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Wygodne zarz¹dzanie i dostêp do danych z Twojego biura rachunkowego 
dziêki internetowej platformie mojecyferki.pl
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Aby zalogowaæ siê na platformie www.mojecyferki.pl nale¿y przejœæ przez 2 etapy rejestracji. W tym celu w menu g³ównym 
klikamy w miejsce z opisem „Zarejestruj firmê on-line”.Pojawia nam siê okienko, w którym nale¿y wype³niæ pola obowi¹zkowe 
takie jak imiê i nazwisko, numer telefonu (numer ten powinien byæ aktualny gdy¿ na niego bêd¹ wysy³ane wszelkie 
powiadomienia z biura rachunkowego) oraz e-mail i has³o (minimum 7 znaków i jedna cyfra). Adres e-mail nale¿y podaæ w³asny, 
poniewa¿ na ten adres bêd¹ przychodzi³y wszelkie powiadomienia z biura oraz link aktywacyjny. Aby siê zalogowaæ nale¿y 
otworzyæ wiadomoœæ e-mail. Zawiera ona login do www.mojecyferki.pl (najczêœciej jest nim wpisany adres e-mail). Aby 
dokoñczyæ rejestracje nale¿y wype³niæ 2 etap a mianowicie uzupe³niæ dane firmy.  W przypadku wpisania b³êdnych danych- 
administrator systemu, czyli w³aœciciel Biura mo¿e poprawiæ dane.

Mo¿liwoœæ zmiany  na angielski b¹dŸ 
rosyjski
Pola oznaczone gwiazdk¹ 

, uzupe³nienia nie wymaga pole z numer 
tel. stacjonarnego oraz dwie ostatnie pozycje a 
mianowicie kod promocyjny (w przypadku 
promocji) i numer polecaj¹cy ( w przypadku 
rejestracji z polecenia - nale¿y wpisaæ numer 
osoby z programu partnerskiego polecaj¹cego 
program).
Pole potwierdzaj¹ce  
systemu z którym nale¿y zapoznaæ siê poprzez 
naciœniêcie myszk¹ na pogrubiony napis 
„regulamin”. Pole to jest obowi¹zkowe do 
przejœcia do dalszej rejestracji.
Nale¿y przepisaæ  w pole 
znajduj¹ce siê obok.
W sytuacji gdy system bêdzie odrzuca³ dany kod 
nale¿y go odœwie¿yæ u¿ywaj¹c przycisku obok 
„odœwie¿” 
Potwierdzenie naszych 

jêzyka

nale¿y obowi¹zkowo 
wype³niæ

akceptacjê regulaminu

numer weryfikacyjny

danych oraz has³a i maila.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Po nastêpuj¹cych czynnoœciach powinno pojawiæ siê okienko informuj¹ce nas o potrzebie aktywacji linku poprzez odebranie 
poczty na wskazany przez nas adres e-mail. 

Teraz nale¿y przejœæ do swojego programu pocztowego e-mail, odnaleŸæ e-maila  z platformy mojecyferki.pl i potwierdziæ 
rejestracjê klikaj¹c w link, który zawarty jest w tym e-mailu.
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Po klikniêciu w dany link program przekierowuje nas do 2 etapu rejestracji.

Drugi etap dotyczy danych firmy, nale¿y 
pamiêtaæ ¿e w takie pola jak miejscowoœæ, kod 
pocztowy, ulica itp. wpisujemy  nie 
prywatne.
W sytuacji spó³ki nale¿y zaznaczyæ opcjê 

,  w pozosta³ych sytuacjach pozostaj¹ 
domyœlnie ustawienia(osoba fizyczna).
Zaznaczamy odpowiednio jeden  z trzech 
dostêpnych wariantów rozliczenia 
podatkowego.
W sytuacji gdy ktoœ jest  powinien 
zaznaczyæ opcjê „tak”, w przeciwnym wypadku 
opcjê drug¹.
Mo¿liwoœæ  dowolnego pliku 
zapisanego na komputerze poprzez 
skorzystanie z opcji przegl¹daj. Po czym 
znajdujemy nasz plik w komputerze i klikamy na 
niego, po czym powinien za³adowaæ siê on 
automatycznie.
Jak w etapie poprzednim mo¿liwoœæ 

 poprzez naciœniecie na 
miejsce ”umowa” po czym nale¿y zaznaczyæ 
”akceptujê umowê”
Klikamy na „dalej” aby zakoñczyæ rejestracjê.

dane firmy

„spó³ka”

p³atnikiem VAT

do³¹czenia skanu

przeczytania umowy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Za pomoc¹ platformy www.mojeCyferki.pl mo¿esz samodzielnie wprowadziæ swoje dokumenty ksiêgowe dziêki czemu 
oszczêdzasz 20% w op³acie za us³ugi ksiêgowe oraz tworzysz swój e-segregator, do którego masz dostêp zawsze gdy mo¿esz 
skorzystaæ z internetu.  

Platforma umo¿liwia wprowadzenie:

- ,

- ,

- , 

- ,

-  
  (dla potrzebuj¹cych dyskrecji: 
   tylko prowizji i odsetek bankowych)

-  
  (dla firm korzystaj¹cych z programów
   magazynowych wf-mag WAPRO i Ewa-
   Streamsoftu) automatyczny transfer
   dokumentów magazynowych
   zakupu i sprzeda¿y

-  
  dokumentów nie-vatowskich

-  
  (niezbêdnych do przygotowania
   deklaracji miesiêcznych i rocznych)

faktur zakupu

faktur sprzeda¿y

faktur sprzeda¿y- mar¿a

zestawieñ sprzeda¿y z kasy fiskalnej

wyci¹gów bankowych

importu faktur

rachunków lub umów kupna-sprzeda¿y

potwierdzeñ przelewów zus i podatków
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Po op³aceniu ZUS-u/podatku powinieneœ przes³aæ do biura rachunkowego potwierdzenie tej op³aty/przelewu. W tym celu 
korzystasz z zak³adki e-ksiêgowoœæ z której wybierasz wiersz „potwierdzenie przelewu ZUS/podatki” poprzez 2-krotne klikniêcie 
na niego kursorem myszki.

dodaj  
zapisanego na komputerze, poprzez 
2krotne naciœniecie na niego po 
uprzednim odnalezieniu jego,
wybierz  z dostêpnych 
wariantów, 
okreœl jakiego  dotyczy p³atnoœæ, 
mo¿esz dodaæ w³asne , 
po  wszystkich pól zatwierdŸ 
dokument, 
mo¿esz u¿yæ  
je¿eli masz tak¹ mo¿liwoœæ, 
je¿eli chcesz potwierdziæ dodanie 
dokumentu   

skan dowolnego dokumentu

typ p³atnoœci

okresu
uwagi

wype³nieniu

podpisu elektronicznego

i utworzyæ kolejny

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Dokument w ten sposób wprowadzony znajdziesz w zak³adce repozytorium/potwierdzenia przelewów oraz innych dokumentów, 
które mog¹ byæ potrzebne dla korzystaj¹cych z programu (ksiêgowych i pozosta³ych u¿ytkowników) . Umowy, pisma, wzory 
zeskanowane lub w   formie edytowalnej do odtworzenia lub wydrukowania z wirtualnego segregatora – z „Repozytorium”.
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Wprowadzaj¹c dokumenty warto korzystaæ ze znaków zapytania-pomocy, 
która podpowie jak prawid³owo przeprowadziæ proces rejestracji.

dodaj skan,

napisz jakiej faktury dany skan dotyczy, 

zatwierdŸ dokument

1.

2.

3.
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Dokument który utworzysz znajdowaæ siê bêdzie w zak³adce 
Repozytorium/Inne dokumenty.

Dodawanie wszystkich wymienionych wy¿ej dokumentów w formie skanu, zdjêcia lub 
dokumentu u³atwia pracê, skraca czas na odtworzenie takiego dokumentu oraz sta³y 

dostêp do niego niezale¿ny od czasu pracy ksiêgowych.
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Za pomoc¹ platformy www.mojecyferki.pl masz podgl¹d i mo¿liwoœæ edycj:

- sk³adek ZUS i podatków z opcj¹ zaznaczenia statusu (rozliczone/ do zap³acenia)

- faktury wystawionej przez BUF za us³ugi ksiêgowe z mo¿liwoœci¹  p³atnoœci on-line oraz
  pozosta³ych wprowadzonych i niezap³aconych faktur zakupu 

- wprowadzonych i niezap³aconych faktur sprzeda¿y.

mo¿esz zarz¹dzaæ 
 na 

stronie 2

mo¿esz edytowaæ dany 
dokument pod k¹tem 

 

masz mo¿liwoœæ 
pobrania 

liczb¹ wierszy

p³atnoœci

blankietu 
przelewu

1.

2.

3.
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zaznacz aby edytowaæ 
dokument 

wczeœniej wybrany 
dokument mo¿esz 
oznaczyæ jako 
zap³acony b¹dŸ jako 
czêœciowo zap³acony
 
po zaznaczeniu, ¿e 
dokument zosta³ 
zap³acony- dokument 
przenosi siê do 
repozytorium

1.

2.

3.

W przypadku faktur z odroczonym terminem p³atnoœci mo¿esz przes³aæ potwierdzenie zap³aty. Aby dodaæ 
skan  potwierdzaj¹cy dokonania op³aty wchodzisz w zak³adkê E-ksiêgowoœæ/ Inny dokument.
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Faktury za us³ugi ksiêgowe s¹ widoczne w zak³adce „P³atnoœci”- „Faktury zakupu do zap³acenia”.  Fakturê 
mo¿na otworzyæ i wydrukowaæ a tak¿e op³aciæ poprzez wybór opcji „przejdŸ do p³atnoœci on-line”.
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W segregatorze on-line znajdziesz wszystkie wprowadzone w zak³adce E-ksiêgowoœæ dokumenty.
 

W zak³adce Dokumenty od biura bêd¹ wszelkiego rodzaju wiadomoœci od biura rachunkowego takie jak deklaracje, 
sumowania, inne zestawienia, listy p³ac, umowy- rachunkowego dlatego te¿ po otrzymaniu jakiejkolwiek wiadomoœci 

dostajesz informacje na swoj¹ pocztê o nowej wiadomoœci. Bêdziesz dostawa³ powiadomienia SMS o twoich 
zobowi¹zaniach wobec ZUS-u i innych op³at oraz o wysokoœci tych zobowi¹zañ w momencie ich powstania.
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W sytuacji gdy chcesz zg³osiæ sprawê do biura rachunkowego (masz jakieœ w¹tpliwoœci odnoœnie otrzymanych dokumentów 
od biura, chcia³byœ o coœ poprosiæ b¹dŸ te¿ siê poradziæ) wejdŸ w zak³adkê Kontakt i wybierz adresata twojej wiadomoœci. 

Mo¿e nim byæ Ksiêgowy b¹dŸ te¿ Kierownik. 

Po wyborze jednego z wariantów pojawi siê okienko- przyk³ad poni¿ej:

1.

2.

3.

4.

wpisujemy  naszej wiadomoœci,

wpisujemy  naszej proœby, pytania, 

mo¿emy  do naszej 
wiadomoœci poprzez u¿ycie opcji 
przegl¹daj, 

mo¿emy wróciæ do wyboru  
naszej wiadomoœci

temat

treœæ

do³¹czyæ plik

adresata
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Wszystkie wys³ane wiadomoœci do biura rachunkowego mo¿emy przegl¹daæ w zak³adce 
Repozytorium/ Wiadomoœci do Biura.

1.

2.

3.

pytania oznaczone s¹ skrótami 
aby ³atwiej by³o odszukaæ 
w³aœciwe,

wiadomoœci oznaczone s¹ dat¹ 
utworzenia dla sprawniejszego 
zarz¹dzania nimi, 

oprócz wiadomoœci do 
ksiêgowoœci i kierownika do 
biura rachunkowego mo¿na 
wysy³aæ wiosek o nowy typ 
kosztu lub przychodu, który 
jest widoczny przy 
wprowadzaniu faktur 
zakupu/sprzeda¿y lub w 
oddzielnej zak³adce 
w e-ksiêgowoœci.
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Krok 6. Importowanie faktur

Platforma www.mojecyferki.pl umo¿liwia Tobie importowanie faktur z takich programów jak WF-MAG firmy WAPRO oraz EWA 
firmy STREAMSOFT. Importowaæ mo¿na na dwa sposoby poprzez skorzystanie z aplikacji  Invoice Exporter, któr¹ wraz z 

instrukcj¹ obs³ugi i konfiguracji mo¿esz pobraæ wchodz¹c w zak³adkê Ustawienia  / Integracja i importy.

Powy¿szy import z programu EWA skierowany jest do u¿ytkowników systemu operacyjnego Microsoft Windows Vista i nowszych, 
takich jak Windows 7 i Windows 8. W przypadku starszych systemów operacyjnych pewne aplikacje mog¹ nie dzia³aæ 

prawid³owo dlatego wskazane jest aby do importu u¿ywaæ programu WA-PRO.
Drugim sposobem na importowanie faktur jest wejœcie na zak³adkê E-ksiêgowoœæ/ Import faktur.

1.

2.

pobierz aplikacje

postêpuj zgodnie z ni¹

 Invoice 
Exporter (ZIP) , 

po pobraniu aplikacji pobierz 
instrukcjê instalacji i 
konfiguracji aplikacji i 
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Skróty nazw dokumentów

FVS

FVSM

FVZ

IMP

IN

PKI

PKS

PP

PZD

R

RUKS

WB

WN

ZSKF

Faktura sprzeda¿y

Faktura sprzeda¿y mar¿a

Faktura zakupu

Import faktur

Inny dokument

Wiadomoœci do i od kierownika

Wiadomoœci do i od ksiêgowej

Potwierdzenie przelewu ZUS lub podatku

Proœba o zmianê danych

Raport- dokumenty od biura

Rachunki i umowy kupna/sprzeda¿y

Wyci¹g bankowy

Wniosek o nowy typ kosztu/przychodu

Zestawienie sprzeda¿y z kasy fiskalnej

W systemie mojecyferki u¿ywane s¹ nastêpuj¹ce skróty programowe:

skrót pe³na nazwa
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Jeúli masz jeszcze jakieú pytania, zapraszamy do odwiedzenia “naszej pomocy” pod adresem:

 http://www.mojecyferki.pl/203-e-ksiegowosc/lang/pl-PL/default.aspx 

lub kontaktu mailowego:

 

Pomoc teý moýna uzyskaã pod nastæpujàcymi numerami telefonów:
 

, , 

https://www.mojecyferki.pl/182-kontakt/lang/pl-PL/default.aspx 

856613418 508278938 502225789

http://www.mojecyferki.pl/203-e-ksiegowosc/lang/pl-PL/default.aspx
https://www.mojecyferki.pl/182-kontakt/lang/pl-PL/default.aspx
https://www.mojecyferki.pl/182-kontakt/lang/pl-PL/default.aspx
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