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Kiedy potrzebujesz w szybki
sposób policzyć pracowników
wystarczy Ci tylko 5 kliknięć i
gotowe. Zacznij od ustawienia
się na liście pracowników w
Kadrach. Kliknij w ikonę
„Organizuj widok”.

TRICK NR 1
Podsumowanie ilości pracowników

Na wyświetlonym oknie z prawej strony ekranu przejdź na zakładkę „Ustawienia” i
włącz sumę wszystkich.
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Po włączeniu funkcji sumowania
powinien pokazać się na dole listy
szary pasek. Teraz wybierz z okna
organizatora zakładkę kolumny a
następnie kolumnę „Kod”.

Ostatnim krokiem jest ustawienie wartości parametru „Podsumowanie wartości” na
Ilość. Po tej zmianie pod kolumną „Kod” na liście pojawi się podsumowanie.



| DODANIE  NIEOBECNOŚCI STRONA |  04

Czasami zachodzi potrzeba dodania tej samej nieobecności dla większej ilości
pracowników. Oczywiście możesz klikać w każdego pracownika i po kolei
wprowadzać tą nieobecność. Jest to bardzo czasochłonna metoda, ale możesz
zrobić to o wiele szybciej. 
Wprowadzimy dla wybranych pracowników urlop wypoczynkowy, na piątek - 12
czerwca 2020.
Naszą pracę rozpoczynamy na liście Pracowników w kadrach. W pierwszym
kroku zaznaczmy tych pracowników, którym chcemy wpisać nieobecność.

TRICK NR 2
Dodanie nieobecności dla większej ilości pracowników

Przypominam, że aby zaznaczyć pracowników na liście wciskasz klawisz Ctrl na
klawiaturze i trzymając go wciśnięty klikasz w wybrane nazwiska. Efekt
zaznaczenia powinien być taki, jak na zrzucie powyżej.
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Kiedy już wybrałeś
pracowników, którym chcesz
wprowadzić nieobecność,
wybierasz z menu Czynności,
znajdującego się nad listą,
czynność o nazwie „Dodaj
Nieobecności…” z zakładki
Operacje seryjne.
 

Po wybraniu tej opcji wypełnij potrzebne informacje w formularzu, który właśnie
pojawił się na ekranie.
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W polu Definicja
nieobecności wybierz
Urlop wypoczynkowy,
a w polu Okres -
12 czerwca 2020.
 

Po naciśnięciu przycisku „OK” powinien się wyświetlić komunikat o poprawności
wykonania czynności.
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Jeżeli na liście pracowników
potrzebujesz daty ich zatrudnienia
w firmie, możesz to uzyskać,
pokazując odpowiednią kolumnę
na liście. Przejdź na listę
Kadry/Pracownicy i włącz funkcję
Organizuj listę.

TRICK NR 3
Dodanie daty zatrudnienia
na listę pracowników

Z prawej strony pojawi się
organizator, w którym należy kliknąć
na zakładkę "Pola". Na tej zakładce
należy zaznaczyć parametr
Właściwości biznesowe. Po
ustawieniu tego parametru na "Tak"
pojawi się o wiele więcej danych.
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W kolejnym kroku należy odnaleźć pole o nazwie DataPierwszegoZatrudnienia.
Najprościej wykonać tą czynność poprzez wpisanie w filtrze nad listą nazwy.
Pierwsze pole o pełnej nazwie Workres.StatystykaZatrudnienia.DataPierwszego
zatrudnienia - to jest właśnie to.
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Ostatnim krokiem jest dodanie tego pola na listę. Możesz to zrobić poprzez
dwukrotne kliknięcie w to pole lub przeciągnięcie pola na nagłówek listy
pracowników. Po poprawnym dodaniu pola do listy pracowników powinna ona
wyglądać w taki sposób.
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Do szybkiego naliczania deklaracji PIT-11 dla wszystkich pracowników za
poprzedni rok istnieje w systemie specjalna funkcja. Aby z niej skorzystać
przygotuj sobie wcześniej listę pracowników w odpowiedni sposób.
Ustaw w parametrze listy, znajdującym się nad listą Okres obejmujący cały rok,
za który będziesz naliczać deklaracje. Najprościej w polu okres wpisać np. 2020
i nacisnąć Enter. System sam ustawi okres we właściwym formacie. Takie
ustawienie okresu listy wyświetli wszystkich pracowników, którzy pracowali na
umowie w 2020 roku.

TRICK NR 4
Naliczenie PIT-11 dla wszystkich pracowników za poprzedni rok
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W kolejnym kroku
zaznacz wszystkich
pracowników na liście,
a następnie z menu 
programu wybierz:
Czynności/Deklaracje
PIT/Nalicz PIT 11
 

Na wyświetlonym formularzu sprawdź okres za jaki system naliczy pity, dane osoby
przygotowującej oraz odpowiedzialnej i ustaw właściwą datę wypełnienia.
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Po sprawdzeniu powyższych pól naciśnij Ok. Na ekranie pojawi się lista
przygotowanych deklaracji, a pod listą pracowników może się wyświetlić okno z
informacją, które dane wymagają uzupełnienia.

Naciśnij Zapisz i zamknij,
a przygotowane
deklaracje pojawią się w
obszarze Kadry i płace
/Deklaracje PIT/PIT-11
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Gdy chcesz szybko poruszać się po kartotece pracownika możesz użyć skrótów
klawiszowych, których wykorzystanie jest znacznie szybsze niż klikanie myszką.
Na liście pracowników w kadrach otwórz pierwszą kartotekę pracownika.
Aby dostać się do jego umowy o pracę naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+E

TRICK NR 5
Szybkie poruszanie po kartotece pracowników (Norma, Czas,
Nieobecności, Wypłaty, Umowa o Pracę)

Jeżeli szybko chcesz się przenieść na listę nieobecności pracownika wciśnij Ctrl+N
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Kiedy chcesz obejrzeć normę czasu pracy wciśnij Ctrl+O

Analogicznie jeżeli chcesz przejrzeć - Rzeczywisty czas pracy naciśnij Ctrl+L
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Aby dostać się do wypłat pracownika naciśnij Ctrl+W
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Dziękujemy za
zainteresowanie
naszą publikacją!

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami:
BIT SERWIS spółka z o.o.,
ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn
tel.  530 020 720
e-mail: biuro@bitserwis.com.pl                               
www.bitserwis.com.pl
 


