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Prosty, przejrzysty program do szybkiego wystawiania faktur
Wygodna, automatyczna instalacja
Intuicyjna obsługa
Pełna wymiana danych z księgowością
Wysoka jakość za rozsądną cenę

WAPRO Fakturka



Prosty w obsłudze
i przejrzysty
Ilość funkcji programu została świadomie 
ograniczona do niezbędnego minimum, 
tak aby program był maksymalnie prosty 
w obsłudze i przejrzysty, a przyswojenie 
jego funkcji przez użytkownika szybkie 
i naturalne

Szybka i łatwa instalacja
Program jest gotowy do pracy 
i wystawiania faktur w kilkanaście 
sekund 

Zawsze dostępny
Możliwość instalacji i uruchamiania 
programu z przenośnych nośników danych 
(pamięci USB, dyski twarde, karty pamięci 
itp.) ułatwia przenoszenie danych 
i umożliwia wykorzystywanie aplikacji 
na wielu komputerach, we wszystkich 
miejscach świadczenia usług

Wysoka jakość za 
rozsądną cenę
WAPRO Fakturka to tani, niezawodny 
program ułatwiający rozpoczęcie 
przygody z własnym biznesem

Tyle informacji ile 
potrzeba
Program zawiera wszystko to, co jest 
potrzebne w małej firmie do 
fakturowania

Szybka wymiana danych 
z księgowością
Współpraca z WAPRO Kaper i WAPRO Fakir 
pozwala na proste przenoszenia danych do 
programów finansowo-księgowych

Zalety programu



Program WAPRO Fakturka umożliwia sprzedaż i fakturowanie bez konieczności 
prowadzenia magazynu. Aplikacja pozwala na konwersję danych do programu 
Sprzedaż i magazyn WAPRO Mag umożliwiającego prowadzenie pełnej gospodarki 
magazynowej i sprzedaży.

Więcej o programie WAPRO Fakturka:
www.wapro.pl/wapro/fakturka

definiowanie kategorii towarowych

możliwość sprzedaży towaru bez dodawania 
go do kartoteki

wbudowane zestawienia

pobieranie danych kontrahenta z GUS

współpraca z drukarkami fiskalnymi

obsługa terminali płatniczych

możliwość instalacji i uruchamiania programu z 
przenośnych nośników danych (pamięci USB, dyski 
twarde, karty pamięci) 

Przykładowe funkcje

wystawianie faktur VAT

wystawianie faktur VAT Marża

wystawianie faktur VAT krajowych w walucie

wystawianie faktur Pro Forma

wystawianie rachunków

wystawianie i fiskalizacja paragonów

wystawianie korekt

przelewy bankowe

obsługa kartoteki kontrahentów

kontrola zobowiązań i uproszczone mechanizmy 
rozliczeń z klientami

Program WAPRO Fakturka współpracuje 
z programami: Finanse i księgowość WAPRO Fakir, 
Księga podatkowa i ryczałt WAPRO Kaper.
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