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14 Облік комунальних послуг (ЖЕК / ОСББ)
14.1 Загальна характеристика
Підсистема Облік комунальних послуг (ЖЕК / ОСББ) дозволяє здійснювати
завдання обліку і управління даними про нарахування квартирної плати, комунальних
послуг в житлово-експлуатаційних конторах (ЖЕК) і об'єднаннях співвласників
багатоквартирних будинків (ОСББ).C допомогою підсистеми проводиться:

Ведення реєстру будинків і квартир;

Облік мешканців;

Облік особових рахунків квартир (договорів);

Щомісячне виставлення квитанцій на оплату комунальних послуг;

Облік показників лічильників;

Облік оплати за послуги;

Формування необхідної звітності.

Рис. 1 – Підсистема Облік комунальних послуг (ЖЕК / ОСББ)
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Підсистема Облік комунальних послуг (ЖЕК / ОСББ) включає модулі:

Налаштування;

Керування доступом;

Особові рахунки ЖЕК;

Будинки;

Квартири;

Реєстрація населення;

Рахунки за комунальні послуги;

Сплата комунальних послуг;

Номенклатура;

Прайс-листи;

Показники лічильників;

Звіти;

Довідник ОТН;

Журнал обліку господарських операцій.

Відомості списання

Акти-претензії

Імпорт показників лічильників

Імпорт субсидій

Імпорт пільговиків

Закриття періодів
Для роботи в підсистемі необхідно внести наступну інформацію:

Заповнити в Довіднику адрес (підсистема Загальні довідники) дані по
своєму місту, вулиці;

Заповнити довідник Картка підприємства;

Внести в довідник Контрагентів дані по мешканцям.
Якщо необхідно сформувати списки по мешканцям, то вносяться всі, хто живе
в будинку (не тільки платники послуг). Якщо такої необхідності немає, то
вноситься тільки власники особових рахунків і пільговики. Рекомендується
створити групу контрагентів Мешканці. Для зручності роботи можна створити
групи для кожного під'їзду або згрупувати по якійсь іншій ознаці. Інформація,
розміщена в даному довіднику, використовується і при рознесенні оплати і в
інших випадках (наприклад, формування списків мешканців по певним ознакам
і т. д.);

Внести дані по дому (модуль Будинки);

Внести дані по квартирі (модуль Квартири);

Сформувати реєстр особових рахунків (модуль Особові рахунки ЖКГ).
Технологія заповнення передбачає заповнення даних в порядку їх перерахування.
Увага!!! Дані по пільгам при оплаті послуг коригуються тільки при зміні
законодавства (модуль Налаштування) або при додаванні нової послуги в довідник
номенклатури, по якій надаються пільги.

14.2 Налаштування в підсистемі Загальні довідники
14.2.1 Довідник адрес
В даний довідник вноситься інформація, яка стосується адреси будинків. Для
заповнення даних в довіднику адрес необхідно встановивши курсор на країну по
подвійному натисненню миші відкрити контекстне меню. Вибрати пункт Регіон.
Встановивши курсор на регіон по подвійному натисненню миші відкрити контекстне
ОБЛІК КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

4

меню. Вибрати пункт Райони. Далі по клавіші Ins додаєте свій район. Далі за такою ж
технологією додається, місто або населений пункт і вулиці.

Рис. 2 – Довідник адрес

14.2.2 Довідник Картка підприємства
У Картці підприємства (підсистема Загальні довідники) заповнити всі дані:

Дані про назву підприємства;

Коди;

Адреси;

Рахунки підприємства;

Дані про керівництво підприємства.
На закладці Підприємство в поле Найменування внести найменування ЖЕК /
ОСББ, яке потім буде друкуватися в рахунку на послуги. Внести код ЄДРПОУ.
Заповнити Вид діяльності (наприклад, виробнича) та Форму власності (обов'язково
комунальна).
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Рис. 3 – Картка підприємства
На закладці Адреси в поле Юридична адреса відкрити довідник по клавіші F3.

ОБЛІК КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

6

Рис. 4 – Адреса
У полях по клавіші F3 вибрати дані з довідників.

Рис. 5 – Заповнення адреси
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При необхідності додати дані, які не внесені прямо в довідник адрес, можна внести
дані, натиснувши кнопку Довідник. Після занесення всіх даних в довідник у вікні
обираються дані з заповнених довідників і натискається кнопка Ок.
На закладці Керівництво заповнюється для керівника організації дані ПІБ і
Ідентифікаційний №. Надалі в полі, де вказано керівник організації, вибирається
керівник фінансової служби - заповнюються ті ж дані для головного бухгалтера. Якщо
головного бухгалтера немає, дані не заповнюються.

Рис. 6 – Заповнення даних на керівництво
На закладці Рахунки обов'язково заповнюються дані про рахунки ЖЕК / ОСББ
(повинен бути мінімум один).По клавіші Ins додаєте свій рахунок, вибираєте по клавіші
F3 у відповідних полях Тип рахунку і банк. Якщо дані банку з довідника застаріли, то
дані про банк можна змінити в довіднику банків (підсистема Загальні довідники).
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Рис. 7 – Створення рахунку
Дані на закладці Параметри не обов'язкові для заповнення. Але для формування
звітів бажано заповнити дані групи Державний податковий орган (код, найменування та
коди згідно класифікаторів ДФС). Встановити Мову діловодства і параметр
Автовідмінювання.

14.2.3 Довідник контрагентів
Для створення реєстру мешканців необхідно в довіднику Контрагентів підсистеми
Загальні довідники створити групу або кілька груп (при необхідності). Якщо в будинку
існують офіси, рекомендується створити групу окремо для мешканців, окремо для офісів
(юридичних осіб). Створення групи проводиться по клавіші Ins. Відмітки Містять
юридичних осіб та Містять фізичних осіб відзначаються або одна з них або обидві, в
залежності від контрагентів, які будуть числиться в групі.

Рис. 8 – Додавання групи контрагентів
ОБЛІК КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
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При необхідності можна створити в групі кілька підгрупНаприклад, якщо облік
ведеться за кількома будинками (юридично об'єднаних в один ЖЕК/ОСББ) можна
створити підгрупи будинок 1 і т. п.
Далі у відповідних групах / підгрупах по клавіші Ins створюються фізичні /
юридичні особи.
При використанні ієрархічного виду уявлення контрагентів в лівій панелі курсор
встановлюється на рядку з найменуванням групи / підгрупи (нижнього рівня) в яку
вводиться новий контрагент. Далі в правій панелі по клавіші Ins проводиться додавання
нового контрагента. У меню, обирається пункт Створити юридичну особу або Створити
фізичну особу в залежності від категорії особи Дані про особу вводяться в картці
контрагента, що складається з п'яти закладок. Спочатку заповнюється закладка Загальні
дані.
На закладці Загальні дані заповнюються такі поля:

Код контрагента (унікальний в довіднику) розрядність 30 символів;

Найменування (використовується для пошуку) і (для виведення в друкованих
формах) для контрагента - юридичної особи;

Прізвище, І.Б. для контрагента - фізичної особи;

Коди ІПН, ЄДРПОУ, Номер УРП ПДВ (свідоцтво реєстрації платника) для
контрагента - юридичної особи, Не платник ПДВ.
Номер основного розрахункового рахунку для контрагента - юридичної особи, із
зазначенням Банку, Кор. рахунок (із зазначенням Банку), Рахунок ПДВ, відображається
на закладці Рахунки.
Перший запис у списку рахунків на закладці Рахунки позначається завжди
основним розрахунковим рахунком і при формуванні первинних документів
проставляється за замовчуванням в відповідне поле.

Рис. 9 – Створення контрагентів в групах / підгрупах
ОБЛІК КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
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Рис. 10 – Створення картки мешканця (контрагента)
Основні дані, які необхідно заповнити: код (можна номером особового рахунку),
ПІБ Найменування юридичної/фізичної особи.
Якщо планується розсилати рахунки за комунальні послуги на електронну адресу
власника особового рахунку, то необхідно на закладці Адреси створити контактну особу і
заповнити поле E-mail.

Рис. 11 – Заповнення картки мешканця (контрагента)
ОБЛІК КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
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14.3 Налаштування в підсистемі Адміністратор
Якщо планується надсилати рахунки за комунальні послуги на електронні адреси
власників особового рахунку, то необхідно провести відповідні налаштування.
У підсистемі Адміністратор в модулі Підприємства і доступ до даних необхідно на
закладці Розсилання налаштувати параметри поштового сервера.
Необхідно заповнити Ім'я поштового сервера, Логін і Пароль до поштового
сервера, порт для передачі, захищений порт, Ім'я та електронну адресу відправника
електронних листів Всі дані можна дізнатися у адміністратора (на малюнку наведені дані
для прикладу).

Рис. 12 – Налаштування поштового сервера для розсилки рахунків

14.4 Налаштування в підсистемі Облік комунальних послуг
14.4. Довідник номенклатури
В резервній копії налаштовані основні послуги, які надаються ЖЕКом / ОСББ. При
необхідності можна доповнити довідник Номенклатури переліком послуг, що надаються
ЖЕКом/ОСББ, які не внесені до підготовленого списку.
Внесення нових позицій (по клавіші Ins) або зміна існуючих позицій (по клавіші F4)
проводиться в модулі Номенклатура. Для додавання нової номенклатури також можна
використовувати копіювання існуючих по клавіші F5.
При додаванні нового запису обов'язково вибирається пункт Роботи, Послуги, при
копіюванні категорія Роботи, Послуги вже присвоєно.
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Рис. 13 – Створення номенклатури
Заповнюються поля Найменування послуги, Заголовок і Одиниця обліку та після
необхідно вибрати групу обліку в полі Група.
На закладці Параметри при необхідності заповнюються Код ОКПД, статистичний
код, якісні характеристики і вказуються податки і збори.
На закладці Партія при необхідності заповнюються дані.
На закладці Налаштування: якщо послуга передбачає врахування по лічильнику, то
необхідно встановити позначку в полі Облік за лічильником . В поле Метод розрахунку
послуги вибирається відповідний метод розрахунку послуги Квартплата, Холодна вода,
Гаряча вода, Водовідвід ХВ, Водовідвід ГВ, Газ, Опалення, Електроенергія, Полив,
По фактичній кількісті проживаючих, Ліфти, за кількістю зареєстрованих, По
опалювальної площі, По загальній площі Якщо послуга не ставитися до жодної з
перерахованих вище груп, то поле необхідно залишити порожнім.
ОБЛІК КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
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Якщо за послугою є норми споживання, то такі норми необхідно ввести в таблиці
Нормативи по клавіші Ins. Норми вказуються з дати застосування.

Рис. 14 – Налаштування послуги
Якщо норми для послуг змінюються, то по клавіші Ins додається новий запис із
зазначенням дати, з якої використовуються нові норми.

ОБЛІК КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

14

Рис. 15 – Налаштування норми
На закладці Вкладення при необхідності прикріплюються будь-які електронні
документи.

14.4.2 Модуль Прайс-листи
У прайс-листах зберігаються датовані тарифи на послуги, що надаються з
асортименту. Асортимент формуються на підставі довідника номенклатури На підставі
одного асортименту можна формувати кілька прайс-листів
Тарифи з прайс-листів використовуються для формування рахунків на оплату
комунальних послуг.
Створюється один асортимент Комунальні послуги. На підставі цього асортименту
створюються два прайс-листа Послуги ЖЕКу до 20 числа і Послуги ЖЕКу після 20.
Якщо тарифи на послуги, що послуги не залежать від дати оплати, то досить наявності
одного прайс-листа з тарифами.
Перед початком роботи необхідно переглянути тарифи і при необхідності
відредагувати. Якщо тарифи в будинках або в рамках одного будинку на одну і ту ж
послугу відрізняються, то необхідно для кожного будинку (групи квартир) завести окремі
прайс-листи У прайс-листах тарифи проставляються на дату початку дії тарифу.
Наприклад, для будинків, де тариф для 1 поверху відрізняється від інших поверхів
необхідно створити прайс-лист з тарифом для 1 поверху і тарифом для інших поверхів.
Таким чином, буде 4 прайс-листа: 2 для першого поверху (тарифи до 20 і після 20 числа) і
2 для інших поверхів (тарифи до 20 і після 20 числа).
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Рис. 16 – Реєстр прайс-листів
14.4.2.1 Асортимент
Якщо в налаштованому асортименті немає послуг, які надаються в будинку, то такі
послуги необхідно додати. В асортимент включаються послуги, створені в
номенклатурному довіднику. Щоб додати до асортименту нові послуги необхідно
попередньо додати нову позицію в модулі Номенклатура.
Для того щоб встановити тарифи за новою створеною номенклатурою її добавляють
в асортимент, після чого вона автоматично з'явитися у всіх прайс-листах, які створені на
підставі даного асортименту. Додавання нової номенклатури в асортимент проводиться
на закладці Асортимент По клавіші F4 відкривається існуючий асортимент. На закладці
Специфікація існуючого асортименту вводиться / змінюється перелік послуг, що
надаються з тарифами. По клавіші Ins створюється додатковий запис нової послуги. Вибір
нової послуги проводиться з довідника номенклатури. Якщо по одній і тій самій послузі є
різні тарифи, необхідно створювати в довіднику номенклатури різні позиції і в асортимент
додавати ці кілька позицій.
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Рис. 17 – Асортимент
Видалення позицій асортименту проводиться по клавіші F8.
14.4.2.2 Прайс-листи
Новий прайс-лист створюється по клавіші Ins При створенні задається категорія
роботи, послуги На закладці Загальні вводиться код і найменування прайс-листа,
вказується параметр Розрахунок залишку по позиції: за точним збігом атрибутів і партії.
По клавіші F5 можна копіювати існуючий прайс-лист При копіюванні категорія
копіюється з обраного прайс-листа. На закладці Загальні змінюється код і найменування
прайс-листа.
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Рис. 18 –Прайс-листи
На закладці Специфікація прайс-листа вносяться зміни щодо тарифів будинку на
відповідні послуги.
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Рис. 19 – Специфікація прайс-листа
Курсор встановлюється на послуги і по клавіші F4 відкривається позиція прайслиста для редагування.
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Рис. 20 – Позиція прайс-листа
По клавіші F4 в таблиці Архів цін відкривається позиція для коригування і
встановлюється ціна для вашого будинку за цією послугою.

Рис. 21 – Зміна ціни послуги
Якщо змінюється тариф, то в цій таблиці додається новий рядок по клавіші Ins і
вноситься тариф і дата, з якої він застосовується.

14.4.3 Довідник ОТН
Довідник Операційно-трудові нормативи призначений для внесення інформації
про операції та операційно-трудові нормативи, має ієрархічну структуру і дозволяє
довільним чином групувати виробничі операції.
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Створюється нова група по клавіші Ins і вибирається пункт меню Додати групу /
Додати групу поточного рівня .Заповнюються поля:

Номер групи - код групи, унікальний в довіднику;

Найменування - довільне найменування групи;

Розцінка визначається - визначається спосіб завдання нормативних
розцінок на операції, що входять в цю групу: сумою або коефіцієнтом від
базової суми;

Базова сума - поле активізується при другому способі завдання розцінок;

При зміні базової суми провадиться перерахунок поля Вартість для
підлеглих операцій Обробка підлеглих груп проводиться при включенні
відповідного режиму.
Довідник має складну ієрархію з великим ступенем вкладеності підгруп
Створюється підлеглий рівень по клавіші Ins на необхідній групі / підгрупі. В меню
вибирається пункт Додати групу / Додати групу підлеглого рівня і заповнюються
запропоновані поля за аналогією з вищеописаними.

Рис. 22 – Операційно-трудові нормативи
Виробнича операція створюється по клавіші Ins в необхідній групі / підгрупі. В
меню вибирається пункт Додати операцію і заповнюються запропоновані поля:

Код операції - довільний код операції, унікальний в довіднику;

Додатк. код - додатковий код;

Найменування - довільне найменування операції;

Сезонність - вибирається з довідника сезонів і періодів;

Довідник - вибирається аналітичний довідник;

Коефіцієнт;

Базова сума - поле активізується при другому способі завдання розцінок;

Розцінка - сума нормативної розцінки на операцію, вводиться вручну або
розраховується автоматично (в разі визначення розцінки коефіцієнтом до
базової суми);

Од. виміру - одиниця виміру продукції, вибирається з довідника одиниць
виміру;
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Норма часу, годин - норматив часу в годинах, для якого визначена
розцінка;

Професія - обирається з довідника професій;

Розряд - довільний числовий параметр, що визначає ступінь кваліфікації
працівника, необхідно для виконання операції;

Тарифна сітка - значення вибирається з Довідника тарифних сіток
(підсистеми Облік праці та заробітної плати);

Тарифна ставка - заповнюється автоматично на підставі Довідника
тарифних сіток з урахуванням зазначеного розряду. Якщо даний довідник не
підтримується, то значення тарифу вводиться вручну. У разі, коли дані
довідника Операційно-трудові нормативи використовуються при розрахунку
планової собівартості продукції або в технологічних картах, поле Тарифна
ставка є обов'язковим для заповнення;

Програма розрахунку - найменування програми розрахунку значень полів.
Як приклад наводиться програма для заповнення поля Розцінка на підставі
значення полів Тарифна ставка і Норма часу:


PAYOTN_RSC_NEW = PAYOTN_TAR * PAYOTN_NV.
В результаті виконання даної програми в поле Розцінка буде проставлено значення
поля Тарифна ставка , помножена на значення поля Норма часу.
Вибір програми здійснюється з довідника, що викликається по клавіші F3.
Редагується програма розрахунку по клавіші F4 , нова створюється по клавіші Ins , у вікні
Коригування програми в поле Текст програми по клавіші F4 викликається Редактор
програм. Робота з вбудованим редактором програм докладно описана в Керівництві
програміста.
У редакторі програм доступні поля користувача, створені в модулі Адміністратор /
Поля користувача для бази даних Операційно-трудові нормативи. Вводиться значення
в поле користувача з реєстру операцій, викликавши вікно коригування, командою меню
Правка / Поля користувача (або по комбінації клавіш Alt + H ).

Коментар - довільний текст;

Опис - довільний текст опису операції.
По пункту меню Сервіс/Налаштування встановлюються призначені для
користувача настройки:

Параметр Автоматичне спрацьовування програми розрахунку при зміні
параметрів операції;

Параметр Автоматичне коректування норм часу в специфікаціях на
продукцію;

Якщо параметр Успадковувати права доступу від батьківської групи при
створенні групи підлеглого рівня відключений, то при створенні підгрупи
доступ до неї отримує тільки користувач, який її створив; якщо параметр
включений - доступ отримують всі користувачі, у яких є доступ до батьківської
групи даної підгрупи;

Довідник - вибір аналітичних, системних або призначених для користувача
довідників.
Групова обробка операцій (розрахунку програм) проводиться для обраних операцій
по пункту меню Реєстр / Глобальна коригування або по комбінації клавіш Alt + G.
За комбінації клавіш Shift + Ins або за пунктом меню Реєстр / Перемістити в групу
виконується переміщення операційно-трудових нормативів з групи в групу.
Згідно з позицією меню Сервіс / Налаштування проводиться налащтування роботи
модуля. Вказуються параметри:
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Автоматичне спрацьовування програми розрахунку при зміні параметрів
операції;

Автоматичне коректування норм часу в специфікаціях на продукцію;

Успадковувати права доступу від батьківської групи при створенні групи
підлеглого рівня.
В полі Довідник вибирається один з груп довідників (системні, призначені для
користувача, аналітичні).


14.4.4 Модуль Налаштування
Налаштування підсистеми виконується в модулі Налаштування. Параметри
налаштування розташовані на закладках: Довідники, Нумерація, Проведення і
Параметри.
Група Довідники/Типи ОР призначена для завдання типів особових рахунків.
Група Довідники/Пільги призначена для створення довідника пільг, які
використовуються при розрахунку квартплати і комунальних послуг.
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Рис. 23 – Модуль Налаштування
Створення нової пільги проводиться по клавіші Ins і заповнюються такі поля:

Код;

Найменування;

%;

Код ЄДАРП.
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Рис. 24 – Створення нового запису пільги
При необхідності можна включити параметри Дозволити багаторівневі записи і
Нарахування за пільговими нормам.
Для зазначення тих послуг, на які поширюється пільга, необхідно по клавіші Enter
на пільзі відкрити перелік послуг і відзначити клавішею Пробіл такі послуги.

Рис. 25 – Вибір послуг на які поширюється пільга
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Група Довідники / Константи призначена для завдання змінних, використовуваних
надалі в програмах проводок і калькуляцій. Довідник Константи розширює можливості
користувача при створенні проводок і калькуляцій документів. Введення нової константи
виконується по пункту меню Реєстр / Створити, у вікні Налаштування змінної
необхідно заповнити поля:

Ідентифікатор: С_... - довільний алфавітно-цифровий код;

Найменування - довільне найменування;

Тип - може бути:
o CHAR - символьне;
o NUM - числове;
o DATE - дата;
o TIME - час.
При завданні числового типу стає доступним поле Місце коми (кількість знаків
після коми).

Спосіб встановлення значення:
o Константа - задається у довільному алфавітно-цифровому вигляді;
o Програма - по клавіші F4 викликається Редактор програм. Алгоритм
розрахунку Значення змінної: С_... задається, використовуючи операції,
загальносистемні функції і функції розрахунку оборотів і балансів.
Створений ідентифікатор розширює Користувальницькі програмні поля. Які
поряд з вбудованими полями і полями користувача дозволяють створювати проводки
програмним способом.
Група Довідники/Калькуляція дозволяє розрахувати значення будь-якого
доступного реквізиту документа і специфікації в залежності від будь-яких параметрів.
Згідно з позицією меню Реєстр/Змінити в будь-якому з представлених документів,
проводиться налаштування програми калькуляції у вікні Редактор програм. Робота з
Редактором програм описана в Керівництві програміста.
Група Довідники / Сезони і періоди призначений для ведення списку сезонів і
періодів з описом характеристик визначення дати початку та дати кінця сезону (періоду),
входження дати, місяця, року в сезон (період).
Використовується для визначення сезонності і періодичності робіт по
обслуговуванню будинків.
Для кожного сезону (періоду) вказується:
 Код;
 Найменування;
 Дата початку дії;
 Дата кінця дії;
 Періодичність: день, тиждень, декада, місяць, квартал, півріччя, рік;
 Дата початку сезону (періоду);
 Дата кінця сезону (періоду).
Для кожного сезону (періоду) по кнопці Відхилення можуть бути вказані
відхилення початку-закінчення сезону (періоду) в конкретному інтервалі дат.
 Дата початку дії відхилення;
 Дата кінця дії відхилення;
 Дата початку сезону (періоду);
 Дата кінця сезону (періоду).
Група Довідники/Планова середня температура призначена для розрахунку
опалення за нормою дані значення використовуються для визначення середньої
температури за період.
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Група Довідники/ Журнали призначена для створення (при необхідності) журналів
для поділу особових рахунків і документів за певними ознаками. Наприклад, журнал
будинок №1 і журнал будинок №2.
На закладці Нумерація визначається спосіб нумерації документів модуля.
Нумерація здійснюється користувачем або встановлюється автонумерація документа.
Нумерується кожен створений документ, у відповідності до тих параметрів, які задані в
даному розділі.
На закладці Проводки здійснюється налаштування алгоритму проводок за кожним
типом операцій в підсистемі. Більш докладний опис настройки алгоритмів проводок
знаходиться в Інструкції користувача, Розділ 2 Бухгалтерський і податковий облік.
Для передачі нагадувань на мобільний телефон мешканців про необхідність надати
показання лічильників і оплати рахунку на закладці Параметри встановлюється
відповідні дати нагадувань.

Рис. 26 – Модуль Налаштування закладка Параметри
Параметр Дозволити зміну адреси може встановлюватися, якщо необхідно в модулі
Будинки в поле Адреса вибирати іншу адресу, тобто облік ведеться більше ніж по одному
будинку.
В поле Об'єкт обліку для оплат вказується основний розрахунковий рахунок, на
який надходять оплати рахунків за комунальні послуги.
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Параметр При відсутності показників лічильників розраховувати середнє за
…місяців встановлюється кількість місяців за які проводиться розрахунок середнього
споживання послуги.
Параметр Податкова модель за замовчуванням може встановлюватися, якщо
необхідна податкова модель за замовчуванням для документів Рахунки за комунальні
послуги.
Параметр Точність значення площі будинку може встановлюватися, якщо
необхідно збільшити кількість знаків після коми для більш точного зазначення площі
будинку.
Параметр Точність значення площі квартири може встановлюватися, якщо
необхідно збільшити кількість знаків після коми для більш точного зазначення площі
квартири.
Параметр Середньозважений витрата теплової енергії застосовується для
розрахунку опалення при наявності приладів обліку.
Параметр Норма опалення на 1м2 використовується для розрахунку опалення за
нормативними нарахуваннях.
Параметр Коригувальний коефіцієнт для опалення використовується для обліку
поверховості будинку при нарахуваннях опалення по лічильнику.
Параметр Вести облік в розрізі послуг, при включеному параметрі розрахунок пільг
йде за даними з вкладки Розрахунок послуг в Особовому рахунку.

14.4.5 Керування доступом
,Налаштування прав доступу для підсистеми Облік комунальних послуг
здійснюється в модулі Керування доступом. Система дозволяє визначити права доступу
користувача/ролі до інформації тих чи інших документів обліку, ділянок обліку,
налаштування системи.
Налаштування доступу розподілена по закладках: Документи, Журнали, Статті
РГК, Налаштування, Довідники будинків.
Для налаштування доступу необхідно в лівій частині вікна Керування доступом
вибрати користувача / роль, після чого в правій частині на закладці Документи на кожен з
документів обліку налаштувати права на створення ( С ), зміна ( З ) або видалення (В)
операцій. Відмітка проставляється клавішею Пробіл.
На закладці Налаштування визначається режим доступу користувачів до розділів
модуля Налаштування підсистеми Облік комунальних послуг. У модулі
Налаштування підсистеми Облік комунальних послуг будуть відображатися ті
закладки, які відзначені в налаштуванні доступу. Якщо немає позначених закладок, то
буде видно всі закладки.
На закладці Довідники будинків визначається доступ до закладок довідника
будинків.

14.4.6 Будинки
У підсистемі є можливість вести облік по одному будинку так і по необмеженій
кількості будинків. Для подальшої роботи вносяться дані по вулиці і будинкам.
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Рис. 27 – Будинки
У верхній частині вікна присутній фільтр за адресою і ЖЕКомОСББ.
Створення вулиці проводиться по клавіші Ins в лівій частині вікна.

Рис. 28 – Створення вулиці
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Заповнюються поля Код, Найменування, поштовий індекс, тип адм. одиниці
обирається з довідника (скорочене найменування вулиці, проспекту і т.д.). Код
податкового органу заповнювати не обов'язково.
Потім створюється запис для будинку по клавіші Ins в правій стороні вікна.

Рис. 29 – Створення будинку
Інформація про будинок рознесена на закладки:

Головна;

Характеристики;

Лічильники;

Послуги;

Площі;

Ліфти;

Квартири;

Обслуговуючий персонал;

Роботи по обслуговуванню;

Документи.
На закладці Головна вказуються:

Код;

Номер будинку;
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Корпус;
Дата початку експлуатації;
Дата закінчення експлуатації;
Дата споруди;
№ дому по реєстрації;
№ будинку альтернативний;
Секція;
Центр відповідальності;
ЖЕК / ОСББ;
Забудовник;
Власник;
Вид управління;
Вид власності;
Інвентарний номер;
Серія будинку;
Клас будівлі;
Номер ділянки;
Тип будівлі;
Наявність ліфта - якщо немає відмітка не проставляється;
Наявність телеантени - якщо немає, відмітка не проставляється;
Наявність домофону - якщо немає, відмітка не проставляється;
Поштовий індекс (внесення даного реквізиту необхідно, якщо на одній
вулиці можуть бути 2 різних поштових індекси);

Тип адм. одиниці - обирається з довідника;

Опис;

Тариф до 20 числа (вибір прайс-листиа) - якщо тариф не залежить від дати,
то обирається єдиний прайс-листи;

Тариф після 20 числа (вибір прайс-листиа) - якщо тариф не залежить від
дати, то обирається єдиний прайс-листи - той же, що в попередньому полі;

Норми споживання:
o Гарячої води;
o Холодної води;
o Газа;
o Електроенергії;
o Нарахування без показників (за середніми показниками, за показниками
будинкового лічильника, за показниками будинкового лічильника з
урахуванням квартирних );
o Максимальний ліміт гарячої води;
o Максимальний ліміт холодної води.
Дані один раз обираються з довідника номенклатури і використовуються для
розрахунку пільг. При зміні законодавства норма змінюється тільки в номенклатурному
довіднику і автоматично оновлюється в даному полі.
При включеному параметрі Розрахунок пільг по нормам з номенклатурної
картки, розрахунок пільг для номенклатури, кількість якої вказується за лічильником,
ведеться з урахуванням норми, зазначеної в номенклатурної картці, а не в картці будинку.

Спец.код.
На закладці Характеристика вказуються:

Кількість поверхів;

Кількість під'їздів;

Кількість секцій / каскадів;

Кількість квартир;
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Кількість пас. ліфтів;
Кількість вантаж. ліфтів;
Кількість сміттєпроводів;
Матеріал зовнішніх стін;
Матеріал внутрішніх стін;
Матеріал перекриття;
Матеріал сходинок;
Матеріал покрівлі;
Вид покрівлі;
Тип підвалу;
Матеріал зливної каналізації;
Тип підключення електропостачання;
Тип електропроводки;
Тип обладнання ОДС;
Тип плити - електрична або газова.

Рис. 30 – Створення будинку


параметри:
старий;
аварійний;

o
o
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відселений;
знесений.

Розширені можливості пошуку для будинку в розрізі закладок:
o загальні;
o водопостачання;
o водовідведення;
o електро- та газопостачання;
o ліфти і ОДС (диспетчеризація);
o побутові відходи;
o озеленення;
o площадки;
o благоустрій.
На закладці Лічильники вказуються: лічильники, які встановлені в будинку.
Створення запису лічильника проводиться по клавіші Ins.
o
o

Рис. 31 – Створення лічильника води
В полі Лічильник обирається тип лічильника з довідника номенклатури. В полі
Характеристики вказується місце розташування лічильника, якщо їх декілька і нічого,
якщо один. Вказується:

Номер лічильника;

Тип лічильника;
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Стан лічильника;
Дата установки;
Початкові показники;
Дата демонтажу;
Показники при демонтажі;
Дата останньої перевірки;
Дата наступної повірки;
Дата опломбування;
Дата розпломбування;
Значність;
Номер пломби;
Діаметр (мм);
Марка лічильника;
Середній показник;
Лічильник вільного заповнення;
Стояк;
Метод встановлення:
o На будинку;
o На під'їзді;
o На стояку.
Під'їзд;
Примітка.
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Рис. 32 – Лічильники по дому
На закладці Послуги вказуються перелік комунальних послуг, які надаються в
будинку і які будуть включені в рахунок. По клавіші Ins відкривається довідник
номенклатури, клавішею Пробіл відзначаються надаються послуги. Для внесення обраних
послуг натискається клавіша Esc. Можна зазначити розташування лічильника. Якщо їх
два, то додається два записи за послугою з зазначенням місця розташування кожного
лічильника.
У реєстрі будинків, після створення всіх необхідних будинків, можна по пункту
меню Реєстр/ Групове додавання послуг внести дані по послугах для групи будинків. Це
значно скоротить роботи з первинного наповнення даних. Якщо в більшості будинків
послуги мають різний набір, то груповим внесенням можна додати ту частину послуг, яка
однакова для групи.
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Рис. 33 – Послуги, що надаються в будинку
На закладці Площі вказуються:

Загальна площа будинку;

Житлова площа будинку;

Площа всіх квартир;

Опалювальна площа всіх квартир;

Площа нежитлових приміщень;

Площа прибудинкової території;

Решта площі:
o Загальні;
o Квартири, балкони, лоджії;
o Під'їзд і сходові клітки;
o Підвал і технічні приміщення;
o Покрівля та горище;
o Водопостачання;
o Водовідвід;
o Ліфти і ОДС (диспетчеризація);
o Прибудинкова територія;
o Територія загального користування.
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Рис. 34 – Площі будинку
Для відображення наведених площ в картці будинку, необхідно виконати
налаштування за пунктом меню Сервіс (комбінація клавіш Ctrl + K ) викликати довідник
Коефіцієнти наведених площ. У довіднику для необхідних параметрів площ заповнити
значення коефіцієнтів:
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Рис. 35 – Налаштування коефіцієнтів
Значення наведеної площі по кожному з параметрів площ відображається в картці
будинку на закладці Площі в колонці Наведена площа. Дане поле є результатом
множення значення площі на коефіцієнт, введений в довіднику Коефіцієнти наведених
площ. У підсумковому полі відображається сумарна приведена площа, відображена на
закладці.
На закладці Ліфти по клавіші Ins створюються ліфти. Вноситься інформація по
кожному ліфту в будинку:

Реєстраційний номер;

Тип (пасажирський, вантажопасажирський, вантажний);

Модель;

Підприємство виробник;

Заводський номер;

Рік виготовлення;

Кількість поверхів;

Висота піднімання;

Вантажопідйомність;

Швидкість;

Дата реєстрації;

Примітка;

Монтажна організація;

Акт прийняття інспектором:
o номер;
o Дата;
o Взято під нагляд.

ТО:
o
Дата ТО;
o
Експертна огляд;
o
Дата експертного огляду.
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Рис. 36 – Створення запису про ліфт
На закладці Квартири відображаються введені квартири по дому.
На закладці Обслуговуючий персонал вказується персонал ЖЕКу/ОСББ, який
обслуговує даний будинок.
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Рис. 37 – Персонал, який обслуговує будинок
На закладці Роботи по обслуговуванню вказуються роботи, які повинні
проводиться в будинку. Обсяг робіт розбитий по місяцях року.

Рис. 38 – Роботи по обслуговуванню будинку
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Рис. 39 – Роботи по обслуговуванню будинку
На закладці Документи можна вкласти різні файли з необхідними документами.

14.4.7 Квартири
У модулі Квартири створюється реєстр квартир по кожному будинку (з занесених в
модулі Будинки ).
Створення квартири проводиться по клавіші Ins.
Заповнюються наступні поля і проставляються відмітки:

Номер квартири;

Поверх;

Під'їзд;

Кількість кімнат;

Стояк;

Площа: квартири , лоджії , балконів;

Опалювальна площа квартири;

Площа підсобних приміщень;

Площа кухні;

Площа ванної;

Площа вбиральні;

Площа коридору;

Площа житлова;

Наявність кутових кімнат;

Площа кутових кімнат;

Лічильник води;

Лічильник газу;
ОБЛІК КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

41

Телефон;
Номер телефону;
Вулиця;
Будинок;
Плита (електрична / газова);
Тариф до 20 числа (вибір прайс-листиа) - якщо тариф не залежить від дати,
то обирається єдиний прайс-листи;

Тариф після 20 числа (вибір прайс-листиа) - якщо тариф не залежить від
дати, то обирається єдиний прайс-листи (той же, що в попередньому полі;

Опис.







Рис. 40 – Створення нового запису квартири
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На закладці Мешканці відбувається відображення мешканців даної квартири, які
введені в модулі Особові рахунки.

Рис. 41 – Записи про мешканців квартири
Для полегшення створення квартир по клавіші F5 можна проводити копіювання
зазначеної квартири.
На закладці Лічильники створюються записи по квартирних лічильниках.

ОБЛІК КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

43

Рис. 42 – Записи про лічильники в квартирі

14.4.8 Особові рахунки ЖКГ
Реєстр особових рахунків відображається в розрізі журналу і виду діяльності.
Створення особових рахунків проводиться по меню Реєстр / Сформувати особові
рахунки. Створення особових рахунків проводиться за обраною вулицею і будинком.
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Рис. 43 – Формування особистих рахунків
У разі, коли в квартирі 2 і більше особових рахунків, створюються окремі особові
рахунки і ті, що відповідно з проживаючими розподіляються по цих особових рахунках.
Тобто, перший особовий рахунок на квартиру формується при груповому формуванні
особових рахунків, інші необхідно внести в ручному режимі.
У реєстрі особових рахунків по меню Реєстр / Перемістити в журнал або
комбінації клавіш Shift + Ins здійснюється переміщення зазначених рахунків з одного
журналу в інший.
У реєстрі особових рахунків і у особовому рахунку по пунктам меню Реєстр /
Сформувати рахунки за комунальні послуги / Перерахувати рахунки за комунальні
послуги можлива групова обробка рахунків за комунальні послуги.
Для повного обліку необхідно заповнити дані особового рахунку.
В особовому рахунку заповнюються такі поля:

Номер - номер особового рахунку, далі за цим номером проводяться всі
розрахунки;

Дата - створення особового рахунку;

Період дії - проставляються дати початку дії (отримання) особового рахунку
та дата кінця дії особового рахунку. Дата закінчення проставляється в разі зміни
власника особового рахунку;

Розрахунковий рахунок - вказується рахунок, на який буде справлятися
плата за послуги;

Платник (контрагент) - обирається з довідника контрагента (заповненого
заздалегідь;

Платник (фактичний) - вибирається з довідника контрагентів,
заповнюється якщо платник відрізняється (оплата третьою особою);

Вулиця, будинок і квартира - обирається з довідника;

Площа - вказується площа квартири;

Параметр По дому - вказується, якщо особовий рахунок створений на
Будинок в цілому;

Реструктуризація боргу - заповнюється період, за який необхідно
завершити погашення боргу і сума боргу;

Коментар;

Кількість жителів.
Згідно з позицією меню Правка / Поля користувача можна додати поля
користувача.
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Рис. 44 – Формування особистих рахунків
На закладці Мешканці відображається власник особового рахунку і пільговики. При
необхідності в цю таблицю можна додати всіх, що проживають. Якщо такої необхідності
немає - редагується це поле (вказується загальна кількість жителів).
Створення запису про жителя робиться по клавіші Ins.

Рис. 45 – Створення запису про мешканця і пільги на оплату комунальних послуг
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В полі Мешканець робиться вибір з довідника контрагентів.
В полі Період проживання задається дата початку розміщення, друга дата
закінчення розміщення. Якщо Період проживання безстроковий, то друга дата не
задається і може проставлятися тільки в разі смерті або виписки цього жителя. У разі
якщо житель є пільговиком проставляється відповідний параметр і у полі Пільга
проводиться вибір пільги. У разі якщо мешканець не пільговик, але на нього поширюється
пільга іншого жителя, то параметр Пільговик не ставиться, в цьому випадку
заповнюється поле Розповсюджується пільга.
В полі Пільга вибирається запис з довідника пільг.
В полі Розповсюджувана пільга - вказується кількість жителів, на яких
поширюється пільга.
При необхідності заповнюється поле Ідентифікаційний код.
В поле № посвідчення вноситься номер посвідчення, згідно з яким надані пільги.
У полях Виданий і Дата видачі - вказується ким і коли видано посвідчення.
В поле Родинний зв'язок з довідника вибирається тип спорідненості з власником
особового рахунку. Довідник заповнюється в підсистемі Облік персоналу / Облік кадрів
в модулі Налаштування в пункті Довідники / Сім'я / Родинні зв'язки.
На закладці Субсидії особового рахунку створюється карта субсидії і вносяться дані
періоду субсидії і суми, і сума мінімального платежу.
На закладці Послуги вносяться дані по послугах, які надаються для цього особового
рахунку. Зазначення послуг можна проводити по особових рахунках всього будинку. Поля
послуги Період з і період по редагуються навіть після використання послуги в
документах.
На закладці Рахунки за комунальні послуги - відображаються виставлені рахунки
за комунальні послуги.
На закладці Показання лічильників - відображаються внесені за лічильниками
свідчення в розрізі послуг.
На закладці Розрахунок послуг - відображаються дані по послугах, пільг в розрізі
кожної послуги.
Увага! При створенні особових рахунків дата особового рахунку і початок періоду
дії особового рахунку проставляється рівною поточній. При необхідності її
змінюють.

14.4.9 Відомості списання
Модуль призначений для формування документів Відомість списання і Нарядзавдання.
Відомість списання формується для списання матеріалів зі складу по відповідальних
особах. В поле Склад обирається склад , на якому знаходиться матеріал. В поле Матеріал
проводиться вибір номенклатури до списання. У таблиці в поле Табельний номер
обирається співробітник і в полі Кількість проставляється кількість матеріалу, що
списується. В полі Коментар можна внести необхідну додаткову інформацію.

14.4.10 Акти-претензії
Модуль призначений для створення документа Акт перерахунку і документа
актуалізації даних.
Акт перерахунку створюється для проведення перерахунків за комунальні послуги в
разі зміни (наприклад, неякісно надані послуги і т.п.). Створення документа проводиться
за пунктом меню Реєстр / Створити / Акт перерахунку. На закладці Реквізити, в поле
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Особистий рахунок обирається необхідний особистий рахунок, в полі Виконавець
вибирається контрагент.
В поле Тип розподілу вибирається тип розподілу перерахунку (будинок, підрозділ,
особистий рахунок). Якщо не обрано тип перерахунку, він проводиться за всіма
особовими рахунками.
В поле Метод розрахунку послуги вибирається метод розрахунку:

Квартплата;

Холодна вода;

Гаряча вода;

Водовідвід ХВ;

Водовідвід ГВ;

Газ;

Опалення;

Ліфти;

Сторно.
В полі Послуга вибирається послуга. Якщо не вибрана жодна послуга, перерахунок
проводиться за всіма послугами обраного методу.
В полі Період з... по... задається період, за який здійснюється перерахунок.
В полі Причина перерахунку в залежності від послуги обирається необхідна
причина:

Перебої в наданні послуги;

Перерахунок за середнім;

Відсоток зменшення тарифу;

Неналежна фактична температура;

Невідповідність санітарним нормам;

Добір газу;

Западання кнопки (для ліфтів) із зазначенням поверхів;

За середньоденного.
В полі Період задається період перерахунку послуг.
В полі Підстава перерахунку відзначається документ - підстава:

Відключення від ЦО;

Згідно службової;

Зміна власника;

Згідно температурного режиму;

Відключення будинку.
Після створення акту перерахунку для його участі в розрахунках в полі Статус
вибрати статус Затверджено. До того часу документ знаходиться в статусі Чернетка.
Документ Актуалізація даних призначений для перерахунку при змінах даних в
особових рахунках. Створення документа проводиться за пунктом меню Реєстр /
Створити / Актуалізація даних.
Актуалізація особистих рахунків може проводитись за наступними параметрами:

Зміна площі квартири;

Зміна кількості проживаючих;

Зміни з пільг;

Зміни по субсидіях;

Зміни методу нарахувань;

Зміни соціальних норм;

Зміни тарифу;

Зарахування оплат.
Після створення акта перерахунку для його участі в розрахунках в поле Статус
вибрати статус Затверджено. До того часу документ знаходиться в статусі Чернетка.
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На закладці Специфікація відображаються рахунки за комунальні послуги на основі
яких проводиться перерахунок.
На закладці Результати відображаються рахунок, до якого увійшла сума
перерахунку і сам результат перерахунку.

14.4.11 Імпорт показників лічильників
Модуль призначений для імпорту показників лічильників. Для проведення імпорту
створені шаблони імпорту. Для проведення імпорту показників повинні бути імпортовані
лічильники (одноразово). Зміни за лічильниками вносяться в особові рахунки при імпорті
показників.
При входженні в модуль необхідно вибрати шаблон імпорту і натиснути кнопку ОК.
При відзначенні параметру Імпорт всіх файлів каталогу, проводиться обробка
файлів зазначеного каталогу.

14.4.12 Імпорт субсидій
Модуль призначений для імпорту субсидій і пільг. Для проведення імпорту створені
шаблони імпорту. Для проведення імпорту субсидій і пільг повинні бути завершені зміни
в особових рахунках (наприклад, додані нові). Щомісяця повинен проводитися імпорт
субсидій і пільг з файлів, наданих органами соціального захисту.
При входженні в модуль необхідно вибрати шаблон імпорту і натиснути кнопку ОК.
При відзначенні параметра Імпорт всіх файлів каталогу, проводиться обробка
файлів зазначеного каталогу.

14.4.13 Реєстрація населення
Модуль Реєстрація населення призначений для ведення обліку реєстрації фізичних
осіб за місцем проживання.
Реєстр зареєстрованих фізичних осіб відображається по Формі А чи Б. Перемикання
між реєстрами проводиться за пунктами меню Вид/Форма А /Форма Б або по комбінації
клавіш Alt+1 - Форма А і Alt+2 - Форма Б.
По пункту меню Вид/Відображати віддалені, до реєстру виводяться логічно
видалені записи, які підсвічуються сірим кольором.
По пункту меню Вид/Відновити логічно віддалені, то раніше логічно видалені
записи відновлюються.
У режимі відображення по пункту меню Вид/Форма А проводиться створення
реєстраційної картки громадянина.
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Рис. 46 – Реєстр зареєстрованих фізичних осіб
По клавіші Ins створюється новий запис реєстрації.

а)
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б)
Рис. 47 – Записи про реєстрацію
На закладках 1-10 і 11-14 Форми А заповнюються такі поля:

Прізвище;

Ім'я;

По батькові;

Національність;

Громадянство;

Ідентифікаційний номер;

Ставлення до власника особового рахунку;

Пол;

Дата народження;

Параметр Дитина до 16 років;

Параметр Без права власності;

Місце народження;

Звідки прибув, дата прибуття, дата попередньої реєстрації;

Документ:
o Серія;
o Номер;
o Дата видачі;
o Тип;
o Ким виданий.

Адреса місця проживання;
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Місце роботи та освіту:
o Місце роботи;
o Посада;
o Освіта;
o Місце навчання.

Діти віком до 16 років;

Прізвище;

Ім'я;

По батькові;

Дата народження;

Ставлення до військової служби (ким, коли прийнятий на облік і знятий з
обліку):
o Ставлення до військової служби;
o Установа;
o Дата прийняття;
o Дата зняття.

Відмітки про реєстрацію:
o Дата;
o Тип;
o Термін;
o Причина.

Орган, який зареєстрував (зняв з реєстрації ) особу;

Куди вибув.
Кнопка Реєстрація (Зняття з реєстрації).
Дана кнопка призначена для реєстрації або зняття з реєстрації громадянина,
перебуваючи прямо в його картці. При натисканні відкривається діалогове вікно вибору
дати реєстрації / зняття з реєстрації.
Примітка: для вірного ведення історії необхідно дотримуватися логічного зв'язку
між датами реєстрації та зняття з реєстрації. Так, дата наступної реєстрації не може бути
менше дати зняття з реєстрації, а дата зняття з реєстрації не може бути менше існуючої
дати реєстрації громадянина.
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Рис. 48 – Записи про реєстрацію
На закладці Необов'язкові дані заповнюються поля:

Попередні прізвище, ім'я, по батькові (за наявності );

Домашній телефон;

Поштовий індекс;

Соціальний статус;

Джерело коштів існування;

Вчений ступінь;

Сімейний стан;

Рішення про недієздатність;

Дата визнання;

Рішення про профзахворювання;

Дата визнання;

Рішення про інвалідності;

Дата визнання;

Коментар.
На закладці Вкладення є можливість прикріпити необхідні файли, фото, або скан
копії документів.
На закладці Історія відображається історія руху обраної форми А. Тут можна
побачити основні реєстраційні відомості по картці громадянина: адреса, дата реєстрації,
дата зняття з реєстрації, ставлення до власника особового рахунку та інше.
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Рис. 49 – Закладка Історія
У режимі відображення по пункту меню Вид/Форма Б відображаються дані про
місця реєстрації громадян. У даних документах можна зареєструвати або зняти з
реєстрації громадянина. Так само, це можна здійснити прямо з картки громадянина Форма А / пункт №9 / кнопка Реєстрація (Зняття з реєстрації).
Якщо в фільтрах обрані місто, вулиця і будинок, то при створенні реєстрації (форма
Б), адреса автоматично переноситься на адресу створюваної квартири, яку можна
коригувати.
На закладці Форма Б обирається (або вже відображається) адреса реєстрації, №
основного рахунку, вказується власник квартири. Додавання мешканців проводиться по
клавіші INS (нова фізична особа) або вибору по клавіші F3 вибирається з вже існуючих
(створених у формі А).
Закладка Дані про квартиру заповнюються автоматично з довідника квартир.

Рис. 50 – Записи про мешканців квартири
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14.4.14 Журнал обліку господарських операцій
Робота по формуванню проводок може проводиться в модулі Журнал обліку
господарських операцій.
Модуль являє собою список операцій по комунальним послугам.
Вибір місяця виконується в поле За період.
У реєстрі показані всі операції за вибраний місяць. У нижньому вікні
відображаються проводки, сформовані по документу, на якому встановлений курсор. По
клавіші Enter проглядається основна інформація по операції без права її коригування.
Реєстр має вигляд перегляду - у вигляді реєстру операцій і у вигляді реєстру
документів. Перехід до реєстру проводок проводиться за пунктом меню Вид / Реєстр
проводок. У цьому поданні відображаються всі проводки, сформовані та проведені в
Головний журнал за вибраний місяць.
У модулі можна по пунктах меню Реєстр/Провести документ/Відкликати
документ провести операції по зазначеним документам. По пункту меню Реєстр /
Групова операція проводиться операції по зазначеним операціям.
Згідно з позицією меню Вид/Види реєстру виконується визначення вигляду реєстру.
Перехід до реєстру документів виконується за пунктом меню Вид / Реєстр
документів.
По пункту меню Вид/Встановити фільтр виконується фільтрація карток, а по
пункту меню Вид / Зняти фільтр дія фільтрації скасовується.

14.5 Поточна робота в підсистемі Облік комунальних послуг (
ЖЕК / ОСББ )
Робота в системі проводиться в основному в декількох модулях:

Особові рахунки - всі дані по особовому рахунку, зміни з пільг, складу
проживаючих, послуг, що надаються, виставлення рахунків;

Покази лічильників - вносяться щомісяця дані по встановленим
лічильникам;

Оплата комунальних послуг - заносяться оплати за виставленими
рахунками;

Рахунки комунальних послуг - відображаються рахунки на послуги по
особових рахунках і існує можливість створити рахунки з додатковими
послугами, які не вплинуть на дані з особового рахунку за комунальні послуги.
Наприклад, одноразовий рахунок за стоянку;

Реєстрація населення - всі дані реєстрації жителів.

14.5.1 Введення початкових залишків
Введення початкових залишків проводиться в першому місяці обліку. Вступний
залишок по особових рахунках вноситися в модулі Оплата комунальних послуг. За
лічильниками вноситися в модулі Показники лічильників.
14.5.1.1 Введення початкових залишків по лічильникам
Введення початкових даних за лічильниками проводиться в модулі Покази
лічильників. В поле Будинок вибирається будинок і в поле Дата місяць обліку. На
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закладці Будинок вносяться показники по будинковим лічильників, на закладці
Квартири дані по квартирних лічильниках.
* Закладка Будинок з'являється , якщо в налаштуванні будинку вказані лічильники і в
послугах, які заведені для лічильників стояв параметр По лічильнику ( модуль
Номенклатура).

Рис. 51 – Внесення даних сальдо по будинковим лічильникам
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Рис. 52 – Внесення даних сальдо за лічильниками квартирним.
Після занесення вступних залишків проводиться введення поточних показників за
лічильниками за 1 місяць.
14.5.1.2 Введення початкових залишків по особових рахунках
Внесення початкових залишків по особових рахунках проводиться по комбінації
клавіш Сtrl + О в реєстрі, аналогічно як в картотеці договорів. Сума потім відображається
на закладці «Рахунки за комунальні послуги» і враховується в сальдо. Також в
універсальному імпорті можна провести імпорт вхідних залишків.
Вступний залишок по особових рахунках вноситься після створення перших
рахунків на комунальні послуги. У модулі Особові рахунки по пункту меню Реєстр /
Сформувати рахунки за комунальні послуги проводиться формування рахунків.
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Рис. 53 – Створення рахунків на оплату комунальних послуг
Потім в модулі Оплата комунальних послуг в поле Сальдо на початок вносяться
заборгованість або переплата по особовому рахунку. Сума боргу - позитивна, сума
переплати - негативна. Далі це поле стане недоступним для редагування.

Рис. 54 – Внесення даних сальдо по особових рахунках.

14.5.2 Показання лічильників
Внесення поточних даних проводиться в модулі Покази лічильників. Кожен
лічильник має три свідчення - поточний, попередній, різниця.
Для будинку показники зазначаються на закладці Будинок в стовпці Поточн.П або
в стовпці Різниця. Показники розраховуються автоматично.
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Рис. 55 – Внесення поточних даних по будинковим лічильникам
На закладці Квартири відображаються ті квартири, у яких в особових рахунках є
послуги з ознакою роботи по лічильнику.

Рис. 56 – Внесення поточних даних за лічильниками квартирним.
У нижній частині вікна відображаються дані по дому, сумові дані по квартирних
лічильниках, розрахунку споживання по 1 людині , середні показники витрати послуги на
людину по дому: ( УРП = (Загальні показання по дому - Сума показань по лічильнику) /
Кількість осіб проживають в квартирі без лічильників ). Якщо в будинку у всіх лічильники
або немає будинкового лічильника , то середні показання відсутні.
У стовпці Норма показуються показники, в тому випадку, коли норма внесена в
послугу в модулі Номенклатура.
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14.5.3 Рахунки за комунальні послуги
У перебігу місяця може бути створений тільки один рахунок на підставі даних по
особовому рахунку. Групове формування рахунків рекомендується робити з модуля
Особові рахунки. Відзначивши по комбінації клавіш Alt + " + " все особові рахунки по
пункту меню Реєстр/Сформувати рахунки на комунальні послуги проводиться
формування рахунків за комунальні послуги.
При необхідності видалення рахунку, зміни даних робота ведеться в модулі Рахунки
за комунальні послуги.

Рис. 57 – Рахунок на послуги
Після формування рахунків можна по пункту меню Реєстр / Надіслати квитанції
на пошту переслати в електронному вигляді на електронну пошту власника особового
рахунку. Для відправки необхідні налаштування в картці контрагента і налаштування
даних для зв'язку з поштовим сервером див. Керівництво адміністратора.
У підсистемі є можливість подивитися роз'яснення результатів розрахунку по
комбінації клавіш Ctrl + F1. При перебування курсору на закладці Реквізити роз'яснення
результатів розрахунку показує підсумкові суми по рахунку за комунальні послуги. Для
перегляду сум за конкретні послуги необхідно встановити курсор на закладці Послуги на
обрану послугу, а потім натиснути комбінацію клавіш Ctrl + F1.
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Рис. 58 – Роз'яснення результатів розрахунку

14.5.4 Оплата комунальних послуг
У модулі Оплата комунальних послуг в поле Будинок обирається будинок і в поле
Дата обирається місяць оплат (зазвичай поточний місяць). Якщо поле Будинок очищено,
то відображаються всі рахунки за комунальні послуги.
У реєстрі можна побачити в розрізі особових рахунків сальдо на початок періоду,
нараховано (сума по виставленому рахунку), сальдо на кінець періоду.
Внесення суми оплати здійснюється в стовпці Оплачено і Дата оплати. Наприклад,
поточний місяць серпень, внесено сальдо за липень. Оплата за липень вноситься в
поточному місяці – серпні, наприклад, 1 серпня на суму 250 грн.
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Рис. 59 – Внесення даних по оплаті за особовими рахунками.
В системі використовується два види відображення інформації по оплаті (вид
реєстру комбінація клавіш Alt + 0 ):

Коротка (відображається сальдо на початок періоду, нараховано, сплачено,
дата оплати і сальдо на кінець періоду.);

Розширена (відображається сальдо на початок періоду, нараховано,
сплачено, дата оплати і сальдо на кінець періоду і оплата в розрізі послуг з
урахуванням субсидій, реструктуризації та інших сум).

Рис. 60 – Вибір виду реєстру
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Рис. 61 – Розширений вид реєстру
Для внесення оплати рекомендується використовувати короткий вид. Розширений
вид рекомендується використовувати в разі, якщо сума оплати відрізняється від
нарахованої. Тоді в розширеному вигляді сума оплати автоматично розподіляється, але
можна внести необхідні зміни по кожній послузі. Існує можливість формування кількох
оплат за одним рахунком. Після редагування суми оплати можна по контекстному меню
Сформувати новий документ оплати створити нову оплату. Якщо ж по контекстному
меню новий документ оплати не формувати, то буде редагуватися сума існуючої оплати.
При виході обов'язково проводиться формування документів оплати за пунктом
меню Реєстр / Сформувати оплати.

14.5.5 Звіти
Даний модуль призначений для роботи з усіма звітами модуля в одному місці.
Модуль зручний при первинному формуванні списку звітів і коригування форм і при
формуванні облікової документації за день, місяць або інший період.
Більш докладно про формування звітів див. Керівництво адміністратора
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Рис. 62 – Формування звітів
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