
 

enova365 HANDEL - różnice między wersjami 

 

Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna* 

Towary i usługi 
 

 
 

Przeceny okresowe 
 

 

 

Kontrahenci, urzędy i banki 
 

 
 

Sprzedaż i Zakup  ** 
 

 

Zakup  ** 
 

 

Magazyn  **   

Zamówienia i oferty  **   

Generowanie zamówień do dostawcy  **   

Elementy zarządzania łańcuchem dostaw  **   

Kaucje  **   

Deklaracja Intrastat  **   

Relacje pomiędzy dokumentami  **   

Urządzenia zewnętrzne  **   

Raporty i wydruki    

Ewidencja VAT, Ewidencja dokumentów    

Ewidencja Środków Pieniężnych    

Korekty kosztów zakupu    

Korekty dla dokumentów zamówień     

NIP nabywcy na paragonie fiskalnym    

Integracja z terminalami płatniczymi    

Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO    

Mechanizmy cech oraz zadań systemowych    

Wielomagazynowość, różne metody obrotu    

Przypisanie towaru do magazynu    

Umowy i faktury cykliczne    

Definicje nowych dokumentów i relacji (rozszerzona konfiguracja)    

Prawa operatora do rodzajów dokumentów    

Opiekun kontrahenta    

Zmiana parametrów zasobu (deprecjacja | zmiana  ilości)    

Korekty zbiorcze    

Korekty rabatowe okresowe     

Znacznie więcej możliwości*    

 

 



 

 

* W celu poznania pełnych możliwości wersji platynowej prosimy o kontakt 

z Autoryzowanym Partnerem enova365. 

** możliwość skorzystania wyłącznie z definicji standardowych bez tworzenia własnych. 

 

 Cechy - to dodatkowe, definiowalne pola zawierające dane, za pomocą których można 

opisywać obiekty systemowe. wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji 

w postaci tekstowej, liczbowej, kwotowej, słownikowej, algorytmicznej lub wg daty. 

Funkcjonalność  dostępna we wszystkich modułach w wersji złotej lub wyższej. 

 Mechanizm zadań systemowych - (pot. task) pozwala na skonfigurowanie czynności 

(akcji), takich jak:  generowanie przypomnień dla użytkownika, wysyłanie e-maili, 

dodatkowa weryfikacja wprowadzanych danych itp. Czynności te mogą być 

wykonywane automatycznie lub "na żądanie". Pozwala to na elastyczne 

dostosowywanie funkcjonalności programu do potrzeb użytkownika. 

 Wielomagazynowość - system obsługuje wiele magazynów. Standardowo użytkownik 

może wystawiać dokumenty rozchodu, przychodu oraz przesunięcia 

międzymagazynowego (MM). Definiując magazyn użytkownik wybiera metodę obrotu 

(wyceny zapasów). 

 Przypisanie towaru do magazynu - dla każdego magazynu można zdefiniować filtr 

listy towarów, skutkujący ograniczeniem zakresu towarów, które mogą być użyte na 

dokumentach dotyczących danego magazynu. 

 Umowy i faktury cykliczne - system umożliwia zarejestrowanie umowy na stałą 

dostawę lub wykonywanie usługi z okresowym fakturowaniem. Na podstawie takiej 

umowy można wystawiać dokumenty sprzedaży zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. 

 Definicje nowych dokumentów i relacji - umożliwia definiowanie własnych, 

unikatowych dla danej firmy dokumentów handlowych oraz magazynowych. Ponadto, 

dokumenty te mogą być wystawiane według standardowych, zdefiniowanych 

w systemie sekwencji (np. z ofert, faktur z zamówień, dokumentów magazynowych 

z handlowych). 

 Prawa operatora do rodzajów dokumentów - poszczególnym operatorom można 

ograniczyć uprawnienia do wystawiania określonych rodzajów dokumentów (np. dany 

operator może wystawiać faktury sprzedaży, ale nie może wystawiać faktur zakupu). 

 Opiekun kontrahenta - pozwala  przypisać operatora do kontrahenta w celu 

podzielenia listy kontrahentów np. pomiędzy przedstawicieli handlowych. Opiekun 

kontrahenta może przyjmować status główny (podstawowy opiekun kontrahenta) lub 

zastępca (zastępczy opiekun kontrahenta np. na wypadek nieobecności opiekuna 

głównego). 

 Zmiana parametrów zasobu - umożliwia przecenę wartości magazynowej towarów 

lub zmianę ilości zasobu bez zmiany jego wartości. 


