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1 INFORMACJA OGÓLNA

Obszar który pozwoli Ci efektywnie przeanalizować Twoje nierozrachowane należności 
i zobowiązania. Na podstawie inteligentnych porównań będziesz mógł wyciągać wnioski 
na temat stanu rozrachunków oraz trendów z rozróżnieniem wielu kryteriów, podziałów 
i dywersyfikacji. Intellect pozwoli Ci zapobiegać niebezpieczeństwom oraz odpowiednio 
wyważać ryzyko.

W tym obszarze znajdziesz również funkcje, które pozwolą Ci zarządzać fizycznym obrotem 
gotówki.

Dane na rzecz modułu pochodzą z bufora transz danych Rozrachunki, Środki obrotowe oraz 
Zapłaty.

• Transza danych Rozrachunki zawiera wszystkie nierozrachowane dokumenty na koniec 
miesiąca, którego transza dotyczy.

• Transza Środki obrotowe zawiera informacje o środkach obrotowych na koniec miesiąca, 
którego transza dotyczy.

• Transza Zapłaty zawiera informacje o zapłatach odbiorców dla miesiąca, którego transza 
dotyczy.

W wielu miejscach spotkasz przycisk podglądu bufora danych. Na podstawie wyglądu przy-
cisku będziesz wiedział, czy masz wystarczające dane do wykonania zestawienia w zada-
nym okresie.

Sygnatura z zielonym znakiem zaznaczenia wyboru ✓ (tzw. ptaszek lub fajka) oznacza, że 
posiadasz wystarczające dane do wykonania zestawienia.

Sygnatura z czerwonym znakiem zakazu ⊘ (okrąg z ukośną linią) oznacza brak danych 
w buforze Intellecta dla wskazanego okresu.

2 ANALIZA DOKUMENTÓW NIEROZRACHOWANYCH NA KONIEC OKRESU

Opcja: Rozrachunki i środki obrotowe / Analiza dokumentów nierozrachowanych na koniec okresu

 — Matryca rozrachunkowa

Zakładamy, że funkcja może być przez Ciebie szczególnie często używana. Intellect daje 
więc Ci możliwość stworzenia matryc stałych ustawień – opcja Nowa matryca zestawień 
rozrachunkowych.

Formularz matrycy wygląda następująco:
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W formularzu matrycy określasz rodzaj dokumentów, które chcesz poddać analizie rozra-
chunkowej.

Wśród dokumentów nierozrachowanych, dla tego samego kontrahenta, mogą znaleźć się 
dokumenty o przeciwnych znakach lecz nierozliczone. Sterując nastawą Czy rozrachować 
przeciwne strony możesz zażądać wirtualnego rozliczenia takich dokumentów na użytek 
Twojego zestawienia.

Rozliczenie – w zależności od wybranej nastawy – może być dokonywane tylko dokument 
– zapłata lub generalnie dla wszystkich dokumentów o różnych znakach dla tego samego 
kontrahenta.

 — Generowanie zestawienia rozrachunkowego

W opcji Zestawienie dokumentów nierozrachowanych dostępnej pod prawym przyciskiem 
myszy będziesz dokonywał zestawień dla sfokusowanej matrycy.

• Edycja matrycy

• Usuń matryce

• Zestawienie dokumentów nierozrachowanych

Przed procesem generowania możesz na lewym marginesie ustawić filtry ograniczające 
zakres przeglądanych dokumentów.

Proces generowania zestawienia jest wyzwalany przez przycisk Wykonaj analizę.
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 — Analiza dokumentów nierozrachowanych na koniec wskazanego okresu

Poniżej masz przykład wygenerowanego zestawienia (po użyciu przycisku Wykonaj analizę):

Zauważ, że wraz z listą masz cały szereg narzędzi (opisanych w podręczniku o środowisku 
Intellect) pozwalających na syntezę oraz analizę przeglądanych danych.

Dla sfokusowanego rekordu (dokumentu) możesz wywołać następujące opcje (prawy przy-
cisk myszy):

• Sprawy sądowe dla dokumentu

• Przypisz dokument do sprawy sądowej

• Ustaw ryzyko

Możesz więc w każdej chwili zobaczyć, czy dany dokument jest przedmiotem sprawy sądo-
wej (lub jego przypisać do sprawy sądowej) oraz możesz ustawić dla dokumentu odpowied-
ni status ryzyka.

Poniżej widzisz okno pozwalające na analizę danych z podziałem na kontrahentów wraz 
z graficzną prezentacją narastania wartości nierozliczonych dla sfokusowanego kontrahen-
ta oraz graficzną prezentacją największych dłużników.
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Dla sfokusowanego rekordu masz dostępne następujące opcje (prawy przycisk myszy):

• Procedury postępowań dla kontrahenta

• Lista zabezpieczeń

• Lista kredytów kupieckich

• Podgląd dokumentów rozrachunkowych

Możesz więc w każdej chwili sprawdzić czy toczą się jakieś procedury postępowania dla 
kontrahenta, sprawdzić listę zabezpieczeń dla kontrahenta, podglądnąć kredyty kupieckie 
przydzielone kontrahentowi oraz sprawdzić wszystkie dokumenty nierozrachowane skoja-
rzone z danym kontrahentem.

3 WIEKOWANIE NALEŻNOŚCI KONTRAHENCKICH

Opcja: Rozrachunki i środki obrotowe / Wiekowanie należności kontrahenckich

Intellect pozwoli Ci przeanalizować strukturę wieku Twoich niezapłaconych należności.

W pierwszym kroku – przed wygenerowaniem obliczeń – wskaż parametry Twojego zesta-
wienia: okres na koniec którego chcesz badać strukturę wieku oraz matrycę według której 
będziesz dokonywał analizy. Ponadto możesz określić rodzaj dokumentów podlegających 
badaniu oraz – jeżeli okaże się, że dokumenty mają przeciwny znak możesz zażądać ich 
wirtualnego rozliczenia na potrzeby Twojego zestawienia (opcja Czy rozrachować przeciw-
ne strony).
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Możesz oczywiście prowadzić swoją kartotekę matryc wiekowania dopasowując Intellecta 
do swoich wymagań. Kartoteka matryc wraz z możliwością ich edycji oraz tworzenia jest 
dostępna w polu Przedział przeterminowania.

Po uruchomieniu opcji Wykonaj analizę otrzymujesz gotowe zestawienie dla przedziałów 
czasowych zgodnych z wybraną matrycą. Dla każdego rekordu (czyli kontrahenta) są do-
stępne następujące opcje (prawy przycisk myszy):

• Procedury postępowań dla kontrahenta Pokazuje listę procedur uruchomionych dla 
wybranego rekordu (kontrahenta). W tym miejscu możesz edytować oraz dopisywać nowe 
zapisy składające się na proces postępowania podczas procedowania z kontrahentem. 
Opis sensu i sposobu edycji procedur postępowania dla kontrahenta znajdziesz w roz-
dziale Procedury postępowań dla kontrahentów.

• Lista zabezpieczeń Kartoteka zabezpieczeń ustanowionych na aktywach kontrahenta 
na rzecz zabezpieczenia dług W tym miejscu możesz dodawać oraz edytować zabezpie-
czenia dla wybranego kontrahenta. 
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Dla każdego zabezpieczenia możesz prowadzić kartotekę monitoringu zabezpieczenia. 
Opcja jest dostępna pod prawym przyciskiem myszy dla wybranego rekordu (zabezpie-
czenia).

• Lista kredytów kupieckich Kartoteka wszystkich kredytów kupieckich związanych z wy-
branym kontrahentem. Możesz dowolnie edytować kartotekę zabezpieczeń dla kontra-
henta.

• Podgląd dokumentów rozrachunkowych Kartoteka wszystkich dokumentów nierozra-
chowanych ujętym w Twoim zestawieniu. Dzięki tej opcji możesz wziąć pod lupę poszcze-
gólne składniki wpływające na wartość nierozrachowaną.

Jeżeli interesuje Cię trend wartości nierozrachowanych w okresie to możesz skorzystać 
z grafiki (patrz poniżej). Ustawiając początek okresu (zaznaczenie elipsą) możesz wpływać 
na okres czasu, który chcesz poddać analizie.

Na zakładce Wiekowanie należności – podsumowanie masz dostęp do graficznej prezenta-
cji wieku Twoich należności bez podziału na kontrahentów:

4 ANALIZA TENDENCJI NALEŻNOŚCI NIEROZRACHOWANYCH

Opcja: Rozrachunki i środki obrotowe / Analiza tendencji należności nierozrachowanych
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Intellect da Ci możliwość analizy trendu Twoich rozrachunków.

Przed wykonaniem zestawienia ustawiasz parametry zestawienia (patrz rysunek poniżej – 
obszar zakreślony elipsą), tj. okres badania, zakres rodzajów dokumentów oraz potencjalne 
rozliczenie wirtualne dokumentów o przeciwnych znakach.

Zestawienie oprócz danych bezwzględnych (wartości nierozrachowane) dla każdego miesią-
ca za wybrany przez Ciebie okres, pokaże Ci również kontekst tj porówna wartości nie-
rozrachowane dla każdego miesiąca z sumą zapłat dokonanych dla danego miesiąca oraz 
z wartościami przeterminowanymi, wartościami niezabezpieczonymi, wartościami kredytu 
kupieckiego.

W rysunku poniżej zaznaczyliśmy obszar w którym możesz rejestrować swoje dodatkowe 
filtry związane z wygenerowanym zestawieniem.

Filtry umożliwiają odfiltrowanie dokumentów które spełniają warunki filtracji.
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Filtr budowany jest w formie drzewa składa się z:

• warunków,

• spójniki logiczne AND, OR, NOT AND, NOT OR.

Każda grupa składa się ze zbioru warunków i łączących je spójników logicznych.

Filtry posiadają wewnętrzny system walidacji, informacja o poprawności filtra umieszcza-
na jest na dolnym pasku. Filtracja możliwa jest tylko wtedy gdy dany filtr przeszedł proces 
walidacji (VALID).

Pod prawym przyciskiem myszy masz opcję umożliwiającą podgląd dokumentów rozra-
chunkowych składających się na wartości obliczone dla wskazanego rekordu.

W zakładce Raport analityczny zobaczysz Twoją listę w postaci drzewa, gdzie poszczególne 
gałęzie odpowiadają kontrahentom zaś liście tego drzewa odpowiadają okresom miesięcz-
nym dla wybranego przez Ciebie okresu:

W zakładce Wykres zobaczysz wykres graficzny dla raportu syntetycznego, gdzie argu-
mentem 0X są poszczególne miesiące dla zadanego okresu, zaś seriami kolumny naszego 
zestawienia:

5 PRZETERMINOWANE NALEŻNOŚCI – UTRATA PIENIĘDZY W CZASIE

Opcja: Rozrachunki i środki obrotowe / Przeterminowane należności – utrata pieniędzy w czasie

Intellect da Ci możliwość obliczenia kosztów, które ponosisz z tytułu przeterminowanych 
należności.

Przed wykonaniem zestawienia ustawiasz parametry zestawienia (patrz rysunek poniżej 
– obszar zakreślony elipsą) tj okres badania, zakres rodzajów dokumentów, potencjalne 
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rozliczenie wirtualne dokumentów o przeciwnych znakach oraz prawdopodobne oprocento-
wanie środków finansowych.

Zestawienie jest generowane poprzez przycisk Wykonaj analizę.

Otrzymasz zestawienie za pomocą którego będziesz mógł przeanalizować kontrahentów 
i ich należności nierozliczone przeterminowane na początku oraz na końcu zadanego okre-
su w kontekście sprzedaży w zadanym okresie. Możesz więc zobaczyć wzrost zadłużenia 
przeterminowanego w kontekście obrotów oraz inne współczynniki oparte na wzmiankowa-
nych powyżej wartościach.

Możesz analizować utratę pieniędzy w czasie dla różnych kryteriów (patrz zakładki zazna-
czone elipsą na rysunku poniżej).

Możesz więc zobaczyć koszty z tytułu niezapłaconych należności w terminie w rozbiciu na 
miejsca generowania sprzedaży, kontrahentów, towary, drzewo rynku, drzewo asortymen-
towe.

6 PROCEDURY POSTĘPOWANIA WZGLĘDEM KONTRAHENTÓW

Jeżeli chcesz prowadzić sprawy względem kontrahentów, które mają powtarzalny charak-
ter, składających się ze stałych kroków – możesz takie procedury zdefiniować, a następnie 
wykorzystywać raz stworzoną matrycę do zapisu informacji o stanie spraw.
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 — Deklaracje procedur

Opcja: Rozrachunki i środki obrotowe / Definicje procedur postępowania

Pierwszym krokiem jest oczywiście stworzenie Twojego słownika procedur.

Każda procedura może składać się z dowolnej liczby kroków (etapów) wzajemnie ze sobą 
powiązanych.

Każdy etap może zostać dokładnie opisany wraz ze wskazaniem normatywnego czasu trwa-
nia.

 — Kartoteka procedur dla kontrahentów

Opcja: Rozrachunki i środki obrotowe / Procedury postępowań względem kontrahentów
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Posiadając matryce procedur możesz działać. Dla wybranego kontrahenta możesz zapo-
czątkować życie konkretnej procedury.

Od momentu nadania procedurze statusu W realizacji rozpoczynamy proces wykonywania 
poszczególnych kroków dla procedury.

Wykorzystując opcję Otwarte procedury względem kontrahentów otrzymasz kompletna 
listę wszystkich prowadzonych aktualnie spraw wraz z ich stopniem realizacji.

Dzięki systemowi Intellect możesz więc na bieżącą śledzić rozwój spraw, analizując jedno-
cześnie stopień ich progresji oraz efektywność ich załatwiania.

7 WIEKOWANIE ZOBOWIĄZAŃ WZGLĘDEM KONTRAHENTÓW

Opcja: Rozrachunki i środki obrotowe / Wiekowanie zobowiązań względem kontrahentów

Intellect pozwoli Ci przeanalizować strukturę wieku Twoich niezapłaconych zobowiązań.

Rozwiązania przyjęte tym obszarze są symetryczne do opcji Wiekowanie należności kontra-
henckich.

W pierwszym kroku – przed wygenerowaniem obliczeń – wskaż parametry zestawienia: 
okres na koniec którego chcesz badać strukturę wieku oraz matrycę według której będziesz 
dokonywał analizy. Ponadto możesz określić rodzaj dokumentów podlegających badaniu 
oraz – jeżeli okaże się, że dokumenty mają przeciwny znak możesz zażądać ich wirtualnego 
rozliczenia na potrzeby Twojego zestawienia (opcja Czy rozrachować przeciwne strony).
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Możesz oczywiście prowadzić swoją kartotekę matryc wiekowania dopasowując Intellecta 
do swoich wymagań. Kartoteka matryc wraz z możliwością ich edycji oraz tworzenia jest 
dostępna w polu Przedział przeterminowania.

Po uruchomieniu opcji Wykonaj analizę otrzymujesz gotowe zestawienie dla przedziałów 
czasowych zgodnych z wybraną matrycą.

Jeżeli interesuje Cię trend wartości nierozrachowanych w okresie to możesz skorzystać 
z grafiki Trend zobowiązań dla kontrahentów. Ustawiając początek okresu możesz wpływać 
na okres czasu, który chcesz poddać analizie.

Na zakładce Wiekowanie zobowiązań – podsumowanie masz dostęp do graficznej prezen-
tacji wieku Twoich zobowiązań bez podziału na kontrahentów.

8 PORÓWNANIE NALEŻNOŚCI, KREDYTU KUPIECKIEGO ORAZ ZABEZPIECZEŃ

Opcja: Rozrachunki i środki obrotowe / Porównanie należności, kredytu kupieckiego oraz 
zabezpieczeń

Opcja dająca Ci możliwość analizy i porównań wartości należności nierozrachowanych 
z wartością przydzielonych dla poszczególnych kontrahentów kredytów kupieckich oraz 
wielkości ustanowionych zabezpieczeń. Dzięki temu będziesz lepiej kontrolował poziom 
Twojego ryzyka związanego z dokumentami nierozrachowanymi.

Po uruchomieniu opcji musisz wskazać (patrz poniżej) okres na koniec którego chcesz 
przeprowadzić analizę oraz zakres analizowanych dokumentów. Może się okazać, że istnie-
ją dokumenty z przeciwnymi znakami – możesz wówczas zdecydować o dokonaniu wirtual-
nego rozliczenia na użytek naszego zestawienia – wybierając opcję Rozliczenie dokumen-
tów i zapłat i wskazując właściwą nastawę.
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Po uruchomieniu obliczeń (opcja Wykonaj analizę) otrzymujesz wynik w postaci listy.

Lista zawiera kolumny obliczające dla każdego kontrahenta między innymi wartość nieza-
bezpieczoną oraz wartość pozostałego kredytu kupieckiego.

Pod prawym przyciskiem myszy masz dostęp do opcji pozwalającą Ci zarządzać informacją 
na temat poszczególnych kontrahentów oraz ich nierozrachowanych dokumentów rozra-
chunkowych.

• Otwarte procedury dla kontrahenta Pokazuje listę procedur uruchomionych dla wy-
branego rekordu (kontrahenta). W tym miejscu możesz edytować oraz dopisywać nowe 
zapisy składające się na proces postępowania podczas procedowania z kontrahentem. 
Opis sensu i sposobu edycji procedur postępowania dla kontrahenta znajdziesz w roz-
dziale Procedury postępowań dla kontrahentów.

• Lista zabezpieczeń Kartoteka zabezpieczeń ustanowionych na aktywach kontrahenta 
na rzecz zabezpieczenia długu. Poniżej widzisz przykład formularza, dzięki któremu mo-
żesz zapisać precyzyjną informację o zabezpieczeniu. Zwracamy uwagę na okres ważno-
ści zabezpieczenia – kolumna na zestawieniu z wartością zabezpieczenia zawiera tylko te 
zabezpieczenia, których ważność mieści się w zadanym przez użytkownika okresie.
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Dla każdego zabezpieczenia możesz prowadzić kartotekę monitoringu zabezpieczenia. 
Opcja jest dostępna pod prawym przyciskiem myszy dla wybranego rekordu (zabezpie-
czenia):

• Sprawy sądowe kontrahenta Kartoteka wszystkich spraw sądowych powiązanych 
z kontrahentem. Związek z kontrahentem jest tworzony poprzez powiązanie dokumentu 
rozrachunkowego ze sprawą sądową. W tej opcji możesz również dopisać nową sprawę 
sądową – nie zapomnij jednak wskazać związku z dokumentem rozrachunkowym wybra-
nego kontrahenta.

• Lista kredytów kupieckich Kartoteka wszystkich kredytów kupieckich związanych z wy-
branym kontrahentem. Każdy kredyt kupiecki ma swój okres ważności – dzięki czemu 
na Twoim zestawieniu zobaczysz sumy kredytów kupieckich odpowiadające okresowi 
którego wskazałeś na rzecz zestawienia.

• Podgląd dokumentów rozrachunkowych Kartoteka wszystkich dokumentów nierozra-
chowanych ujętym w Twoim zestawieniu. Dzięki tej opcji możesz wziąć pod lupę poszcze-
gólne składniki wpływające na wartość nierozrachowaną.

9 ŚRODKI OBROTOWE

Opcja: Rozrachunki i środki obrotowe / Środki obrotowe

Intellect daje Ci możliwość podglądu środków obrotowych na koniec wskazanego przez 
Ciebie okresu.
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Ponadto na następnej zakładce możesz wskazać przedział czasu, dla którego chcesz zoba-
czyć zachowanie wartości poszczególnych rodzajów środków obrotowych. Zobaczysz to na 
liście oraz grafice – dzięki temu będziesz mógł oszacować trend.

10 ROZKŁAD I ZAPOTRZEBOWANIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Opcja: Rozrachunki i środki obrotowe / Rozkład i zapotrzebowanie środków obrotowych

Panel pozwalający Ci prześledzenie przepływu gotówki dla każdego dnia. Dzięki tej opcji 
będziesz mógł zobaczyć jak wygląda stan gotówki na początek oraz koniec każdego dnia we 
wskazanym przez Ciebie okresie. System precyzyjnie wskaże planowane wpływy na podsta-
wie należności z uwzględnieniem ich terminów płatności oraz statusu ryzyka, zamówień, 
potencjalnych wpływów na podstawie zawartych kontraktów lub promes sprzedaży.

Wpływy z drugiej strony są bilansowane zobowiązaniami oraz potencjalnymi zobowiązania-
mi (patrz Kartoteka stałych zobowiązań).

Panel pozwoli Ci zobaczyć dużo wcześniej ryzyko braku płynnej gotówki lub da Ci wiedzę 
o możliwości zarabiania na lokatach wolnej gotówki.



Business Intelligence od 2Intellect.com Sp. z o.o.

18 / 20

Analiza 
rozrachunków

11 EWIDENCJA ZABEZPIECZEŃ DLA KONTRAHENTA

Opcja: Rozrachunki i środki obrotowe / Ewidencja zabezpieczeń dla kontrahenta

Intellect pozwala prowadzić ewidencję zabezpieczeń oraz kredytów kupieckich dla kontra-
hentów.

Pod prawym przyciskiem myszy masz dostępne następujące opcje dla każdego sfokusowa-
nego rekordu (kontrahenta):

• Ustaw kredyt dla kontrahentów

• Lista zabezpieczeń

• Lista kredytów kupieckich

Możesz więc zobaczyć listę kredytów kupieckich oraz listę zabezpieczeń dla kontrahenta. 
Listy mogą być przez Ciebie modyfikowane.

Poniżej możesz zobaczyć listę kredytów kupieckich dla kontrahenta. Możesz w każdej 
chwili dodać nową pozycję (opcja Nowy kredyt kupiecki) lub modyfikować istniejące rekordy 
(prawy przycisk myszy).
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12 DEKLARACJA RYZYK DLA NALEŻNOŚCI

Opcja: Rozrachunki i środki obrotowe / Deklaracja ryzyk dla należności

Możesz gromadzić informacje o prawdopodobnych zagrożeniach oraz statusować należno-
ści niezapłacone.

Kartoteka przedstawia wszystkie dokumenty nierozrachowane na koniec wskazanego przez 
użytkownika okresu.

Możesz dowolnie wybierać okres na koniec którego chcesz mieć informacje o nierozracho-
wanych dokumentach.

Pod prawym przyciskiem myszy masz dostęp do funkcji umożliwiających ustawianie ryzyk 
oraz budowanie związków danego dokumentu ze sprawą sądową.

Ustawienie statusu ryzyka może być wykorzystywane w panelu Rozkład i zapotrzebowanie 
środków obrotowych, gdzie system będzie odpowiednio wartościował potencjalne wpływy 
uwzględniając status ryzyka dokumentu rozrachunkowego.

Pod prawym przyciskiem myszy istnieje również możliwość grupowej deklaracji ryzyka – 
wybrany status będzie dotyczył wszystkich wskazanych na formularzu dokumentów.

Kartoteka może być filtrowana (poprzez klawisze w nagłówku) tylko dla dokumentów 
z ustawionym ryzykiem lub istniejącą relacją do spraw sądowych.
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13 KARTOTEKA STAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ

Opcja: Rozrachunki i środki obrotowe / Kartoteka stałych zobowiązań

Możesz zebrać informacje o prawdopodobnych lub pewnych zobowiązaniach. Zazwyczaj są 
to powtarzalne obciążenia o przewidywalnej wartości.

Zgromadzone dane będziesz mógł wykorzystać na użytek panelu Rozkład i zapotrzebo-
wanie środków obrotowych. Dzięki danym zgromadzonym w tej kartotece będziesz miał 
precyzyjniejszą informację o potencjalnych przepływach gotówki w przyszłości.

Oprócz kwoty do kartoteki wpisujesz również okres ważności oraz dzień zapadalności – sys-
tem zakłada, że w okresie ważności zobowiązanie będzie powtarzalne w cyklu miesięcznym 
dokładnie na zadeklarowany dzień zapadalności.

Ponadto należy wskazać rodzaj zobowiązania ze słownika: wynagrodzenia, zobowiązania 
kontrahenckie, VAT, zobowiązania publicznoprawne.

W oknie obok kartoteki zobaczysz grafiki obrazujące wartości kwot dla dni zapadalności 
oraz wykres przedstawiający potencjalne zobowiązania w podziale na rodzaje w ujęciu pro-
centowym.
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