Waciciel wystawc faktury
Waciciel moe by równie wystawc faktur dla najemców. W tym celu naley w sekcji Waciciel wystawc faktury klikn Edytuj.

Pojawia si okno do ustawienia poszczególnych danych.
W pierwszej kolejnoci zaznaczamy, aby waciciel by wystawc faktur (domylnie nie jest).
Faktury wyl si automatycznie jeli najemca na Karcie najemcy ma zaznaczon Zgod na elektroniczn wysyk faktur.

Podobnie jak w konfiguracji oddziau wybieramy rodzaj numeracji dla waciciela (codzienna-domylna,miesiczna lub roczna).
Oraz moemy ustali sobie szablon. W dwa pola o nazwie Dowolnym (1 i 2) moemy wpisa cokolwiek, ale mona te nic nie wpisywa.
Jeli pola zostan puste, szablon bdzie wyglda nastpujco: 1/FV/1/3/17. W puste pola mona wpisa np. inicjay waciciela (1). Wtedy numer bdzie wyglda: PM/1
/FV/1/3/17

Dodatkowo mona dowolnie zmieni kolejno pól:

Ustalamy sposób patnoci, termin, a take domyln stawk podatkow dla danego waciciela (wybór z listy)
WANE!

W przypadku, gdy chcemy ustawi 10 dni na patno faktury, wpisujemy liczb 9 (dzie wystawienia + 9 dni).

Gdy ustalimy domyln stawk podatkow dla waciciela pojawi si ona przy dodawaniu Dokumentów ksigowych i Nalicze dla najemców
tego waciciela.

Poniej wpisujemy numer konta bankowego (zwyky lub do Patnoci masowych)

WANE!
Jeli w tym miejscu zostanie uzupeniony numer konta (lub fragment dla patnoci masowych) nadpisze on numer konta, który
wynika z ustawie oddziau. Numer konta z oddziau bdzie na fv tyko dla nieruchomoci w których waciciel NIE ma uzupenionego numeru konta w
tej sekcji.

Na kocu moemy dopisa co chcielibymy, aby znajdowao si w nagówku i stopce na fakturach wystawianych w imieniu tego waciciela.
W nagówku np. nasz telefon kontaktowy, adres e-mail, a w stopce np. w razie pyta prosz o kontakt.
Gdy wszystko jest ustalone klikamy Zapisz.

Sekcja Waciciel wystawc faktury po uzupenieniu danych wyglda w nastpujcy sposób:

Gdy waciciel jest wystawc faktury wszyscy przypisani do niego najemcy od tego momentu bd otrzymywa faktury z jego danymi,
numeracj, numerem konta, a nie z danymi naszego oddziau.
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