KASA KONDUKTORSKA

OPIS SYSTEMU
„KASA KONDUKTORSKA 2009” to aplikacja dedykowana kasom dopłat
konduktorskich obsługujących drużyny konduktorskie. Jej celem jest
monitorowanie przepływu i rozliczanie blankietów biletowych.
W sposób kompleksowy wspomaga rozliczanie i kontrolę pracy osób
upoważnionych do odprawy osób i rzeczy w pociągach pasażerskich.
Aplikacja rejestruje wszelkie obroty finansowe Kasy, zarówno przychody
jak i rozchody oraz wspomaga proces rozliczeń finansowych i kontrolę
obrotu gotówki. Charakteryzuje się łatwym dostępem do danych,
przejrzystym układem informacji co czyni ją przyjazną i ergonomiczną
w użytkowaniu. Jako następczyni aplikacji „KASA KONDUKTORSKA” jest
odpowiedzią na pojawiające się w trakcie wieloletniej eksploatacji swej
poprzedniczki, uwagi i potrzeby, dotyczące zakresu gromadzonych
informacji oraz funkcjonalności. Jednak w znaczeniu jakościowym – jest
to zupełnie nowy produkt, stworzony w oparciu o nowoczesne
a jednocześnie sprawdzone już narzędzia programistyczne, przy
tworzeniu którego posiłkowaliśmy się naszym doświadczeniem,
nabytym podczas wieloletniej eksploatacji starej aplikacji KASA
KONDUKTORSKA.
Skrócony wykaz funkcjonalności systemu:

4. Rozliczenie finansowe miesiąca związane z obrotem gotówkowym
w kasie:
przygotowanie i korekta danych z przetwarzanego miesiąca,
naliczanie premii pracownikom
drużyn konduktorskich za rozliczone bilety, generowanie raportów
5. Generowanie wydruków potrzebnych do analizy obrotu gotówki
w kasie (sporządzanie \ raportów rozliczeniowych oraz statystycz
nych), m.in.:
zestawień wpływów za poszczególne typy biletów,
raportu statystycznego w postaci raportu zbiorczego zawierający
sumaryczne informacje dotyczące ilości transakcji oraz kwot dla
zdefiniowanych grup danych,

.
.

6. Generowanie raportów związanych ze statystyką przewozów
w poszczególnych taryfach, rodzajach pociągów i klasach z
podziałem na strefy kilometrowe,
7. Generowanie wydruków dla potrzeb jednostki kontrolującej
8. Możliwość automatycznego przekazywania danych o sprzedaży
do serwera zbierania danych, lub systemu windykacji należności,
9. Wykonanie kopii zapasowej bazy danych w celu jej ewentualnego
przywrócenia w sytuacjach awaryjnych,

1. Zarządzanie stanem zapasów druków ścisłego zarachowania obejmu
jące:przyjęcie na stan do zapasu głównego, przeglądanie, przenosze
nie druków pomiędzy zapasami, wycofanie z zapasu głównego lub
podręcznego, generowanie raportów.

10. Obsługa dostępu do systemu poprzez nadawanie różnych
uprawnień decydujących o dostępnie do funkcji systemu,
11. Przeglądanie słowników i danych stałych systemu,

2. Obsługa pracownika drużyny konduktorskiej:
ewidencja pracowników (dodawanie, modyfikacja), wydanie druków
ścisłego zarachowania, przyjęcie niewykorzystanych druków, rejestra

12. Wystawianie faktur podróżnym za przewiezione przesyłki konduk
torskie, wystawione bilety lub inne elementy możliwe do zdefinio
wania.

cja wypełnionych blankietów, rejestracja anulowanych blankietów,
rejestracja zagubionych druków, procedura wyjaśniania zagubienia
druków ścisłego zarachowania, rozliczanie pracownika z otrzymanych
druków ścisłego zarachowania, wpłaty konduktora do kasy stacyjnej,
prolongata nierozliczonych blankietów będących drukami ścisłego
zarachowania, generowanie raportów
3. Obsługa zmiany kasowej:
otwarcie zmiany, awaryjne otwarcie zmiany w przypadku awarii
systemu i konieczności rejestracji zgromadzonych danych z poprzed
nich zmian, rozliczenie biletów, naliczanie premii pracownikom
drużyn konduktorskich, korekta danych z bieżącej zmiany, rozliczenie
finansowe związane z obrotem gotówkowym w kasie, dotyczące
zamykanej zmiany, raporty związane z zamknięciem zmiany kasowej,
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