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WAPRO Mag to wydajny i nowoczesny program do obsługi sprzedaży i magazynu w firmach o różnych profilach 
działalności i strukturze organizacyjnej (wiele oddziałów, magazynów). Współpracuje z rozwiązaniem mobilnej 
sprzedaży, sklepem internetowym dla klientów detalicznych i hurtowych oraz portalem aukcji internetowych. 
Jest w stanie automatycznie wymieniać dane z programami finansowo-księgowymi oraz analitycznymi WAPRO ERP.

WAPRO Mag



Zgodny z przepisami
Program Sprzedaż i magazyn WAPRO 
Mag jest na bieżąco aktualizowany 
i zawsze zgodny z aktualnymi 
przepisami

Wsparcie sprzedaży 
w Internecie
WAPRO Mag współpracuje ze 
Sklepem internetowym, Platformą 
handlu hurtowego B2B i programem 
WAPRO Aukcje ułatwiając sprzedaż 
przez kanały internetowe

Rejestr rozrachunków
i operacji finansowych
Dane kasowe i bankowe oraz bieżąca 
kontrola nad rozrachunkami ułatwia 
określanie warunków handlowych 
oraz windykację należności

Moduł CRM i e-Archiwum
Zintegrowany moduł CRM oraz 
e-Archiwum dokumentów ułatwiają 
zarządzanie relacjami z klientami

Moduł e-Poczta i SMS
Własny, zintegrowany moduł 
pocztowy oraz możliwość 
skorzystania z wysyłki SMS 
znacznie ułatwia kontakty 
z klientami

Współpraca z WAPRO JPK
Możliwość przesyłania zapisów do 
programu Jednolity Plik Kontrolny 
WAPRO JPK pozwala na wygodne, 
zgodne z ustawą raportowanie do 
organów podatkowych

Zalety programu



Warianty programu
Program WAPRO Mag dostępny jest w czterech wariantach, dostosowanych do różnych 
potrzeb obsługiwanych firm.

WAPRO Mag START
umożliwia obsługę jednej firmy i jednego 
magazynu oraz pracę na jednym koncie 
użytkownika i jednym stanowisku 
komputerowym

rozliczanie magazynu w cenach rzeczywistych
wg FIFO lub LIFO
rejestracja i wystawianie dokumentów
magazynowych, sprzedaży i zakupu
(także krajowych w walucie obcej)
sprawna obsługa sprzedaży detalicznej
obsługa cenników, sposobów i terminów 
płatności, limitów kupieckich i rabatów
moduł zamówień
mechanizm odwrotnego obciążenia
obsługa czytników kodów kreskowych
i drukarek fiskalnych
obsługa terminali płatniczych
generowanie i wydruk raportów i zestawień
… i wiele więcej

WAPRO Mag BIZNES
pozwala na obsługę dowolnej ilości firm 
i magazynów oraz pracę w sieci na wielu 
stanowiskach komputerowych

pełna funkcjonalność wariantu START
rezerwacje i planowanie sprzedaży na
podstawie zamówień i statystyk sprzedaży
obsługa walutowych dokumentów handlowych
w obrocie krajowym
współpraca z kasami fiskalnymi, drukarkami
etykiet i wagami
zarządzanie serwisem
możliwość rozszerzania funkcjonalności aplikacji
o dodatkowe moduły zewnętrzne

… i wiele więcej

WAPRO Mag PRESTIŻ
pełna funkcjonalność wariantu BIZNES
rejestracja dokumentów SAD i faktur
eksportowych w walutach
kompletacja i dekompletacja produktów
pełna obsługa faktur wewnątrzunijnych
obsługa dokumentów akcyzowych
wymiana danych XML oraz współpraca
z platformami handlu elektronicznego 
obsługującymi sieci handlowe
generowanie dokumentów INTRASTAT
i eksport XML do systemu celnego
współpraca z kolektorami danych
… i wiele więcej

WAPRO Mag PRESTIŻ PLUS
pełna funkcjonalność wariantu PRESTIŻ
możliwość dołączania własnych
zdefiniowanych tabel w różnych 
kontekstach
możliwość wywoływania własnych funkcji 
lub modułów rozszerzających standardową 
funkcjonalność programu
możliwość dołączania raportów Reporting 
Services

Więcej o programie WAPRO Mag: 
www.wapro.pl/wapro/mag
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