
Ewidencyjne, np. wykaz aktywnych kart, wykaz aktywnych liczników,
Księgowe, np. wykaz wpłat wg daty wprowadzania, wykaz wpłat wg jednostek administracyjnych (opcje w kilkunastu wariantach),
Rozliczeniowe, np. wykaz należności zaległości nadpłat (opcje w kilkunastu wariantach), zestawienia zbiorcze zużycia i sprzedaży,
Sprawozdawcze, np. wykaz odsetek od należności przeterminowanych, dziennik zbiorczych obrotów,
Windykacyjne, np. wezwania do zapłaty, 
Arkusze spisowe liczników dla inkasentów, itp.

Definiowane wydruki:

System Rozliczenia Zużycia Wody [WD] jest programem wspomagającym rozliczenie opłat 
naliczanych według wskazań licznikowych, ilościowych i ryczałtowych (ankiet). Można nim 
rozliczać opłaty związane z opomiarowanym za pomocą liczników lub ryczałtowym zużyciem 
wody, odprowadzeniem ścieków oraz określanym ilościowo wywozem nieczystości stałych 
(np. kontenery ze śmieciami) lub płynnych (np. opróżnianie szamba). 

ratę, czyli okres rozrachunkowy składający się z roku i miesiąca
ilość wyliczoną z określonego zużycia ryczałtowego dla ankiet, z różnicy miedzy stanami dla liczników 
lub konkretnej zaewidencjonowanej ilości dla nieczystości
cenę i jej stawkę VAT obowiązującą w danym okresie
kwotę netto, VAT i brutto

Możliwości systemu:
Naliczanie opłat abonamentowych i opłat za odczyt 
Prowadzenie kartoteki odbiorców wody, rejestr osób fizycznych i podmiotów gospodarczych
Rejestracja kart zużycia wody (wiele liczników, podliczników i ankiet przy jednej karcie)
Rozliczanie zaewidencjonowanego płatnika poprzez ankiety (tzw. ryczałtowe), liczniki i nieczystości (ilościowe)
Generowanie naliczeń, tworzenie wpisów zawierających: 

Opcjonalne raporty ekranowe: karta, liczniki, naliczenia zużycia, przypisy-odpisy, wpłaty, salda
Generowanie faktur do systemu Sprzedaż, rejestrowanie wpłat, prowadzenie dziennika obrotów sporządzanie zestawieńGenerowanie faktur do systemu Sprzedaż, rejestrowanie wpłat, prowadzenie dziennika obrotów sporządzanie zestawień
Rejestr sprzedaży – umożliwia różne podziały fakturowania (np. oddzielne dla danej miejscowości, w zależności od 
asortymentu), podrejestry sprzedaży
Możliwość ręcznego wystawienia faktury, np. korygującej – generowanie naliczenia przypisów na podstawie faktury
Generowanie not odsetkowych od wpłat po terminie
Możliwość naliczeń prognozowanych i na ich podstawie naliczeń rozliczających
Ewidencjonowanie upomnień, dodrukowywanie faktur, druki przelewowe
W momencie zmiany stawek program nalicza opłatę za wodę proporcjonalnie do dni między odczytamiW momencie zmiany stawek program nalicza opłatę za wodę proporcjonalnie do dni między odczytami
Gospodarka wodomierzowa (ewidencja, historia podłączeń, legalizacja wodomierzy, ewidencja awarii)





Zestaw dla Inkasenta
PIDION BIP-6000-MBT to pierwszy na świecie, super wytrzymały, ręczny komputer zintegrowany z czterema 
różnymi typami technologii: HSDPA, WiFi, Bluetooth, czytnik RFID. Model występuje w wielu wersjach doposażenia 
w zależności od potrzeb użytkownika. Posiada wiele możliwości i wiele innych zastosowań np. służba zdrowia, 
branża FMCG, transport publiczny, gastronomia, logistyka, itp.

Posiada pełny zakres najnowszych technologii. Procesor 806MHz, system 
Windows Mobile 6.1, Windows Mobile 6,5 lub system operacyjny Android. 
Zapewnia maksymalną moc obliczeniową z łatwą obsługą i możliwością integracji 
systemów. Zainstalowana duża pojemność pamięci: 256MB RAM / 512MB ROM 
(do 1GB) oraz slot microSD.

Wytrzymały komputer przenośny, umożliwia pracę bez żadnych ograniczeń 
w bardzo trudnych warunkach. Spełnia wymagania certyfikatu IP65, wytrzymuje 
12 krotne upadki z wysokości 1,8m na powierzchnię stalową i działa w zakresie 
temperatur od -30 do 60 stopni Celsjusza.  Ponadto wydajny akumulator Smart 
Battery  4400mAh (5200mAh - opcja) zapewnia nieprzerwaną pracę przez cały 
dzień.

Duży 3,5” dotykowy wyświetlacz VGA jest czytelny i bardzo łatwy w obsłudze. 
Ponadto, super-odporny TouchWindow LCD pozwala na pracę w trudnych 
warunkach. Dodatkowo klawiatura numeryczna/QWERTY z podświetleniem 
umożliwia łatwe i precyzyjne korzystanie w każdym poziomie oświetlenia.

Drukarka przenośna Sewoo LK-P41 jest drukarką uniwersalną nadającą się zarówno do drukowania pokwitowań jak i etykiet. 
Szybki wydruk (80mm/s) i długa rolka papieru (średnica max. 56mm - ok. 30 metrów długości) sprawia, że drukarka znajduje się 
na czele rankingów wydajności drukarek mobilnych.

Sewoo LK-P41

Lekka i mała - drukarka Sewoo LK-P41 jest wystarczająco lekka, aby nosić ją przez cały dzień
Stylowa - dzięki zastosowaniu odpornego na pęknięcia plastiku z wysokim połyskiem
Regulowana szerokość wydruku - możliwość druku zarówno na papierze o szerokości 50.4mm jak i 112mm
Pojemne akumulatory - 2200mAh lub 4400mAh opcjonalnie (najpojemniejszy akumulator w porównaniu z konkurencją)
Duża rolka papieru - ok. 30 metrów
Komunikacja bezprzewodowa - Bluetooth class 2 lub Wi-Fi 802.11b/g do wyboru
Emulacja Emulacja języka CPCL Zebry
Odporna - certyfikat IP54 z pokrowcem
 

Zapewnia dokładną i szybką transmisję danych w celu poprawy efektywności 
i elastyczności pracy. Oferuje komunikację HSDPA, WiFi i Bluetooth, która 
umożliwia stałą kontrolę przepływu informacji w przedsiębiorstwie w czasie 
rzeczywistym. Wbudowany odbiornik GPS z AGPS i DGPS pozwala na śledzenie 
położenia mobilnych pracowników oraz usprawnienie ich planu trasy.

Najnowsze technologie

Rewolucyjna integracja technologii

Super wytrzymała konstrukcja

Elastyczna komunikacja
PIDION BIP-6000-MBT

Dostarcza szeroki zakres zaawansowanych możliwości przechwytywania danych 
oraz zarządzania nimi. Zawiera wiele rozwiązań technologicznych: HF, UHF lub 
LF czytnik RFID, 1D Laser lub 2D Imager skaner, aparat z autofokusem 3,0 
megapiksela. Wbudowany uchwyt pistoletowy (opcja) poprawia wydajność pracy 
i zmniejsza zmęczenie pracownika przy operacjach wymagających intensywnego 
skanowania.

Niesamowita ergonomia

Cechy:



Dlaczego warto stosować 
rozwiązanie inkasenckie 
firmy MIKROBIT?

Kompleksowe Rozwiązania IT
www.mikrobit.pl

www.mcloud.com.plwww.mbnet.pl www.mdysk.com.pl

Zaangażowane zasoby

Tradycyjny sposób

Zestaw PIDION

Odczyt 
z
wodomierzy

Realny termin płatności

Faktura 
termin
14 dni

Synchronizacja
z  systemem WD 
+ Sprzedaż [SP]

Oczekiwanie na płatność Odnotowanie 
płatności

Wirtualizacja Infrastruktury ITPlatforma Internetowa Wirtualny Dysk


