
Sprawne zarządzanie  
procesem sprzedaży i magazynowaniem 

 

Możliwość dostosowania 

WF-Mag dla Windows to program przeznaczony do obsługi procesów sprzedaży oraz 

WF-Mag

WF-Mag wspiera przeprowadzanie transakcji handlo-
wych  i  pozwala  na  pełną  ewidencję ilościowo  -  
wartościową  magazynów. Program przystosowany jest 
do obsługi firm posiadających sklepy lub oddziały na 
terenie kraju. WF-Mag  współpracuje  z  większością 
dostępnych  na  rynku  urządzeń zewnętrznych  pozwa-
lając  tym  samym  na automatyzację wielu czynności 
związanych z obrotem towarowym oraz obsługą proce-
sów sprzedaży.  Bazy  danych  programu  pozwalają 
rejestrować   szeroką  gamę  danych handlowych 
a bogaty zestaw  predefiniowanych  funkcji  umożliwia 
automatyczne   przeprowadzanie  na  nich operacji
biznesowych  związanych z  zarządzaniem  sprzedażą  

Dla  wymagających  użytkowników zaprojektowano 
moduł w wariancie PRESTIŻ PLUS, pozwalający 
na dowolne rozszerzanie domyślnej  struktury  danych  
pod  względem zakresu  rejestrowanych  informacji. 
Użytkownik  zyskuje  dodatkowo  możliwość zaprojekto-
wania  własnych,  specyficznych funkcji  w  programie.  
Wykorzystując  możliwości  wspomnianego modułu 
w wariancie PRESTIŻ PLUS, użytkownicy mogą samo-
dzielnie  i  dowolnie  rozszerzać funkcjonalności progra-

i  magazynami firmy.

mu WF-Mag.



WF-Mag START 

oraz praca na jednym stanowisku.

• 
z jednego magazynu 

• Pełna obsługa krajowego obrotu towarowego 
z możliwością wystawiania i rejestracji dokumentów 
w złotych polskich oraz w walutach obcych

• Pełna kontrola rozrachunków w złotych polskich oraz 
walutach obcych z dodatkową możliwością rozliczania 
sprzedaży detalicznej w walutach obcych

• 
• 

sposobami i terminami płatności, rabatami, limitami 
kupieckimi

• Obsługa sprzedaży detalicznej przy wykorzystaniu 
modułu „Szybka sprzedaż”

• Wykonywanie raportów, zestawień, e-przelewów, 
wysyłanie dokumentów mailem bezpośrednio do 
odbiorców

• Współpraca z czytnikami kodów kreskowych 

WF-Mag BIZNES

praca na wielu stanowiskach.

Pełna funkcjonalność wariantu START dodatkowo 
rozszerzona o możliwość:
• Instalacji wielostanowiskowej programu
• 

magazynów (także w środowisku rozproszonym 

w zintegrowanej bazie danych
• Planowania obrotu towarowego, rezerwacji towarów 

w oparciu o moduł zamówień
• Tworzenia własnych raportów i zestawień w oparciu 

o wbudowany generator raportów
• 

kowników programu 
• 

wagami
• Automatycznego eksportu danych z równoczesnym 

automatycznym dekretowaniem dokumentów 

(WF-FaKir – pełna księgowość lub WF-KaPeR – księga 
przychodów i rozchodów)

WF-Mag PRESTIŻ 

praca na wielu stanowiskach. 

Pełna funkcjonalność wariantu BIZNES dodatkowo 
rozszerzona o możliwość: 
• Obsługi zagranicznego obrotu towarowego: wewnątrz 

unijnego i poza unijnego (SAD) 
• 

cenniki grupowe i indywidualne 
Bardziej elastycznego definiowania cen w oparciu o

• Prowadzenia kompletacji (montaż i demontaż) 
• Dołączania własnych, indywidualnych raportów 

wykonanych w zewnętrznym generatorze raportów
• -

liwiających użytkownikom rozszerzanie struktury 
 

działalności informacje
• Automatyzacji operacji grupowych jak na przykład 

wystawianie seryjne faktur 
• Wymiany danych XML (faktury, zamówienia) wraz 

z współpracą z platformami handlu elektronicznego 
• Obsługi deklaracji INTRASTAT wraz z elektronicznym 

eksportem dokumentów do systemu celnego
• Współpracy z kolektorami danych 

WF-Mag PRESTIŻ PLUS 

Pełna funkcjonalność wariantu PRESTIŻ rozszerzona o: 
• Tabele dodatkowe – umożliwiają użytkownikom 

dołączanie własnych tabel z dowolną ilością pól, 
w dowolnym formacie

• Gniazda rozszerzeń – miejsca w programie, które 
umożliwiają automatyczne wywoływanie modułów 
rozszerzających standardową funkcjonalność programu. 
Moduły te to instrukcje i funkcje, które w prosty sposób 
mogą być napisane przez bardziej zaawansowanych 
użytkowników lub naszych wyspecjalizowanych 
parterów pozwalające na praktycznie dowolne roz-
szerzenie funkcjonalności programu.

Korzyści z użytkowania programu  
WF-Mag:

 
 

•
 

Możliwość tworzenia wielowymiarowych raportów 

• Gotowość do pracy z chwilą instalacji 
• Pełna kontrola nad  procesem sprzedaży i 

magazynowaniem
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