
  

Cyryl Sochacki

Autor

Fakturowanie pod Linuksem 

Programy do fakturowania 

Jak to wygląda po roku :)



  

QFaktury GPL to całkowicie darmowy i wszechstronny 
system fakturujący pracujący pod kontrolą systemu Linuks.
 Umożliwia on wystawianie oraz drukowanie:

- faktur
- faktur pro forma
- faktur korygujących

 a także pozwala na łatwe zarządzanie:
- archiwalnymi fakturami
- towarami
- bazą kontrahentów
 
Za pomocą programu QFaktury GPL możliwe jest również 
przygotowanie faktury w formacie PDF czy HTML. 

System integruje się z programem e-Przelewy GPL
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http://www.e-linux.pl/
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Nowości w QFaktura

http://www.e-linux.pl/

➢Program został całkowicie przepisany na QT4
➢Dodano obsługę skryptów Pythona z wykorzystaniem biblioteki PyQt4

✔ Backup bazy
✔ Wysyłanie SMS

➢Port dla FreeBSD

Co w planach?
➢Dodanie  obsługi XML i SQLite (czytanie danych z dowolnego źródła)

➢Tłumaczenia aplikacji
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Coś nowego od firmy Madar

Invoicer Mobile jest młodszym bratem Invoicer Madar 3.0 o którym mówiłem w zeszłym roku.

Invoicer Mobile - to darmowy (na licencji freeware, do 2 stanowisk) program, pozwalający na 
wystawianie faktur VAT, a także prowadzenie gospodarki magazynowej. Invoicer Mobile jest 
aplikacją webową, dzięki temu możemy wystawiać faktury gdziekolwiek jesteśmy (u klienta, na 

wakacjach).

Program oprócz ewidencji i wystawiania faktur VAT umożliwia m.in.

➢prowadzenie rejestrów VAT dla faktur zakupów i sprzedaży,

➢lista towarów i usług,

➢lista kontrahentów,

➢faktury w walucie euro, możliwość wydruku w języku 

angielskim i niemieckim,

➢faktury proforma. 

http://www.invoicer.pl
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Obsługa magazynów
W programie dodano możliwość prowadzenia 
gospodarki magazynowej poprzez wprowadzanie na 
stan dokumentem PZ i zdjęcie ze stanu - 
dokumentem RW. Dostępne są również zestawienia:

➢rejestrów PZ i RW,
➢aktualnego stanu magazynu,
➢zapasu na dzień,
➢kartoteki towarowej

W każdym miejscu, w którym dostępna 
jest przeglądarka możliwe jest tworzenie 
raportu kasowego korzystając 
bezpośrednio z bazy danych tworzonej 
w programie. 

http://www.invoicer.pl



  

vtiger CRM jest profesjonalnym rozbudowanym programem dla firm małych jak i dużych.

Posiada dużo funkcji taki jak:

- wystawianie faktur

- zarządzanie klientami

- zarządzanie towarami, usługami

- zarządzanie potencjalnymi klientami

- obsługa poczty email

- obsługa mas mailingu

- kalendarz

- czat

- kampanie marketingowe

- kampanie reklamowe

- zgłoszeń serwisowych

I wiele przydatnych opcji.
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Co nowego w vtiger?

➢Prawie 900 poprawek związanych ze stabilizacją i bezpieczeństwem systemu.
➢Pełne wsparcie dla kodowania UTF-8
➢Nowe ciekawe rozszerzenia

✔ Współpraca z rozwiązaniami google (mail, kalendarz)

✔ Integracja z Joomla
✔ Polska faktura
✔ I wiele więcej



  

Jakie aplikacje są godne uwagi?

SQL-Ledger – Gotowe jest już spolszczenie    http://www.sql-ledger.com

Lazy8Ledger – obecnie brak spolszczenia



  

Dziękuje za uwagę  :)
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