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Definiowanie płatności studenckich w USOS 
 
Informacje o naleŜnościach finansowych studentów względem UJ wprowadzamy do USOS za 
pośrednictwem formularza Płatności->Proponowanie naleŜności. 
 
Po wywołaniu formularza z menu pokazuje się okienko dające moŜliwość przefiltrowania 
studentów po etapach studiów. W okienku tym naleŜy wskazać przynajmniej program 
studiów i cykl dydaktyczny. 
 

 
 
Po zatwierdzeniu wyboru ukaŜe się formularz, gdzie moŜna oglądać statusy juŜ naliczonych 
płatności oraz definiować nowe. UWAGA: obraz całego formularza z zaznaczonym 
połoŜeniem istotnych przycisków i opcji znajduje się na końcu dokumentu. 
 
Dalsze postępowanie zaleŜy od tego, czy chcemy naleŜność naliczyć całej grupie studentów 
(np. czesne), czy tylko pojedynczym osobom (np. opłata za duplikat legitymacji 
elektronicznej). W tym drugim przypadku klikamy na przycisk „Wybierz osobę”, z rozwijanej 
listy wybieramy właściwego studenta i klikamy „Zatwierdź”.  
 

 
 
 
 
W dolnej części formularza w poszczególnych zakładkach pokazują się wszystkie dotychczas 
naliczone naleŜności dla wskazanej osoby (grupy osób), wraz z ich statusem w SAP oraz datą 
eksportu (jeśli były juŜ wyeksportowane). Głównie interesują nas zakładki „Czesne” (opłaty 
za studia), oraz „Inne” (opłaty za legitymacje, indeksy, egzaminy eksternistyczne itp.). 
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Aby naliczyć nową naleŜność, naleŜy uŜyć przycisku „Proponuj”. Wyświetli się okienko, 
które pozwoli na wybór cennika (centralny UJ 08/09), oraz rodzaju płatności. Po ustawieniu 
tych opcji jeszcze raz naleŜy kliknąć „Proponuj”.  
 

 
 
USOS naliczy naleŜności wskazanym osobom, korzystając z podanego cennika, i powiadomi 
o wyniku operacji. NaleŜności naliczane są według domyślnych schematów i wysokości 
zdefiniowanych w słowniku, zatem następnym krokiem będzie ewentualne ich 
zmodyfikowanie w zaleŜności od indywidualnej sytuacji studenta. 
 
1. Płatność standardowa (bez rozkładania na dodatkowe raty), płatnikiem jest student 
Nie wymaga więcej czynności. NaleŜy upewnić się, Ŝe pole „Płatnik” jest ustawione 
prawidłowo. Po wyeksportowaniu płatności w SAP zostanie utworzona faktura na studenta, 
ze wskazaną kwotą i terminem płatności. 
 
2. Płatność standardowa (bez rozkładania na dodatkowe raty), płatnikiem jest firma 
NaleŜy upewnić się, Ŝe pole „Płatnik” jest ustawione prawidłowo. Po wyeksportowaniu 
płatności w SAP zostanie utworzone zlecenie zapłaty, ze wskazaną kwotą i terminem 
płatności. Dane firmy, która ma być płatnikiem, podmieniamy w SAP po eksporcie. 
 
3. Płatność dzielona (raty, bądź części dla róŜnych płatników) 
Po zaznaczeniu wygenerowanej płatności klikamy przycisk „Rozbij”. USOS zapyta, na ile 
części rozłoŜyć płatność i zaproponuje podział kwoty na równe części. Dla kaŜdej z 
powstałych części moŜna zmodyfikować ręcznie: 

• datę płatności – np. w przypadku kilku rat z róŜnymi terminami zapłaty; 
• płatnika – jeśli faktura na daną część kwoty ma być nie na studenta, a na firmę; 
• kwotę – jeśli podział nie powinien być równy. 

Przed eksportem do SAP naleŜy upewnić się Ŝe suma wysokości poszczególnych transakcji 
dla danego studenta daje wymaganą kwotę, zwłaszcza jeśli kwoty były modyfikowane 
ręcznie. 
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Po wygenerowaniu naleŜności i ewentualnej ich ręcznej korekcie wysyłamy dane do SAP, 
gdzie zostaną utworzone faktury bądź zlecenia zapłaty, w zaleŜności od ustawienia pola 
„Płatnik”. Istnieją dwie moŜliwości eksportu: 
 

• dla pojedynczej naleŜności – ustawiamy kursor na płatności i klikamy na przycisk 
„Eksport do SAP” 

• dla wszystkich dotychczas nie eksportowanych naleŜności – klikamy na przycisk 
„Eksport do SAP hurt”. Wysłane zostaną wszystkie widoczne transakcje z aktywnej 
zakładki w formularzu. 

 
W przypadku problemów z naliczeniem naleŜności (brak odpowiedniej pozycji w cenniku, 
moŜliwe dla studiów podyplomowych) bądź z eksportem do SAP prosimy o kontakt z 
zespołem USOS. 
 
Korekta płatności 
UWAGA: naleŜności wysłanej juŜ do SAP nie moŜna edytować ani usunąć zupełnie. Jeśli 
była źle zdefiniowana, bądź nastąpiła zmiana warunków płatności dla danego studenta, naleŜy 
wykonać trzy kroki: 

1. Skorygować fakturę w SAP; 
2. Anulować płatność w USOS (przycisk „Anuluj” po prawej stronie); 
3. Utworzyć nową płatność po stronie USOS i wyeksportować ją do SAP. 

 
 
Formularz płatności: 

 
 

1. Przycisk „Proponuj”, do naliczania nowych naleŜności; 
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2. Zakładki pokazujące naleŜności róŜnych typów; 
3. Termin płatności i kwota wymaganej wpłaty; 
4. Wskazanie kto ma wystąpić jako płatnik na fakturze; 
5. Stan płatności w SAP („Brak” oznacza Ŝe transakcja nie została jeszcze 

wyeksportowana); 
6. Data eksportu płatności do SAP; 
7. Przycisk „Rozbij”, do podzielenia danej wpłaty na części płatne w ratach lub przez 

róŜnych płatników; 
8. Przyciski słuŜące do wysłania płatności do SAP; 
9. Przycisk „Anuluj”, do anulowania naleŜności wyeksportowanej juŜ do SAP. 

NaleŜności, które nie były eksportowane moŜna usunąć standardowo, przyciskiem do 
kasowania rekordów na górnym pasku narzędzi. 

 


