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PORADNIK
Jak przejść na 

PŁACE Windows



Użytkowniku programu FINKA,

przekazujemy E-book, który omawia najważniejsze kwestie dotyczące przejścia na program Finka-PŁACE w wersji Windows. 

Na wstępie omówimy kwestie instalacji nowego oprogramowania oraz rejestrację licencji. 
W dalszej części przedstawimy tworzenie nowej firmy oraz wykonanie konwersji danych z programu w wersji DOS. Na końcu skupimy się 
na pierwszych krokach jakie należy wykonać po konwersji danych.

Mamy nadzieję, że E-book i wskazówki w nim zawarte, będą dla Państwa pomocne w pracy na nowym oprogramowaniu.

Dział Obsługi Klienta
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Finka-PŁACE pod Windows

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU

 

Program Finka-PŁACE w wersji Windows jest dostępny w naszej ofercie już od 5 lat i umożliwia m.in.:

• przeniesienie danych dostępnych w systemie pod DOS (m.in. komplet danych kadrowych dane z „historii zdarzeń”, umowy o 
pracę) 

• współpracę z PŁATNIKIEM

• współpracę z programem finansowo-księgowym Finka-FK oraz z księgą przychodów i rozchodów Finka-KPR

• wysyłanie e-Deklaracji (PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR)

• eksport danych do Excel’a

• wykonanie wielu czynności kadrowych i płacowych

Szczegółowy opis dostępy jest na stronie http://finka.pl/oferta/kadry-i-place/. 
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SZKOLENIA Z PROGRAMU

Zasady szkoleń:

• szkolenia są umawiane indywidualnie 

• przeprowadza je wyspecjalizowana osoba, doświadczona w programie Finka-PŁACE

• w szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie 3 osoby z firmy

• szkolenia odbywają się w oparciu o dane testowe

Promocyjna cena szkolenia dla naszych Klientów to kwota 100zł netto/1h. 

Miejsce szkolenia: Biuro handlowe FINKA.pl Al.Wilanowska 5 lok.19, 02-765 Warszawa.

Podczas szkolenia zapewniamy serwis kawowy (kawa, herbata, woda, ciastka).

W przypadku pytań dotyczących dostępnych terminów, zapraszamy do kontaktu

 z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 408 48 00 lub 22 885 66 99, 

lub na e-mail finka@finka.pl.
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1. Instalacja programu Finka-Płace Windows

Instalacja programu jest oparta o kreator instalacji. W tym punkcie pokażemy sposoby instalacji programu.

Klikając dalej przechodzimy do okna zawierającą umowę licencyjną.
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Po wciśnięciu przycisku "Zgadzam się" przechodzimy do okna wyboru trybu instalacji.
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1.1. Instalacja jednostanowiskowa

Ten tryb instalacji wybieramy jeśli praca ma się odbywać tylko i wyłącznie na jednym stanowisku.
Instalator zainstaluje potrzebne pliki programu oraz serwera bazodanowego Firebird w wersji 2.5.
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W następnym oknie kreator proponuje domyślną ścieżkę instalacji programu C:\TIK-SOFT\Finka-PŁACE. W tym momencie jeśli chcemy 
zainstalować program w innej lokalizacji na komputerze możemy to zrobić poprzez przycisk "Przeglądaj" umieszczony po prawej stronie.

Po wciśnięciu przycisku "Dalej" rozpocznie się instalacja programu.
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1.2. Instalacja sieciowa

W tym trybie instalacji mamy do wyboru kilka opcji:

• Instalacja systemu na komputerze głównym do przechowywania plików bazy (w sieci może być tylko jeden taki komputer)
• Instalacja systemu na komputerze głównym do przechowywania plików bazy (w sieci może być tylko jeden taki komputer)

z zaznaczoną opcją "Jeśli chcesz wykorzystać komputer główny również do pracy z programem"
• Stanowisko pracy. Jeśli wykonałeś instalację na komputerze głównym możesz wykonać instalację na pozostałych komputerach
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1.2.1. Instalacja systemu na komputerze głównym do przechowywania plików bazy (w sieci może być tylko jeden taki 
komputer)

Ten tryb instalacji wybieramy kiedy instalujemy na serwerze tylko i wyłącznie bazę danych oraz serwer bazy danych Firebird w wersji 2.5.
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1.2.2. Instalacja systemu na komputerze głównym do przechowywania plików bazy (w sieci może być tylko jeden taki 
komputer) z zaznaczoną opcją "Jeśli chcesz wykorzystać komputer główny również do pracy z programem"

Ten tryb instalacji wybieramy kiedy na komputerze ma być przechowywana baza danych oraz ma się na nim odbywać praca. 

Zainstalowany zostanie program Finka oraz serwer bazy danych Firebird 2.5.
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1.2.3. Stanowisko pracy. Jeśli wykonałeś instalację na komputerze głównym możesz wykonać instalację na pozostałych 
komputerach

W tym trybie instalujemy program Finka i klienta serwera bazy danych Firebird 2.5. 
Używamy go tylko wtedy gdy wybraliśmy poprzednie tryby instalacji (opisane w punktach 1.2.1 lub 1.2.2). 
Ścieżka do danych może być domyślna C:\TIK-SOFT\FInka-Płace\Dane lub taka jaka była podana przy instalacji w punkcie 1.2.1.
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W następnym oknie wpisujemy nazwę serwera lub jego IP oraz lokalizację bazy danych na serwerze.
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2. Rejestracja licencji

Po pierwszym uruchomieniu programu pojawi się okno rejestracji licencji. 
Licencja została dostarczona w zależności od sposobu otrzymania wersji, na płycie CD lub jako załącznik w mailu z wersją programu. 
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Aby zarejestrować licencje wybieramy przycisk "Wczytaj z pliku". W nowo otwartym oknie wskazujemy plik licencji z lokalizacji w jakiej 
domylnie otwiera się okno lub wskazujemy plik wcześniej zapisany z załącznika maila. Klikamy "Otwórz". Następnie wybieramy przycisk 
"Rejestruj". Powinien się pojawić komunikat o pomyśnym zarejestrowaniu licencji. 
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3. Tworzenie nowej firmy

Po zainstalowaniu programu i rejestracji licencji domyślny login do programu to admin, pole hasło zostawiamy puste i klikamy przycisk 
logowanie. 
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Po zalogowaniu lista firm w programie jest pusta. Aby utworzyć firmę wybieramy pzycisk "INS nowa firma/rok" i przechodzimy do 
kreatora. 
Na pierwszym ekranie wybieramy jedyną dostępną opcję "Nowa firma" i klikamy przycisk dalej. 
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Na następnym oknie możemy wybrać:
• Dane zerowe
• Konwersja danych
• Dane przykładowe
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Jeśli chcemy stworzyć zupełnie nową firmę wybieramy opcję Dane zerowe. W następnym kroku wpisujemy dane firmy: Nazwa, nazwa 
skrócona, NIP, Regon i wybieramy utwórz. 
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3.1. Tworzenie nowej firmy z konwersją danych

Aby wykonać konwersję danych przy tworzeniu nowej firmy wybieramy przycisk "INS nowa firma/rok" i przechodzimy do kreatora. 
Na pierwszym ekranie wybieramy jedyną dostępną opcję "Nowa firma" i klikamy przycisk dalej. 
Na następnym oknie wybieramy "Konwersja danych". 
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Wpisujemy dane firmy, nie muszą się one pokrywać z realnymi danymi. Zostaną one zastąpione nazwą firmy z programu Finka-Płace 
DOS. 
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Wybieramy przycisk Utwórz. Pojawi się okno ze wskazaniem dysku, na którym znajduje się program Finka-Płace w wersji DOS. 

Konwersja wykonuje się automatycznie bez ingerencji Użytkownika. W wypadku gdy konwersja danych ma być wykonana na innym 
komputerze należy przenieść folder Finka na nowy komputer umieszczając go na dysku C.
W razie wystąpienia błędów w trakcie konwersji prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

23



Konwersję danych wykonuje się jednorazowo, przed wprowadzeniem jakichkolwiek innych danych w programie FINKA. 
Jeśli wprowadzimy jakieś dane, np. nazwisko jednej osoby, to konwersji nie będzie można wykonać.

Konwersja danych oznacza przepisanie kompletu danych z Finka-Płace DOS do programu WIN przy czym:

◦ w DOS występują dwa niezależne miejsca do wpisywania zatrudnienia etatowego:"Historia zdarzeń" z zaznaczeniem przyjęcia i 
zwolnienia z pracy oraz "umowy o pracę" do edycji umów.

◦ Do programu WIN przepisywane są dane z "historii zdarzeń" oraz dane z menu "umowy o pracę" i "aneksy"
◦ Informację wpisane w umowach i aneksach przenoszone są w trybie tekstowym
◦ Jeżeli występują niezgodności pomiędzy terminami przyjęć, zwolnień z "historii zdarzeń" a datami w umowach wówczas program 

sygnalizuje to komunikatami
◦ komplet informacji o przeprowadzeniu konwersji dostępny jest w punkcie menu Administracja->Lista komunikatów
◦ Jeśli w Finka-Płace DOS wpisano zgłoszenie ZUS z kodem 3000, oznaczające wypłatę po ustaniu zatrudnienia, konwersja 

przekształca ją w krótką "umowę" z tym samym kodem. W samym programie WIN wypłaty po ustaniu umowy wpisuje się 
prościej, wybierając na liście płac "Dodaj wypłatę po ustaniu zatrudnienia".

Przepisuje się komplet danych płacowych, z jednym wyjątkiem:
• z uwagi na róznice w trybie wyliczania średnich chorobowych w DOS i WIN średnie wyliczone w DOS przechodzą do WIN jako 

"wpisane ręcznie".
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3.2. Dane przykładowe

W programie Finka-Płace Windows istnieje możliwość stworzenia nowej firmy z danymi przykładowymi. Na danych tych możemy 
sprawdzić zachowanie nowego programu, np. Tworzenie list płac, przejrzeć istniejące umowy, tworzenie rachunków do umów zleceń itp.
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4. Pierwsze kroki w programie Finka-Płace Windows 

Po wykonaniu konwersji z Finka-Płace DOS w programie Finka-Płace Windows Użytkownik ma do dyspozycji dane z programu DOS przy 
czym możliwe są:

• modyfikacje list płac i rachunków przepisanych z DOS
• przywrócenie wartości z DOS, jeśli pozycja została zmodyfikowana w Win
• usuwanie pozycji list płac lub rachunków oraz dodawanie pozycji za okresy, za które istnieją dane z DOS, lub za 

późniejsze
• dodawanie, modyfikacja i usuwanie umów, nieobecności(choroby i urlopy) oraz innych zapisów kadrowych 

(usuwanie umowy możliwe jest jeśli nie ma do niej wypłat; zazwyczaj stosuje się modyfikację drogą utworzenia aneksu)
• wywołanie różnorodnych zestawień, a także deklaracji ZUS, formularzy PIT, kart wynagrodzeń itp – program 

generuje je na podstawie danych otrzymanych z DOS lub wprowadzonych w wersji WIN. 
Po wykonanej konwersji danych do wersji WIN nie przepisują się:

• formularze PIT wygenerowane w wersji DOS
• dokumenty rozliczeniowe ZUS

Użytkownik ma możliwość wygenerowania ich w programie w wersji Windows na podstawie danych pobranych z DOS. 
Formularze PIT można wygenerować w menu Formularze wybierając odpowiedni rodzaj formularza. 
Dokumenty rozliczeniowe ZUS generuje się w menu ZUS->Dokumenty rozliczeniowe. 
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4.1. Generowanie list płac i rachunków za kolejne miesiące po wykonaniu konwersji

• Najprostszą metodą kontynuowania liczenia wynagrodzeń jest wywołanie "Utworzenia listy płac" z tytułu umów o
pracę bądź zleceń i dzieło za kolejny miesiąc – program przepisze do niej dane z poprzedniej listy, uwzględniając ewentualny
stan umów, nieobecności i innych zapisów kadrowych, w tym daty zakończenia umów.

• Jeśli są potrzebne zmiany danych kadrowych – na przykład wprowadzenie dłuższego urlopu wychowawczego lub 
macierzyńskiego, wpisanie zwolnienia lekarskiego, dodanie nowej osoby itp. to Użytkownik może wpisać te zmiany w menu 
Kadry i wywołać przeliczenie list płac (Płace->listy płac etatowych lub Płace->listy płac z tytułu umów 
zleceń i o dzieło) lub rachunków (Płace->Umowy zlecenia i wypłaty) przy czym:
- o potrzebie przeliczenia jesteśmy poinformowani, gdyż program wyświetla status listy płac "Do przeliczenia"

• Jeśli są potrzebne zmiany danych płacowych – na przykład inna wartość wynagrodzenia niż w poprzednim miesiącu, to 
Użytkownik może zmienić je na liście płac, gdyż składniki przepisane z DOS traktowane są jako "uznaniowe"

• Jeśli Użytkownik chce ściślej powiązać kwoty wypłat z umowami, to może wprowadzić zmiany (aneksy) do umów 
przepisanych z DOS zachowując poniższe zasady:
- można wpisać aneksy dla wszystkich lub wybranych osób zatrudnionych na umowę o pracę, dla których część płac została 
przeniesiona z programu DOS w aneksach wpisujemy stałe wartości wynagrodzeń kwotowych lub stawki wynagrodzeń 
dniówkowych, godzinowych lub akordowych.
- Uwaga! Początkowo program generuje listy płac etatowych "jak w DOS", przepisując wartości z poprzednich list płac – z 
uwzględnieniem bieżących nieobecności. Po wpisaniu aneksu zawierającego wartość wynagrodzenia program generuje listy 
według tej wartości – stąd zalecamy wpisanie aneksów za okresy, za które nie ma jeszcze list płac.
- Jeśli omawiane aneksy wpiszemy dla wszystkich osób aktualnie zatrudnionych, to mozna zmodyfikować definicję listy płac w 
menu Słowniki->definicje list płac usuwając z niej składniki dosowe.
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Generowanie list płac z umów o pracę odbywa się z menu Płace->Listy płac etatowych. 
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Po wciśnięciu "INS dodaj" określamy parametry listy płac.

Lista płac zostanie wygenerowana po wciśnięciu przycisku "F5 Twórz listę".
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Generowanie rachunków do umów zleceń odbywa się z menu Płace->Umowy zlecenia i wypłaty.
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Po wciśnięciu "INS dodaj" określamy parametry rachunku do umowy.
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4.2. Generowanie dokumentów rozliczeniowych i wysyłanie do programu Płatnik.

Wygenerowanie dokumentów rozliczeniowych odbywa się z menu ZUS->Dokumenty rozliczeniowe. Po wciśnięciu przycisku
"INS dodaj" wpisujemy dane i wybieramy "F5 generuj".

Po wygenerowaniu dokumentów rozliczeniowych mamy możliwość przesłania ich do programu Płatnik. Aby to wykonać zaznaczamy, 
wygenerowane dokumenty i wciskamy przycisk "F11 Wyślij".
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Plik z formacie XML zapisujemy w dowolnej wybranej lokalizacji. 
Aby zaimportować dokumenty w programie Płatnik wybieramy Narzędzia->importuj dokumenty. W trzecim kroku importu poprzez 
przycisk "Przeglądaj" wskazujemy plik zapisany przez program FINKA.
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4.3. Wprowadzanie nieobecności pracowników i zleceniobiorców

Program Finka-Płace w wersji Windows umożliwia wygodne wprowadzanie nieboecności pracowników i zlecenibiorców. Można to 
wprowadzić poprzez menu Kadry->Nieboecności->Wszystkie.
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Po zaznaczeniu odpowiedniej umowy dla osoby poprzez klawisz "INS dodaj" mamy możliwość dodania nieobecności:

Urlop:
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ZUS:
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Po wybraniu przycisku "F3 Wybierz kod" mamy do wyboru kody ZUS dotyczące nieobecności.
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Mamy nadzieję, że powyższa instrukcja pomoże Państwu rozpocząć pracę w nowym programie. W przypadku jakichkolwiek pytań 
prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (22) 408 48 00 lub drogą mailową na adres finka@finka.pl.
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