
Contract INSTRUCTIUNI 

 

PROCEDURA  APLICATIE 

IMPERIAL SERVICE PRO 

 

INTERFATA S2S IMPERIAL SERVICE 

Se deschide programul Imperial Service. 

  

 Setari generale: 

1. Program → Setari generale 

 Se seteaza Tariful pe ora,  

 Se seteaza numarul de deviz de la care se doreste a se incepe  

 Textul de receptie si Textul de garantie se pot modifica cu ce se doreste.  

 Dupa ce se completeaza tot se da Salvare. 

2. Date fixe → Date firma 

Se completeaza cu datele firmei, mai putin denumirea firmei care apare in urma 

achizitiei licentei. 

3. Date fixe → Angajati firma 
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 Se completeaza cu datele angajatilor. (pot fi selectati in devize ca 

responsabili)  

 Se da user si parola, cu care se logheaza fiecare angajat in Backoffice si 

vanzare (POS & Retail) 

4. Date fixe → Categorii TVA se seteaza cota cu care se lucreaza 

5. Date fixe > Unitati masura 

Se seteaza unitatile de masura cu care se lucreaza. 

6. Date fixe → Sectii 

Se seteaza atelierele de operatiuni (manopera). 

7. Date fixe → Modele masini 

 Se seteaza ce se doreste. Daca se doresc si alti producatori pe langa ce este 

in program se pot completa si se da Salvare producatori in partea stanga. 

 Daca se doreste a se configura si alte modele de masini, in partea stanga se 

alege producatorul, iar in partea dreapta sus se scrie modelul de masina → 

Salvare modele. 

8. Raport devize > Cautare devize 

 Se poate cauta un deviz dupa mai multe criterii.  

 Se bifeaza in casute dupa ce criterii se doreste a se cauta un deviz, dupa 

care se da click pe casuta verde (jos mijloc), CAUTA DEVIZ. Dupa gasire se 

da dublu click pe devizul cautat si apare toate datele de pe el. 

OBS. Daca devizul cautat este deja un deviz final, atunci el va aparea pe un fundal 

de umbra. Aceasta inseamna ca nu se mai poate modifica. Daca totusi se doreste a 

se modifica se bifeaza ca deviz estimativ, dupa care se da salvare. In acest moment 

se poate face modificari in deviz. Dupa ce s-a modificat se da deviz final, iar devizul 

se salveaza. 

9. Raport devize > Arhiva devize > Se cauta in arhiva devizele salvate > Raport 

deviz > Fise auto generate > Se cauta pdf cu fisele auto 

10. Raport devize > Raport lucru angajati 

 Se alege numele angajatului 

 Perioada dorita 

 

Completare/ creare deviz 

 Deviz nou: se da click pentru a trece la deviz nou 
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 Se completeaza pe rand toate rubricile (dupa caz) → stare deviz → Comanda / 

Estimativ / Deviz final → Salvare 

Detaliat: 

 Se da click pe deviz nou 

 Se completeaza datele din partea stanga cu data, executant, inspectia tehnica, stare 

deviz 

 Pe colana din mijloc se completeaza:  

 daca este reparat pe asigurare se alege societatea de asigurare,  

 datele clientului se aleg apasand casuta … .  

 daca clientul nu exista se merge pe client nou si se introduce datele clientului, dupa 

care se da salvare. Acum se alege clientul cu dublu click.  

 Se alege delegatul, daca nu exista se creaza. 

 Masina se alege apasand casuta … . daca nu exista masina in baza de date, se da 

click pe Vehicul Nou si se creaza cu toate datele necesare dupa care se da salvare. 

Se alege masina si se da dublu click.  

 Se pot modifica Km dupa care se da click pe SET.  

 pe coloana din partea dreapta avem:  

 Operatiuni: se deschide detalii. Se da click pe Adauga nou si se cauta 

o operatiune din lista. Se da dublu click pe ea si se salveaza in 

operatiuni deviz curent. Daca se aleg mai multe operatiuni se tine 

apasata tasta CTRL si se selecteaza mai multe operatiuni, dupa care 

se apasa tasta verde din dreapta sus Adauga operatiuni selectate. 

Dupa ce s-au pus toate operatiunile se trece in dreptul lor timp in ore, 

iar el calculeaza valoarea si se trece angajatul care a executat 

operatiunea si se da Salvare. 

 Materiale: se procedeaza ca la operatiuni doar ca se aleg piesele din 

baza de date si se da salvare dupa completare. 

 Salvare: se salveaza devizul cu starea care s-a ales 

 Comanda service: se salveaza si se listeaza cand masina ramane in Service 

 Receptie auto: se salveaza si se listeaza receptia auto cand iese de la reparat 

 Deviz M1: se listeaza in momentul in care stare deviz este Final 
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 Contract: se listeaza de regula cand ramane masina la reparat, in 2 exemplare, si 

se completeaza impreuna cu Clientul 

 Programari: se alege clientul, masina si ce se doreste, se listeaza in 2 exemplare 

OBS: nu atentioneaza programul ce program ai in ziua respective 

 

  Factura se poate face direct din deviz, in dreapta avem buton FACTURA se da click 

si va aparea ca in imaginea a doua 
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Se da salvare si tiparire. 

 

INTERFATA DE BACKOFFICE 

Activarea licenței 

Se deschide interfata de Backoffice, se mege la Ajutor si se allege inregistrare licenta 

online, unde se introduce codul de licenta primit. 

 

Date fixe: Angajați firmă și parole 

În interfața de Backoffice, la Date fixe avem Angajați firmă.  

Se trec pe rând angajații cu datele lor, apoi definim parola fiecăruia. 

Pe coloana Card se trece parola folosită în interfața de vânzare, apoi se dă pe butonul 

schimbă și se trece parola pentru logarea în Backoffice. (poate fi aceiași parola sau 

diferită). 
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La Drepturi se poate alege: 

Vânzător (poate doar să vândă si să emită facturi) 

Standard (are acces și la partea de contabilitate primară) 

Administrator (poate face și modificări în baza de date) 

 

 

 

 

INTERFATA POS & RETAIL – vanzare cu casa 

Logarea in program se face pe baza parolei fiecarui angajat.  
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Pentru încasare se scanează produsele și se dă ÎNCASARE ( pentru plata cu numerar) sau 

CARD ( pentru plata cu cardul)  

 

                                                                                                                             

 

Butoane folosite din interfața de vânzare 
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Sub butonul încasare este un buton portocaliu cu sageata , se dă click pe el 

și se văd urmatoarele butoane 

 FD+ introducerea fondului de rulment în casă  

 FD- scoaterea fondului de rulment din casă  

 X se scoate X-ul din casa de marcat 

 Z scoate Z-ul din casa de marcat 

 Rap.vanz – se poate genera raportul de vânzări pe baza bonurilor fiscale emise într-

o anumită perioadă 

 Fact – ne duce direct în partea de facturare de unde se poate emite factura fiscal 

 Retiparire bon – se foloseste în cazul în care am dat încasare și din diverse 

motive nu s-a listat bonul pe casa de marcat ( nu a fost scos Z-ul, nu este pornită casa de 

marcat) 
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 Anulare bon – se folosește dacă nu s-a dat pe butonul de încasare  

 Anulare produs – se foloseste dacă clientul se răzgândește asupra unui produs 

 Discount pe articol – face reducere la articolul selectat 

 Discount pe bon – face reducere pe valoarea totală a bonului 

 CUI pe bonul fiscal – se tastează CUI-ul apoi se selecteaza butonul CUI, și va aparea 

pe bon CUI-ul ales 

 Client – putem alege clientul din baza de date 

 - se folosește când căutam un produs în baza de date pentru vânzare 

 

 

  

 

IMPORTANT!!! 

Pentru incasarea Devizelor cu numerar/Card prin casa de marcat ( legata la program 

S2S) se va folosi butonul IMP.BON , se alege AutoDeviz, apoi se alege Devizul dorit a 

se incasa. 
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Pasul final se da INCASARE si va iesi bonul fiscal. 
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Activitați zilnice recomandate  

  
FACTURI PRIMITE - TOATE:  

- recepția facturii valoric  

- recepția cu amanuntul (NIR) se va tipări în două exemplare NIR-ul, se semnează și 
se ștampilează ambele, un exemplar se atașează la factură și merge la contabilitate 
și un exemplar rămâne la punctul de lucru. 

CHELTUELI/ÎNCASĂRI ZILNICE (introducerea de chitanțe, bonuri de casa,.. alte cheltuieli)  
- introducerea documentelor (chitanțe)  

- introducerea Z-lor zilnice  

REGISTRU DE CASA  
- Tipărire registru de casa în doua exemplare, se semnează și se stampilează 

ambele, la un exemplar vin atasate documentele justificative și merge la contabilitate 
și un exemplar ramâne la punctul de lucru  

RAPORTUL DE GESTIUNE pentru marfa 
- Verificarea documentelor din lista zilnică  

- Se tiparește în două exeplare  

- Se ștampilează și se semnează 
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INTERFATA DE BACKOFFICE  

 

Creare bază de date produse fara NIR (receptie): 

 

Se deschide interfața de Backoffice 

 

 

 

Se dă click pe Produse, pe ultimul rând liber se scrie denumirea produsului și se 

completează prețul de vânzare, categoria de TVA, pe coloana Extra se alege dacă e 

preparat, marfa sau materie primă, la Grup se alege Categoria din care face parte. Dacă 

avem cod de bare la produs, se scanează codul de bare pe coloana Cod Bare, apoi dăm 

Salvare de pe butonul dreapta jos. 
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Recepția unei facturi 

 

Recepționarea unei facturi înseamnă introducerea datelor facturii valoric, fară a face 

referire la produsele de pe factură. Factura va aparea în jurnalul de cumpărări, indiferent 

daca se face sau nu recepție pe produsele facturii. Aici vor fi introduse și facturile de 

consum, bonuri de benzină sau alte facturi asemanatoare. 

Facturare/Încasare/Plați→ Facturi→ Receptionare facturi 

 

Se completeaza de pe factură datele cerute. Dacă factura a fost și achitată se dă click jos 

în partea stangă pe “Factura a fost achitata” și se deschide în dreapta o fereastra unde se 

completează cu datele cerute. După ce s-a terminat de completat se dă salvare.  

 

1. Recepția unei facturi scurte (en-gros = fară preț de vânzare) 

“Recepția scurta” se folosește în unitați cu gestiune tip en-gros, unde prețul de vânzare 

către clientul final al produsului nu este stabilit în momentul recepției produselor.  

Se vor introduce facturile, exact în forma în care au fost primite.  

Pașii necesari: 

1. Se alege meniul Stoc →Recepționare produse→En gros 
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2. Se introduc datele facturii recepționate de pe factura originală. Se dă click pe …. și 

se caută factura ce se dorește a fii receptionată. Se dă dublu click pe factura dorită și se 

preiau datele de pe factură. 

  

 

3. Se caută produsele ce vor fi recepționate din listă, folosind câmpul filtru (se va 

introduce denumirea parțială a produsului, sau a codului de produs), sau dacă se folosește 

scanner se merge pe pozița cod de bare și se scanează produsul. In partea dreapta vor 

apărea toate produsele ce corespund cerințelor sau produsul ales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Se da DUBLU-CLICK pe produsul ce va fi recepționat. Va aparea o noua fereastră. 
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OBSERVAȚII - În cazul în care nu avem produsul în baza de date se va crea direct 

din NIR. Pe filtru trecem denumire produs / cod de bare apoi apasăm ENTER si se 

deschide fereastra de mai jos unde completam câmpurile goale dupa nevoi. 

 

 

 

Se introduc datele de pe factura originala.  

5. Se repeta pasul 3 si 4 pentru toate produsele 

6. În partea de jos a ecranului astfel va fi reconstruita factura originala. Se verifică 

corectitudinea datelor și se da salvare și tipărire. NIR-ul se genereaza automat în PDF. 
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Recepția s-a finalizat. Se generează nota de receptie în format PDF. Aceasta se arhivează 

automat în calculatorul pe care se lucrează. Se poate găsi orice recepție folosind meniul 

principal: stoc→ documente generate→ note recepție. 

 

2.  Recepția unei facturi lungi (cu amanuntul) 

“Receptia lunga” se foloseste in unitati cu gestiune tip en-detail, unde pretul de vanzare 

catre clientul final al produsului  este deja stabilit in momentul receptiei produselor. Se va 

introduce facturile, exact in forma in care au fost primite.  

Pasii necesari: 

Se alege meniul Stoc →Receptionare produse→Cu amanuntul 

 

Se introduc datele facturii recepționate de pe factura originală. Se da click pe …. și se 

caută factura ce se dorește a fii receptionată. Se da dublu click pe factura dorită și se preia 

datele de pe factură. 
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Se caută produsele ce vor fi recepționate din listă, folosind câmpul filtru (se va introduce 

denumirea parțială a produsului, sau a codului de produs), sau dacă se folosește scanner 

se merge pe pozița cod de bare și se scanează produsul. In partea dreapta vor apărea 

toate produsele ce corespund cerințelor sau produsul ales 

      

 

 

OBSERVAȚII - În cazul în care nu avem produsul în baza de date se va crea direct 

din NIR. Pe filtru trecem denumire produs / cod de bare apoi apasăm ENTER si se 

deschide fereastra de mai jos unde completam câmpurile goale dupa nevoi. 
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Se dă DUBLU-CLICK pe produsul ce va fi recepționat (un rând din factura receptionată). Va 

aparea o noua fereastra. 

 

 

In pareta de sus (date de pe factură): Se introduc datele de pe factura originală, adică 

cantitatea și preț unitar fară TVA. Valoarea brută (cu tva) se calculeaza automat și este 

doar informativa.  

In partea de jos (date vânzare): Se introduc datele de ieșire a produsului din unitate. Va fi 

introdus ori adaosul procentual, ori prețul de vânzare final către client (cu tot cu tva). În 

acest caz adaosul se calculează automat.  

Se apasă butonul RECEPȚIONEAZĂ. 

1. Se repetă pasul 3 și 4 pentru toate produsele 

2. În partea de jos a ecranului astfel va fi reconstruită factura originală, inclusiv date 

despre valoarea finală a produselor. Se verifică corectitudinea datelor și se dă salvare și 

tiparire.  
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Recepția s-a finalizat. Se generează nota de receptie în format PDF. Aceasta se 

arhivează automat în calculatorul pe care se lucrează. Se poate găsi orice recepție 

folosind meniul principal: stoc→ documente generate→ note recepție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creare bază de date fără NIR, dar cu încărcare stoc produse ( STOC INITIAL IN 

PROGRAM S2S) 
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În Backoffice, se intră la Stoc → Recepționare produse → Recepție marfă listă și veți 

avea urmatoarea imagine 

 

 

Pe poziția cod de bare se scanează produsul apoi se deschide casuța gri în care 

completăm datele, dăm salvează și închide și vom introduce cantitatea pe poziția 

Cant.Intrat. 

 

În momentul în care am terminat de introdus toate produsele se dă Tiparire si vom avea 

un document de forma celui de mai jos. 
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INREGISTRARE INCASARI / PLATI 

 B.1. DISPOZITIE DE PLATA/INCASARE 

In Backoffice, la Facturare, Incasare, Plati → Dipozitie de plata/incasare → Generare 

Dipozitie de plata/incasare → si apare imaginea de mai jos 

 

Se completeaza toate datele apoi se da incasare/plata pe butonul verde. 

In cazul Dispozitiei de incasare se merge apoi in Incasari → Introducere alte incasari si 

se completeaza datele apoi se da Salvare. In acest moment Dispozitia de incasare este 

inregistrata si in Registrul de casa. 

 

In cazul Dispozitiei de plata se inregistreaza automat in Registrul de casa dupa salvarea 

ei. 
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B.2. Cum inregistram platile la facturile receptionate in programul S2S 

In Backoffice, la Facturare,Incasare,Plati → Facturi → Lista Facturi receptionate → putem 

alege perioada in care cautam si Furnizorul →selectam factura/facturile care dorim sa le 

trecem ca si achitate → dam PLATA FACTURI SELECTATE( verde) → ne apare valoarea 

facturii selectate → alegem modalitatea de plata si trecem nr de document ( OP sau 

Chitanta ) → PLATA ( verde) 

Daca platile au fost facute cu numerar ele se vor regasi in Registrul de casa pe data 

aleasa la plata factura. 

B.3. Cum inregistram incasarile la facturile emise din programul S2S 

In Backoffice, la Facturare,Incasare,Plati → Facturi → Lista Facturi Emise → alegem 

Clientul si perioada care ne intereseaza → selectam factura/facturile → incasare facturi 

selectate ( verde) → introducem suma care se incaseaza → apoi se deschide imaginea de 

mai jos. Apoi dam Salvare/Generare chitanta. 

 

B.4. Cum inregistram Z-ul manual in Registru de casa 

Incasari → Introducere Z casa → Savlare  
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B.5. Cum generam Registru de casa 

In Backoffice → Rapoarte → Registru de casa in lei → alegi perioada → Generare registru 

de casa.  

  

Se genereaza un PDF ca cel de mai jos 
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A. Raport de gestiune marfa 

In Backoffice → Stoc → Raport de gestiune → aleg perioada si gestiunea ( daca am 

mai multe ) → Afisare → Generare Raport gestiune zilnic 

 

 

 In cazul in care un document este gresit se poate sterge si adauga altul nou 

 

B. Stoc marfa / materie prima 

In Backoffice → Stoc → Stoc produse  

 

 Se poate alege gestiunea, marfa / materie prima, categoria de produs, cota de TVA, 

apoi se da CALCUL STOC 

 Pentru salvarea stocului generat se da tiparire pe butonul  

 Recomandat a se genera macar o data pe luna 

 


