 

  2  

 

Dostęp do funkcjonalności uzyskujemy na  dwa sposoby : 

# z poziomu menu głównego programu w sekcji KSIĘGOWOŚĆ (jeżeli przycisku nie ma na panelu sekcji, to po prostu 

należy go dodać) 

 

# z poziomu przeglądarki księgi głównej  
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Po otwarciu okna przeglądarki dekretów cyklicznych mam możliwość utworzenia / edycji / usunięcia lub 

uruchomienia dekretu.  

 

 

Na potrzeby niniejszego skryptu zdefiniujemy i uruchomimy dekret cykliczny księgujący cyklicznie komplet kosztów 

związane z ZUS właściciela za jedne miesiąc. W tym celu utworzymy cykl jak na poniższym zrzucie przedstawiamy  
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Do tworzenia pozycji dekretu cyklicznego mamy do dyspozycji zestaw przycisków pokazanych poniżej  

                                

                         Przycisk pozwalający na uaktywnienie okna danych dekretu cyklicznego 

                         Przycisk pozwalający na przejście do okna planu księgowań 

                         Przycisk pozwalający na dodanie wybranego dekretu do wykonania jako cyklicznego 

                         Przycisk pozwalający na usunięcie już wybranego dekretu z listy cyklicznych     

                         Przycisk pozwalający na usunięcie wszystkich już wskazanych jako cykliczne dekretów 

 

 

Poniżej prezentujemy dodanie nowej pozycji do dekretów cyklicznych używając przyciski „Dodaj” w oknie „Dane 

dekretu”. 

 

 

 

Jak widać na powyższym zrzucie, mamy do dyspozycji dwa okna. W oknie górnym mamy listę już wykonanych 

dekretów i możemy wskazać, których z nich ma być dodany do dolnego okna w którym mamy listę dekretów do 

cyklicznego wykonania. W każdej  chwili, możemy dodać lub usunąć dowolny już wskazany do wykonania dekret 

wchodzący w skład dekretu cyklicznego. Po wskazaniu dekretów, które chcemy by były wykonywane cyklicznie, 

powinniśmy przejść na zakładkę „Plan księgowań”  
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Zakładka ta pozwala na określenie reguł związanych z automatyzacją numeru dowodu, numeru polecenia i opisu tekstu 

księgowania. Poniżej opisujemy możliwości parametryzowania tych danych :  

- użycie znaku * spowoduje, że w miejsce tego znaku zostanie wstawiony oryginalny występujący w tekście 

wzorcowym odpowiednik alfanumeryczny 

- użycie znaku $M lub $-1M spowoduje, że w to miejsce zostanie wstawiony numer miesiąca z daty księgowania w 

formacie ##, gdzie $-1 oznacza, że od numeru miesiąca zostanie odjęta liczba 1. 

- użycie znaków R$$$ oznacza,  że ten ciąg znaków zostanie zastąpiony rokiem pobranym z daty księgowania w 

formacie ####.  

Formatowanie tych danych wymaga poświęcenia im trochę czasu, ale dzięki takiej możliwości można proces 

księgowania dekretów cyklicznych praktycznie całkowicie zautomatyzować. Do utworzenia planu wykonania, 

używamy pokazanego poniżej menu (prawy klawisz myszy na widoku planu). 
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Używając przycisku „Edycja planu dekretu”, mamy możliwość ustawić indywidualnie każdą z pozycji księgowania 

cyklicznego. 
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Po sporządzeniu planu księgowań dekretu cyklicznego możemy rozpocząć proces jego uruchomienia. Poniżej 

prezentujemy formatkę księgowania dekretu z omawianego przykładu. 

 

Jak na powyższym widzimy użytkownik ma możliwość wprowadzenia zmian w księgowanym dekrecie przed jego 

wykonaniem. Akceptacja danych i użycie przycisk „Zapisz” spowoduje „podstawienie” danych następnego z zapisanych 

w dekrecie cyklicznym wpisu. 
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Po wykonaniu wszystkich zadeklarowanych w dekrecie cyklicznym księgowań, program odznaczy wykonane już w 

planie księgowania. 
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