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Instrukcja wykonania grupowej przeceny Quattro 

1. Wejść na listę kartotek magazynowych (F2-Edycja listy towarów-Towary w magazynie) 

 
2. Nacisnąć zielony PLUS i z listy wybrać P. Planowanie grupowych przecen lub zmian stawek 

VAT 

 

3. Nacisnąć przycisk z plus:  
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4. Wypełnić formularz: i 

zatwierdzić go przyciskiem Zatwierdź 

5. Przejść do ustawiania parametrów naciskając przycisk z dwoma plusami:  

 
6. Na powstałej liście nacisnąć przycisk z dwoma plusami: 

 
7. Z wyświetlonej listy kartotek wybrać kartoteki podlegające zmianie stawki VAT oznaczając 

TAK w kolumnie WYBOR (klikając myszką, lub naciskając Enter)  
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8. Wybrać opcję Zatwierdź: 

 
9. Uzupełnić dane w formularzu:  

 
Ustawiając oprócz tawki VAT sposób kalkulacji ceny  

Proszę pamiętać, że aby uzyskać efekt obniżki ceny, należy wybrać „cena netto bez zmian, 

przelicz cenę brutto”.  

Jeżeli cena ma pozostać bez zmiany – wybieramy opcję „cena brutto bez zmian, przelicz 

cenę netto”. 

10. Sprawdzić czy wartości są prawidłowe: 
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11. Wyjść z formularza. 

12. Aby wykonać zmianę  ponownie wejść do opcji (patrz pkt 1 i 2 niniejszej instrukcji) 

 
13. Wybrać przycisk zatwierdzenia:  

14. Potwierdzić decyzję wybierając przycisk Tak: 

 
15. Ponownie potwierdzić przepisując liczbę potwierdzającą: 
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16. Poczekać na pojawienie się komunikatu:  (kilka kilkanaście 

sekund) 

17. Zweryfikować kilka cen i stawek VAT czy są prawidłowe (odchylenie rzędu kilku groszy w 

cenie to rzecz normalna!) 

18. Gotowe. 
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Instrukcja wykonania grupowej przeceny Hermes 

1. Wejść na listę kartotek magazynowych Magazyn - Kartoteki 

 

2. Nacisnąć zielony PLUS i z listy wybrać P. Planowanie grupowych przecen lub zmian stawek 

VAT 

 
3. Nacisnąć przycisk z plus: 
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4. Wypełnić formularz: 

i zatwierdzić go przyciskiem Zatwierdź 

5. Przejść do ustawiania parametrów naciskając przycisk z dwoma plusami:  
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6. Na powstałej liście nacisnąć przycisk z dwoma plusami: 

 
7. Z wyświetlonej listy kartotek wybrać kartoteki podlegające zmianie stawki VAT oznaczając 

TAK w kolumnie WYBOR (klikając myszką, lub naciskając Enter)  

8. Wybrać opcję Zatwierdź: 

 
9. Uzupełnić dane w formularzu:  

 
Ustawiając oprócz tawki VAT sposób kalkulacji ceny  

Proszę pamiętać, że aby uzyskać efekt obniżki ceny, należy wybrać „cena netto bez zmian, 

przelicz cenę brutto”.  

Jeżeli cena ma pozostać bez zmiany – wybieramy opcję „cena brutto bez zmian, przelicz 

cenę netto”. 
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10. Sprawdzić czy wartości są prawidłowe: 

 
11. Wyjść z formularza. 

12. Aby wykonać zmianę  ponownie wejść do opcji (patrz pkt 1 i 2 niniejszej instrukcji) 

 
13. Wybrać przycisk „z trybami”:  

14. Potwierdzić decyzję wybierając przycisk Tak: 
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15. Ponownie potwierdzić przepisując liczbę potwierdzającą: 

 

16. Poczekać na pojawienie się komunikatu:  (kilka 

kilkanaście sekund) 

17. Zweryfikować kilka cen i stawek VAT czy są prawidłowe (odchylenie rzędu kilku groszy w 

cenie to rzecz normalna!) 

18. Gotowe. 

 


