
Jak wybrać dobry program sprzedażowy (program do faktur) i program magazynowy?

Jedną z podstawowych operacji, która jest wykonywana w każdej firmie, jest wystawianie 
faktur  VAT lub  faktur  uproszczonych  zwanych  wcześniej  rachunkami.  Wydaje  się,  że  jest  to 
czynność tak prosta i oczywista, że można wystawiać faktury nawet za pomocą edytora tekstu typu 
Word.

W praktyce poprawne wystawienie faktury VAT może jednak przysporzyć Państwu mniej 
lub więcej  kłopotów – należy wybrać odpowiednią pozycje,  odpowiednią stawkę VAT, czasami 
ustawić  odpowiedni  numer  PKWiU –  a  to  dopiero  początek.  Faktura  musi  spełniać  ustawowe 
wymogi odnośnie zawartości i nazwy. Po wystawieniu należy fakturę wydrukować albo wysłać do 
kontrahenta mailem za pomocą systemu e-Faktura. 

Dodatkową trudność  wprowadza sytuacja  gdy Państwa firma prowadzi  jeszcze magazyn 
albo  kilka  magazynów.  Należy  wtedy  rejestrować  dostawy  zakupionych  towarów  i  wystawiać 
dokumenty PZ (przyjęcia  towaru  na magazyn),  analizować i  kontrolować stany magazynowe a 
sprzedając towar należy wystawiać odpowiednie dokumenty wydania z magazynu WZ.

Okresowo  istnieje  obowiązek  sporządzania  remanentu  magazynowego,  prezentującego 
ilościowy i kwotowy poszczególnych pozycji towarowych.

Teraz  wyobraźcie  sobie  państwo,  że  to  wszystko  robicie  nie  posiadając  dobrego  i 
sprawdzonego  programu  do  obsługi  magazynu  i  sprzedaży!  Będzie  to  bardzo  czasochłonne, 
popełnicie mnóstwo błędów a konsekwencje podatkowe mogą dotknąć Państwa kieszeni :)

Znacznie prościej, szybciej i bezpieczniej jest wybrać i wdrożyć w Państwa firmie dobry i 
sprawdzony  program do  fakturowania  i  program magazynowy.  Pytani  oczywiście  brzmi  który 
program wybrać?

Na  rynku  istnieją  różne  programy  do  faktur  i  programy  magazynowe  o  większej  lub 
mniejszej  liczbie  dostępnych  funkcji  i  modułów.  Wybierając  którykolwiek  z  nich  należy  w 
pierwszej kolejności sprawdzić:
- jak długo istnieje firma, która tworzy i sprzedaje program do fakturowania z magazynem
- ilu użytkowników korzysta z danego programu dla małych firm
- jakie mechanizmy przyspieszające pracę oferuje dany program fakturowy czy program sprzedaż i 
magazyn
- jak często program jest aktualizowany przez sprzedawcę.

Warto również porozmawiać z konsultantem lub sprzedawcą firmy sprzedającej programy 
magazynowe i programy programy do sprzedaży aby zorientować się jak podchodzą do klienta i 
czy po prostu można się z nimi dogadać :)

Ja ze swojej strony polecam program LeftHand Sprzedaż i Magazyn, który jest prostym w 
obsłudze ale bardzo kompleksowym oprogramowaniem komputerowym dla małych i średnich firm. 
Moduł  sprzedażowy  pozwala   wystawianie  wszystkich  rodzajów  faktur:  faktura  uproszczona, 
faktura proforma, faktura VAT, faktura zaliczkowa, faktura RR i faktura korygująca. Pozwala na 
wydruk faktury albo na wybranej przeglądarce www albo w PDF-ie. Umożliwia również wysyłanie 
faktur w formie elektronicznej za pomocą systemu e-Faktura. Oprócz faktur możliwe jest w nim 
wystawianie paragonów drukowanych na drukarce fiskalnej.

Moduł magazynowy programy magazynowego  LeftHand Sprzedaż i Magazyn pozwala w 
bardzo  prosty  sposób  na  ewidencję  zakupów  magazynowych  z  automatycznym  wystawianiem 
dokumentów  PZ,  obsługuje  dokumenty  MM  (przesunięcia  między  magazynowego)  a  po 
wystawieniu faktury VAT automatycznie wystawi dokument WZ. Program pozwala w dowolnym 
momencie sporządzić próbny lub ostateczny remanent magazynowy i dodatkowo wyposażony jest 
w bogaty zbiór  raportów magazynowych.  Po kontakcie z działem technicznym firmy LeftHand 
można go łatwo zintegrować z wybranym sklepem internetowym. 

Koszt tego programu nie jest wysoki a rekompensują go bardzo rzeczowa pomoc techniczna 
(w tym zdalna pomoc techniczna), bogaty zestaw funkcjonalności i możliwość zgłaszania własnych 
propozycji odnośnie rozwoju programu i dodawania przyszłych funkcji.

Zachęcam Państwa do kontaktu ze mną w celu dobrania dla Państwa najlepszej oferty na 



program LeftHand Sprzedaż i Magazyn w rozsądnej cenie – być może będę miała dla Państwa 
specjalną ofertę cenową na zakup. Proszę zapytać :)
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