
 © Asseco Data Systems S.A. 

Moduł PJM (Purchase Journal Module) jest... 

 narzędziem pozwalającym uporządkować przepływ faktur zakupowych. Jest 

to jeden z oferowanych przez nas modułów wspierających usystematyzowanie 

obiegu dokumentów w firmie leasingowej. Każda przychodząca faktura może być 

raz wprowadzona do systemu, przez sekretariat lub dział administracyjny, 

a dopiero później rozpoznana i (już w formie elektronicznej) skierowana 

do odpowiedniego działu, pracownika. Dzięki modułowi PJM jesteśmy w stanie: 

wprowadzać faktury, dokonać powiązania ze środkiem trwałym, odpowiednio 

zaksięgować, zarządzać całym przepływem faktur, śledzić historię obiegu faktury, 

rejestrować zdarzenia, jak też dokumenty dodatkowe i komentarze użytkowników. 

 

 

 

 

Żadna faktura nie zaginie... 

 jeśli zaczniecie Państwo używać modułu PJM. W natłoku pracy i obowiązków faktury 

przekazane do różnych działów np. do akceptacji, nie zawsze docierają do odpowiedniej osoby, 

bądź pozostają tam zbyt długo. Instytucje takie jak firmy leasingowe otrzymują miesięcznie dużą 

liczbę tego typu faktur, mogą to być faktury zakupowe przedmiotów leasingu, jak i zakupów 

wewnętrznych. PJM pozwala na jednoznaczne ustalenie reguł postępowania z fakturami i bieżące 

monitorowanie aktualnego statusu tych faktur. Wystarczy jedno kliknięcie i już wiemy, kto i jakie 

akcje ostatnio na nich wykonał. 

Oszczędność czasu pracy... 

 jest wymiernym zyskiem z wdrożenia modułu PJM, gdyż, dzięki temu możemy przenieść 

część pracy na mniej wykorzystywane działy. Wprowadzenie faktury do systemu wykonuje np. 

sekretariat. Następnie przekazuje faktury do archiwum, a w firmie funkcjonują one jedynie jako 
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zapis elektroniczny. Oszczędza to czas pracownikom działu księgowości, którzy nie muszą 

wprowadzać faktur do systemu, jak też poszukiwać ich w innych działach.  

Procedowanie faktur zakupowych... 

 jeszcze nigdy nie było tak wygodne, 

jak w module PJM. Wykorzystanie 

oddzielnego workflow i zebranie 

niezbędnych narzędzi w jednym oknie 

stwarza komfortowe warunki pracy na 

każdym etapie obiegu faktury. Podczas 

wprowadzania nie musimy zastanawiać się 

do kogo jest ona skierowana. Porozsyłanie 

faktur do pracowników to jedynie kilka 

kliknięć. Wszelkie formy akceptacji 

odbywają się równie szybko. Księgowość 

ma przejrzystą informację o adresacie oraz 

osobie akceptującej faktury - a co za tym 

idzie, szybki dostęp do informacji 

i ewentualnej weryfikacji danych.  

Przejrzystość danych... 

 wyświetlanych użytkownikowi na ekranie jest wynikiem zastosowanej technologii AWL. 

Samo okno modułu umożliwia łatwe dostosowanie do potrzeb konkretnego użytkownika, a tym 

samym wygodne przeglądanie tylko niezbędnych informacji. Przegląd jest wspierany przez znane z 

innych modułów AWL panele wizualizacyjne, czyli ekrany prezentujące konkretne dane. W PJM 

mamy do dyspozycji następujące panele wizualizacyjne: lista faktur zakupu, operacja workflow, 

dane kontrahenta, pozycje faktury, dokument księgowy, dokumenty dodatkowe, zdarzenia. Okna 

te mogą być przez użytkownika dowolnie rozmieszczone na ekranie, otwierane lub zamykane, jeśli 

użytkownik z nich nie korzysta. A zatem użytkownik widzi tylko to, co jest mu potrzebne w jego 

pracy. Nie musi szukać tych danych w różnych miejscach systemu. 

Wdrożenie modułu PJM... 

 zajmuje ok. 2-3 tygodnie. Większość prac polega na ułożeniu, wspólnie z użytkownikiem 

kluczowym, procesu workflow. Nasz konsultant implementuje workflow w systemie i konstruuje 

wymagane kontrolery. Dostosowaniu podlega także drzewo widoków. Następnie dokonujemy 

powiązania wzorców księgowania z typami faktury. Możliwe jest także skonfigurowanie za pomocą 

pliku XSD importu faktur z pliku XML. Całe wdrożenie 

przebiega najpierw na środowisku testowym, po czym 

następują testy akceptacyjne. Po pozytywnej weryfikacji 

konfiguracja zostaje przeniesiona na środowisko 

produkcyjne i moduł jest gotowy do pracy. 
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