
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TC Faktury – zarządzanie fakturami kosztowymi w firmie  

Aplikacja TC Faktury przechowuje i tworzy rejestr wszystkich faktur kosztowych. Integruje się 

z posiadanym system FK i zarządza obiegiem faktur. Z poziomu aplikacji odbywa się merytoryczna 

oraz formalna weryfikacja faktury. Każdy pracownik ma dostęp do aplikacji zgodnie ze stanowiskiem, 

posiadaną rolą w strukturze firmy oraz krokiem obiegu. TC Faktury współpracują z urządzeniami 

wielofunkcyjnymi z opcją skanowania dokumentów a także systemami automatycznego 

rozpoznawania tekstu OCR, co dodatkowo automatyzuje proces obiegu. 

 

Dla kogo? 

TC Faktury znajdą zastosowanie w każdym przedsiębiorstwie tworzącym dużą liczbę faktur. Przy 

wielości dziedzin jakimi się zajmuje dana firma lub przy złożoności i wieloetapowości procesów 

związanych z ofertą niezbędne jest utworzenie logicznych obiegów faktur. Ułatwi to 

przyporządkowanie dokumentów kosztowych do danego etapu procesu inwestycyjnego. Przestaje 

być tu problemem obieg faktur przez wiele szczebli decyzyjnych, z pomocą TC Faktury następuje to 

automatycznie i w znacznie krótszym czasie niż tradycyjnie. 

 

 

 

 

 

Rysunek 1   Widok Menu głównego programu 



 

 

 

 

Funkcjonalności 

Uprawnienia do korzystania z programu są ustalane indywidualnie bądź przyporządkowane do grupy 

użytkowników, także w zależności od szczebla decyzyjnego. Automatyzacja może następować już na 

pierwszym etapie skanowana papierowego dokumentu do aplikacji TC Faktury, czym samoczynnie 

inicjuje rejestrację dokumentu. Możliwe jest wskazanie odbiorcy skanowanej faktury na sieciowym 

urządzeniu skanującym, wtedy dana faktura zostanie automatycznie zaadresowana do odbiorcy. 

Kolejnym krokiem w automatyzacji jest opcjonalne zintegrowanie z aplikacją TC Faktury 

oprogramowania OCR do automatycznego odczytu tekstu. Przy odpowiednim skonfigurowaniu 

systemu OCR możliwe będzie odczytanie numery dokumentu, firmy, NIPu, kwot i dat zamieszczonych 

na fakturze oraz innych wskazanych informacji. Można np. włożyć do skanera plik kilkudziesięciu 

faktur które zostaną automatycznie odczytane oraz zarejestrowane w systemie TC Faktury. 

Z poziomu menu głównego mamy szybki wgląd we wszystkie dostępne faktury lub rozdzielone wg 

zadanych kryteriów: wg fazy obiegu, wg firmy, daty, opisującego, przygotowane do eksportu  

i zaksięgowania w posiadanym programie FK. 

Wpisywanie nowej faktury jest ułatwione dzięki skonfigurowanym słownikom firm oraz osób 

opisujących (odpowiedzialnych za daną fakturę kosztową) a także możemy przyporządkować jakiego 

dotyczy oddziału firmy bądź rodzaju kosztu. Z dodatkowych pól warto wspomnieć tabelę stawek VAT 

lub załączanie skanu faktury. Pola do wypełnienia są indywidualne dla każdego Klienta, istnieje  także 

możliwość zaznaczenia pól obowiązkowych do wypełnienia. Po wypełnieniu wszystkich informacji 

osoba wypełniająca przesyła dokument do dalszego opisania zgodnie z utworzonymi akcjami 

obiegowymi. 

 

 

 

 

Rysunek 2   Opisywanie faktury na przykładzie firmy budowlanej 



 

 

 

 

Informacje opisowe są indywidualne dla każdego Klienta i jego specyficznej działalności. Aplikacja jest 

zbudowana tak, żeby ograniczyć do minimum błędy użytkownika i wielokrotne wpisywanie danych – 

na każdym możliwym kroku jest do dyspozycji rozwijalna lista wyboru lub odpowiedni słownik 

tekstów. TC Faktury odpowiada zawsze na Państwa bezpośrednie potrzeby i oczekiwania, nigdy nie 

zostawiamy informacji w domyśle, jeśli opis faktury wymaga większej ilości danych a często wynika 

 z historii kontaktu z danym kontrahentem, takie dane mogą być również uwzględnione. 

 

 

 

Kolejną fazą obiegu jest weryfikacja faktury, gdzie dana faktura może być zatwierdzona lub 

odrzucona i zwrócona do ponownego opisania. W zależności od złożoności obiegu, możemy wyróżnić 

ostatnią fazę akceptacji faktury. Zweryfikowany i zatwierdzony dokument przechodzi w status 

gotowy do fakturowania i księgowania.  

Aplikacja TC Faktury stwarza możliwość eksportu dokumentów do dowolnego programu FK po 

uprzednim skonfigurowaniu indywidualnych kont księgowych dla oddziałów lub inwestycji. Zostaje 

utworzony plik w formacie zgodnym i możliwym do odczytania przez Państwa system księgowy. 

 

 

Rysunek 3   Opisywanie faktury - obciążenia płatności 



 

 

 

 

Korzyści zastosowania TC Faktury: 

 Bieżący wgląd do wszystkich faktur kosztowych bez względu na miejsce przechowywania 

 Współpraca z sieciowymi skanerami dokumentów i rozwiązaniami OCR 

 Ewidencja faktur w rozbiciu na prowadzone projekty lub inwestycje 

 Tworzenie dowolnych obiegów faktur 

 Współpraca z praktycznie każdym systemem FK 

 Możliwość wyszukiwania danych wg wielu kryteriów 

 Dyscyplinowanie osób odpowiedzialnych za wprowadzanie 

i obsługę faktur 

 Obniżenie kosztów: 

o Administracyjnych – eliminowanie „papierologii” 

o Odsetek od zobowiązań – szybki obieg 

dokumentów kosztowych 

o Podatkowych – minimalizacja opóźnień  

w rejestracji dokumentów VAT 

 

Dlaczego nasze rozwiązanie? 

Istniejemy na rynku IT od ponad dziesięciu lat. Od samego początku naszej działalności staramy się 

blisko współpracować z naszymi Klientami, wsłuchiwać się w ich potrzeby, dzielić się wiedzą 

i rozwiązywać problemy w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi i zarządzania 

teleinformatyką.  

Współpracę z Klientem rozpoczynamy od zidentyfikowania problematycznych procesów w firmie 

a następnie stworzenia i wdrożenia rozwiązania będącego odpowiedzią na aktualny problem bądź 

oczekiwania. Nigdy nie zapominamy, że dobry kontakt z Klientem jest kluczem do sukcesu wdrożenia 

naszych rozwiązań 

 

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. 

Osoba kontaktowa: Rafał Sarach, tel: 666 030 314, rafal.sarach@tech-com.pl 


