
 
 

 

iFaktury24.pl 

KROKI AKTYWACJI PROGRAMU: 

 

1. Aby można było aktywować usługę ifaktur należy zalogować  się do systemu wybierając hasło dla siebie: 

 

http://www.ifaktury24.pl/zarejestruj.html 

 

i wybierając moduł pierwszy:  faktury.  

 

Na maila przyjdzie informacja o aktywacji usługi –proszę go kliknąć  i przesłać mailem do biura: 

- adres email jaki został użyty do aktywacji/logowania 

- a smsem- hasło użyte do logowania. 

 

W ciągu kolejnych 2 dni z Comarchu przyjdzie email z potwierdzeniem rejestracji firmy jako kontrahenta – 

podadzą nadany dla firmy: 

- nr ID 

- hasło / PIN 

Proszę to przesłać do biura – potrzebne one będą do pkt 4. 

 

2. Biuro ustawia dane konfiguracyjne firmy w programie. 

 

Jeśli konieczne jest dodanie logo firmy do wydruku na fv- proszę wejść: 

- konfiguracja – parametry – faktury – wgraj z dysku 

 

Biuro przekaże informację mailowo, gdy będzie już można wystawiać w programie fv. 

 

3. Wystawianie faktur: 

 

a) menu Faktury- faktury 

b) uwaga – dodawanie nowego kontrahenta  jest bardzo proste – wpisuje się NIP i program zaciąga dane do 

systemu z GUS. Tylko proszę uważać na nr ulicy i domu – zaciągany jest w złe pola, trzeba poprawić i wpisać 

je we właściwe pola. 

c) sugeruję najpierw skonfigurować stałe produkty/usługi : Menu – faktury- nowy produkt – dodajemy 

d) potem kolejne faktury wystawiać można także poprzez kopiowanie: 

menu faktury – faktury – na liście faktur prawym przyciskiem myszy i wtedy pojawi się górne menu : kopiuj – 

zmieniamy co trzeba i klikamy zapisz. 

e) zapis na trwałe -  jeśli fv jest dobrze wystawiona dopiero. 

 

4. Aktywowanie wymiany danych elektronicznie (wysyłanie wystawionych fv sprzedaży) – IWD 

 

Gdy otrzymamy od Państwa nr ID i hasło/PIN klienta Comarchu będę mogła uruchomić IWD. Poinformujemy 

o tym osobnym mailem. 

 

Dokumenty wysyłamy do biura z poziomu: faktury – kafelek: księgowość, wyślij dokumenty do księgowego 

(obecnie w tym miejscu będzie kafelek: znajdź księgowego). 

Ustawić należy okres miesięczny za jaki ma być wysłana sprzedaż i wysyłamy. 


