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Instalacja Serwera Mobilnych Urządzeń(SMU) oraz Pomocnika 
Sprzedawcy

Instalację pakietu zaczynamy od serwera mobilnych urządzeń (SMU).
Uruchamiany plik setup.exe
Jeżeli potrzebujemy go pobrać, to jest pod tym linkiem:
http://www.cer-tech.com/software/ams/smu-setup.exe

Po przejściu wszystkich kroków instalatora, jesteśmy gotowi do konfiguracji.

UWAGA!!!
Przed uruchomieniem Serwera Mobilnych Urządzeń, zalecamy zaznaczenie wszystkich towarów (tych 
które mają być widoczne w Pomocniku Sprzedawcy) w Subiekcie GT jak przeznaczonych do sprzedaży 

mobilnej. 
– uruchamiamy Subiekta, przechodzimy-> Towary i usługi, zaznaczamy np. całość (CTRL-A) lub tylko 

wybrane (trzymając Ctrl na klawiaturze)
– na zaznaczonym, klikamy prawym przyciskiem, wchodzimy Zbiorcze->Zaznacz do sprzedaży 

mobilnej.

http://www.cer-tech.com/software/ams/setup.exe
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Konfiguracja SMU

Po udanym procesie instalacji, musimy nasz SMU odpowiednio ustawić. Proces ten polega na podaniu 
adresu serwera SQL, użytkownika SQL, ew. hasła, operatora Subiekta i jego hasła. 

UWAGA!!!
Proszę pamiętać że Państwa Subiekt GT musi mieć aktywną Sferę dla Subiekta GT. Jeżeli nie 
posiadacie jeszcze licencji, można ją aktywować na okres próbny (15dni)

Na rysunku zaznaczono na czerwono ikonę aktywacji SFERY. Naciskamy na ikonkę i potwierdzamy 
aktywację w wersji próbnej.

Ważne uwagi:

Subiekt musi być zainstalowany na stanowisku, gdzie będzie działać SMU

SMU zabiera jedną licencję na Sferę oraz jedną licencję Subiekta GT. SMU uruchamia ukryty 
proces Subiekt.exe – nie należy go zakańczać z poziomu managera zadań. 

Bardzo mocno zalecamy instalację SMU na komputerze/serwerze, przy którym nikt nie pracuje. 
Zapewni to wydajniejsze i mniej problematyczne działanie.

Uruchamiamy SMU z ikonki.

Po chwili powita nas ekran z konfiguracją. System za pierwszym razem nie zna parametrów, dlatego nie 
może podłączyć się do Subiekta. Musimy mu w tym pomóc.

Pierwsza zakładka 
(Rodzaj wymiany danych) wybieramy „wymiana danych z systemem Subiekt GT”
Przechodzimy do zakładki  Wymiana danych z SGT
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Możemy  spróbować  odszukać  konfiguracji  połączenia  z  Subiektem  poprzez  prawą  ikonę  „poszukaj
konfiguracji na tym urządzeniu”. Jeżeli się powiedzie, to system podpowie nam domyśle dane. Jeżeli mamy
więcej podmiotów, to musimy wybrać ten na którym ma działać SMU.
Jeżeli  górna  sekcja  jest  już  ustawiona,  to  w  dolnej  musimy  wybrać  użytkownika  Subiekta  i  jest  hasło.
Następnie naciskamy klawisz „4”. 

 Bardzo ważne: użytkownik,  na którym będzie działał  serwer SMU musi być użytkownikiem o
maksymalnych prawach w Subiekcie GT.  Zalecamy stworzenie użytkownika technicznego, np. serwis z
hasłem, którego nie należy podawać nikomu. 

Hasło użytkownika SMU nie powinno zaczynać się od cyfry
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Jeżeli opcja automatyczna nie odczyta nam konfiguracji Subiekta.

Naciskamy „Pobierz listę serwerów”
Po chwili kontrolka wypełni się dostępnymi serwerami SQL w naszej sieci. Doskonała większość to tylko
jeden serwer. Może też się okazać, że lista nie zostanie wypełniona. 

Wybieramy interesujący nas serwer.

serwer SGT-serwer SQL na którym pracuje nasz SubiektGT. Jeżeli instalujemy to na naszym głównym 
serwerze, przeważnie jest to (local)\InsertGT

Co zrobić, jeżeli lista serwerów nie uzupełni się automatycznie ?? Adres naszego
serwera jest widoczny w Subiekcie (na obrazku obok). Uruchamiamy Subiekta GT
i w górnym rogu (na pasku aplikacji) jest napisane. Rysunek obok pokazuje gdzie

odczytać nazwę serwera. W naszym przypadku jest to BIURO1\INSERTGT

po wybraniu serwera, system przeskanuje nasze bazy SQL. Wybieramy tą, która nas interesuje. Nazwa bazy
danych to nazwa naszego podmiotu (na rysunku powyżej od lewej; w tym przypadku to certech)

user SQL – użytkownika serwera SQL; w znakomitej większości to użytkownik SA
hasło user SQL- hasło użytkownika SQL; w znakomitej większości hasło jest puste
użytkownik SGT- użytkownik Subiekta, na którym będzie pracował serwer; zalecamy podanie tutaj 
użytkownika o pełnych uprawnieniach. Lista wypełniana jest aktualnymi użytkownikami po wybraniu bazy.
hasło użytkownika – hasło użytkownika w Subiekcie

Jeżeli nazwa podmiotu zawiera polskie znaki lub odstępy (spacje), trzeba je zamienić na znak podkreślenia dolnego, tzn. _ 

Po wypełnieniu/wybraniu wszystkich pól, naciskamy guzik „Sprawdź połączenie”. Jeżeli wszystko jest OK,
pojawi się komunikat „Udało się podłączyć do SubiektaGT”. 
To niestety jeszcze nie koniec.
Przechodzimy do zakładki „Konfiguracja sieciowa”. Tam ustawiamy (wybieramy) tkz. adres nasłuchu. Mamy
(przeważnie)  jedną  opcję  do  wybrania  (chyba że nasz  komputer  wyposażony jest  w więcej  interfejsów
sieciowych). 

Zapisujemy ten adres gdzieś z boku, będzie nam potrzebny.

Zakładka inne
W tej sekcji mamy do ustalenia parametry:

– synchronizacja kontrahentów – czy firmy i czy osoby mają być replikowane do urządzeń mobilnych
oraz jakie grupy kontrahentów należy synchronizować

– synchronizacja  magazynów  (zaznaczamy/odznaczamy  dużym  plusem)  –  dane  o  których
magazynach  mają  być  przesyłane  do  urządzeń  mobilnych  (uwaga!  Jeżeli  odznaczmy  któryś
magazyn to nie pojawi się on jako docelowy dla dokumentu MM)

– szczegółowe  pozwolenia  na  dostęp  –  definiujemy  które  urządzenie  ma  dostęp  do  których
magazynów i który magazyn jest domyślny dla danego urządzenia.

Kto to jest SMUGuard i co on tutaj robi ??

Wraz z wersją SMU 1.008.10 dodaliśmy niewielką aplikację, która wspomaga pracę SMU.
Nazywa się SMUGuard.
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Pierwszą jej rolą jest utrzymanie procesu SMU nawet po wystąpieniu błędu. 
Druga to ułatwienie aktualizacji SMU. 
Przykład: SMU z jakiegoś powodu zatrzymuje się (błąd). Komunikat o błędzie na ekranie
widnieje cały czas i czeka na naciśnięcie OK. Serwer musi zostać uruchomiony poprzez
użytkownika na nowo.
Jeżeli uruchomimy SMU poprzez SMUGuard (ikona SMU jest już niepotrzebna) to kontrolę
na prawidłową podmianą plików przy aktualizacji i obsługą błędów przejmuje SMUGuard.
Ewentualny komunikat o błędach widoczny jest 8 sekund, zapisywany do logu oraz SMU
zostaje automatycznie uruchomiony na nowo.
W nowym pliku instalatora SMU : smu-setup.exe – jest już zawarty SMUGuard i domyślnie
to właśnie on zostaje dodany do autostartu Windows.

Dodawanie urządzeń do SMU – autoryzacja

Serwer i Państwa firma musi czuć się bezpiecznie. Co by było, gdyby ktoś miał Wasz adres ip i podłączył się
aplikacją do waszego systemu ?? Na szczęście SMU mu na to nie pozwoli :)

Ważnym elementem jest ustalenie listy urządzeń mobilnych, które mają dostęp do Państwa zasobów.
Następnym krokiem,  jest  jej  ustalenie.  Będziemy potrzebować zainstalowaną aplikację  na urządzeniu  z
androidem.

Jeżeli  mamy już zainstalowaną i  skonfigurowaną sieć (adres ip i  port  dla SMU) możemy przystąpić do
pierwszej autoryzacji urządzenia.

Klikamy na ikonkę SMU w pasku po prawej dwa razy. Po otwarciu wchodzimy w OPCJE i Konfiguracja. 
Wybieramy Konfiguracja urządzeń.
Następnie Dodaj nowe urządzenie. 

Zobaczymy małe okno z migającym tabletem. Jest to znak, że serwer czeka na wiadomość informacyjną z
urządzenia.

Na urządzeniu z Androidem
wchodzimy do Komunikacja i serwis
następnie naciskamy Zgłoś urządzenie

Jeżeli komunikacja przebiegła prawidłowo, okno z migającym tabletem zniknie i urządzenie zostanie dodane
do listy.

Jeżeli mamy problem z komunikacją (pomimo ustawienia poprawnie adresów i portów) najczęściej zapora
nie pozwala na komunikację na porcie 5000 (lub innym zdefiniowanym przez Państwa). Należy wykonać
wyjątek w kierunku przychodzącym do SMU na danym porcie. 

Jeżeli zakończyliśmy autoryzację urządzeń, naciskamy zapisz konfig
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Jeżeli wszystko jest skonfigurowane poprawnie, powinniśmy zobaczyć u dołu, po prawej stronie ikonkę oraz
napis serwer przyjmuje żądania
Teraz teoretycznie mamy sprawę SMU załatwioną. 

Konfiguracja notyfikacji innych komputerów w sieci o nowym 
dokumencie.

Następną opcją, którą możemy skonfigurować to notyfikacja komputerów w naszej sieci. Do czego to 
służy?? Jeżeli mamy np. przedstawicieli handlowych, i ktoś w biurze oczekuje na zamówienia z terenu to 
używanie notifera jest bardzo wskazane. Malutka aplikacja będzie nas informować o nowych dokumentach. 
Możemy zainstalować ją na dowolnej ilości komputerów w naszej sieci. Dodatkowo aplikacja powiadamia 
głosem. 

Aplikacja rezyduje w pasku systemowym. Poniżej obrazki: po starcie, po przyjściu nowego zamówienia
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zakładka SMU z ustawieniem powiadomień

Aplikację notifer można pobrać z adresu: https://www.cer-tech.com/software/ams/notifer_install.exe

Instalacja Pomocnika Sprzedawcy - Android
Instalacja jest krótka i nie powinna być problematyczna.
Należy pobrać wersję instalacyjną z naszego serwera. Uruchamiamy więc przeglądarkę internetową w 
naszym urządzeniu. 
Wpisujemy adres: https://www.cer-tech.com/software/ams/PomocnikSp.apk   (wielkość liter ma znaczenie) 
lub możemy skorzystać ze skróconego linku: http://bit.ly/1oD8eOW

Po pobraniu, naciskamy zainstaluj (z górnego paska). 
Przy nowszych wersjach Androida, może ukazać się okienko o następującej treści:
„Aplikacja jest napisana pod starszą wersję androida…. Itd.”. Komunikatem się nie przejmujemy, wszystko 
jest w porządku. Jako firma staramy utrzymać kompatybilność wsteczną. Dużo urządzeń – kolektorów 
danych jest na starszego androida.
Następną przeszkodą może być włączona osłona Google Play Protect. Jeżeli dostaniemy komunikat, że 
aplikacja nie została zainstalowana, może to oznaczać że Play Protect ją zablokował lub nie zaznaczyliśmy 
instalacji z nieznanych źródeł.

http://bit.ly/1oD8eOW
http://www.cer-tech.com/software/ams/PomocnikSp.apk
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Jak wyłączyć Google Play Protect?

Przy instalacji PS możemy dostać mylny komunikat że zablokowano 
niebezpieczną aplikację. Oczywiście, nie jest to prawda. Aplikacja jest jak 
najbardziej bezpieczna. Możemy naciśnąć „Więcej szczegółów” i nacisnąć 
„Zainstaluj mimo to”. Czasami to nie pomaga i trzeba wyłączyć Play Protect.
Wchodzimy do sklepu Google Play. Następnie naciskamy na swój profil.
Później Play Protect oraz na „zębatkę” - ustawienia

Gasimy obie opcje.

Instalacja z nieznanych źródeł.

Naciskamy ustawienia. Na następnym ekranie zobaczymy
zezwolenie na instalację z nieznanych źródeł.
Potwierdzamy.

Na

następnym ekranie zaznaczamy: „Zezwól 
tylko na tą instalację” i naciskamy OK

Ostatni ekran instalatora to właściwa instalacja aplikacji.
Naciskamy „Instaluj”
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Po prawidłowej instalacji  oprogramowania na ekranie startowym zobaczymy skrót do 
aplikacji.
Stukamy palcem na ikonie, aplikacja się uruchamia.
Pamiętajmy, nie jest ona jeszcze ustawiona.
Okno informuje nas że to wersja demo (na razie przynajmniej). 

Uruchamiamy ikonę „konfiguracja”
W pierwszej opcji od góry mamy sekcję: „KOMUNIKACJA Z SMU”
Pod spodem: Adres IP serwera. 
I teraz pewnie myślą Państwo, skąd go wziąć ?? 
W dziale instalacji serwera SMU kazałem go zapisać. Dla tych co nie zapisali:
Adres można odpisać z serwera SMU.
„Konfiguracja sieciowa” - tam właśnie wybieraliśmy na jakim adresie IP będzie czekał nasz serwer na 
rozkazy. 

Domyślną instalację (tutaj opisaną) przeprowadzamy w schemacie: komputer w biurze->router->WIFI<-
telefon lub tablet podpięty do WIFI. Najprościej można powiedzieć że wszystko „chodzi po lanie”.
Otwieramy pole Adres IP serwera i wpisujemy tam adres naszego serwera SMU.
Domyślny port to 5000 i jeżeli nie jest u nas zajęty, zostawiamy go w spokoju.

Przy konfiguracji do pracy na „zewnątrz”, pamiętajmy że musimy przekierować port 5000 do wewnątrz 
sieci do komputera z SMU
Jeżeli chodzi o ustawienia sieciowe i instalację na Androidzie to w zasadzie wszystko. 

Istnieje prosta możliwość zaadaptowania aplikacji, żeby pracowała w sieci wewnętrznej po naszym WIFI i w terenie np. po sieci 
LTE. W pierwszym adresie IP serwera SMU na androidzie wpisujemy adres LAN, w drugim adresie, adres zewnętrzny.
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Przy takiej konfiguracji nasz system będzie w sposób przeźroczysty przełączał się między siecią WI-FI a siecią Internet. 

(Dot.  strych wersji  androida.)  Jeżeli  zamierzamy korzystać z  asystenta głosowego (pomocne np.  przy inwentaryzacji)  musimy
doinstalować jeden pakiet  ze sklepu Play.  W sklepie Play, wpisujemy w polu szukaj: „Zamiana tekstu na mowę Google”.  Po
ściągnięciu pakietu uruchamiamy Ustawienia, następnie wybieramy „Język i wprowadzanie”. Następnie: Opcje syntezatora mowy.

Naciskamy  po  prawej  stronie  na  ustawienia  (koło  zębate)  oraz  zainstaluj  dane  głosu.  Wybieramy  polski  (Polska).  Po  pobraniu,
naciskamy „Posłuchaj przykładu”.

Pierwsze kroki po instalacji.

Po udanej instalacji SMU i Pomocnika jesteśmy prawie gotowi do działania. Pozostaje nam tylko pełna 
synchronizacja. Przed pierwszym użyciem aplikacji musi zostać wykonana. Na głównym ekranie naciskamy 
„Komunikacja” i następnie Synchronizacja.
W zależności jaki tryb pracy ustawiliśmy w konfiguracji, ekran główny może być inny.

   ekran główny ekran komunikacji   ekran synchronizacji

W zależności od wielkości naszej bazy danych w Subiekcie, synchronizacja może potrwać parę sekund lub
kilka minut. 

Jeżeli podczas synchronizacji dostaniemy komunikat, że aplikacja nie odpowiada, zamknąć czy czekać,
naciskamy czekać.

Po zakończonej synchronizacji jesteśmy gotowi do działania.
Pamiętajmy, nasze dane od teraz zapisane są w nieulotnej pamięci urządzenia. Tworząc np. paragon, każda
pozycja jest na bieżąco zapisywana i nie stracimy żadnych ważnych informacji.
Pełną synchronizację robimy przeważnie raz po instalacji aplikacji. Od teraz każda zmiana w Subiekcie, np.
stanu jest na bieżąco przekazywana do naszego urządzenia. Mamy więc stany, kartoteki towarów i klientów,
ceny zawsze aktualne. 
Jeżeli tablica zmian do wysłania do urządzenia jest bardzo długa i odświeżanie danych w tle trwa bardzo
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długo, możemy wywołać pełną synchronizację. Zmiany zostaną pobrane od razu.

Konfiguracja aplikacji

Menu konfiguracyjne zawiera szereg opcji, które trzeba poustawiać wedle swoich wymagań.
W tym rozdziale postaramy się je opisać.

Sekcja   Komunikacja z SMU  
w tej sekcji już nie mamy nic do ustawienia; zawiera ona parametry połączenia do SMU

Sekcja   Tryb pracy aplikacji  

Tryb pracy
Tutaj decydujemy w jakim trybie będzie działać aplikacja.
Tryb Preselling – tryb dla przedstawiciela handlowego, pozwalający na 
zbieranie zamówień od klientów

Tryb Vanselling – tryb sprzedaży bezpośredniej (np. z klientem) lub zakupów, 
przyjmowania PZ, robienia WZ, RW i innych dokumentów

Tryb Stanowisko sprzedaży – w tej chwili nieobsługiwany.

Rodzaj dokumentu  - jaki dokument ma być jako domyślny. Ta opcja działa tylko w trybie Vanselingu. 
System będzie nam podpowiadał domyślnie jaki dokument zapisać w Subiekcie GT. Pomimo tego, że 
ustawimy tutaj jakiś typ dokumentu, zawsze przed zamknięciem możemy go zmienić. W trybie Presellingu 
aktywnym dokumentem jest zamówienie od klienta. 

Którą ceną operować na dokumencie – opcja to pozwala ustalić domyślną cenę przy tworzeniu nowego 
dokumentu. Opcja działa w trybie Vansellingu i Presellingu.

Sekcja   DOKUMENT  
Zapytanie o ilość – jeżeli jest włączona, to za każdym razem, gdy użyjemy towaru (wybierzemy go), system
od razu wyświetli okno z zapytaniem o ilość wprowadzaną na dokument. Jeżeli opcja jest wyłączona, system
doda towar z ilością 1. Na dokumencie mamy oczywiście możliwość zmiany ilości. 

Zbijać pozycje dok. - jeżeli ta opcja jest włączona: te same towary zostaną zapisane w jednej pozycji na 
dokumencie.

Przejście powrotne – będąc na dokumencie sprzedaży, kiedy kciukiem wywołujemy ekran z towarami i z 
tamtego poziomu (z listy towarów) dodajemy towar do dokumentu, to po dodaniu, ekran wraca do 
dokumentu.

Obowiązek pytania o ilość  - obowiązek zapytania o ilość przy zdefiniowanych jednostkach miar. Np. jeżeli 
towary – owoce mają jednostkę KG, to po wpisaniu tej jednostki w konfiguracji system zawsze przy owocach
będzie pytał o ilość. Parametr zadziała nawet jeżeli parametr Zapytanie o ilość jest wyłączony.

Czy odsyłać PDFa na urządzenie – opcja pozwala zaznaczyć domyślnie odsyłanie gotowego dokumentu 
subiektowego w formacie PDF na nasze urządzenie. Dzięki tej opcji, mamy możliwość wydruku dokumentu 
bezpośrednio u klienta na jego drukarce jak i wgląd do jego oryginalnej postaci.

Kalkulować cenę sp. od netto
Opcja działa w momencie gdy za każdym razem korzystamy z ceny kalkulowanej ręcznie. Jeżeli 
zaznaczymy tą opcję, kalkulować cenę będziemy zawsze od ceny netto (w okienku zobaczymy kartotekową 
netto, marżę, narzut od netto) – jeżeli wyłączymy ta opcję, kalkulacja będzie odbywać się od ceny brutto.
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Blokować cenę poniżej kart.?
Opcja działa także w momencie, gdy używany ceny sprzedaży ustalanej ręcznie (ceny kalkulowanej). Jeżeli 
ta opcja jest włączona, program nie pozwoli nam wpisać ceny poniżej ceny kartotekowej. Nawet jeżeli 
wyniknie to z ceny przed rabatem i dużego rabatu.
Uwaga! Opcja ta blokuje także nadanie dużego rabatu, w momencie gdy poprawiamy go na pozycji 
dokumentu.

Sekcja   PRESELLING  
Czy używać poziomów cen – parametr ten określa, czy w trybie przedstawiciela handlowego używamy 
poziomów cen z Subiekta GT. Np. jeżeli firma X ma w kartotece ustalony cenę Hurtową to po otwarciu 
dokumentu i wybraniu tego kontrahenta, system będzie liczył wg ceny Hurtowej.

Czy używać przypisanych rabatów – jeżeli ta opcja jest włączona, to w trybie przedstawiciela system użyje
rabatu zdefiniowanego w kartotece klienta. 

Obsługa płatnik-odbiorca
Opcja pozwala na ustalenie, czy aplikacja ma obsługiwać płatnika i odbiorcę. Do wyboru mam 4 opcje:

– bez pytania – lista kontrahentów o tym samym nipie – w tym trybie, po wybraniu kontrahenta, 
system poszukuje kontrahentów z tym samym nipem (jak odbiorca), i pokazuje nam osobną tabelkę 
z kontrahentami o podanym nipie do wyboru. Przykład Firma ABC, siedziba firma, 50 sklepów. 

– zapytaj – lista kontrahentów o tym samym nipie, działa tak samo jak opcja powyżej, ale 
wcześniej pyta czy otworzyć listę kontrahentów o tym samym nipie

– pytaj – wszyscy kontrahenci – pyta czy otworzyć listę odbiorców wszystkich 

– nie obsługuj – brak obsługi płatnika/odbiorcy

 opcje używać poziomów cen i przypisanych rabatów działają wzajemnie

Sekcja   INNE  
Czy tryb nadzorowany – jeżeli włączymy ta opcję, system będzie głosowo powiadamiał nas o pewnych 
zdarzeniach, np. wybór towaru z tym samym kodem kreskowym z listy

Zabezpiecz menu – opcja ta pozwala zabezpieczyć menu konfiguracji, przed nieautoryzowanym dostępem 
poprzez hasło. Jeżeli wypełnimy pole hasło, to za każdym razem musimy je podać, chcąc zmienić cokolwiek 
w konfiguracji. Żeby wyłączyć hasło, po prostu trzeba je wyczyścić.

 w przypadku, gdy hasło zostanie zgubione lub zapomniane – możemy je odzyskać. W tym przypadku prosimy o kontakt z producentem
lub Państwa dealerem. Do zdalnego odzyskania hasła niezbędny będzie program Anydesk na Androida i aktywne połączenie do 
internetu. Odzyskanie hasła kosztuje 50 zł netto.

Sprzętowy czytnik BT – jeżeli do skanowania kodów kreskowych używamy czytnika podłączonego poprzez
Bluetooth – włączamy tą opcję

Sprzętowa klawiatura – jeżeli używamy kolektora ze sprzętową klawiaturą numeryczną, zaznaczamy tą 
opcję, żeby klawiatura programowa nie była pokazywana

Sekcja   Inwentaryzacja  
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Którą cenę wyświetlać – pokazujemy dokumentowi inwentaryzacji (Iwc) którą ceną ma operować.

Metoda obsługi skanera kodów kreskowych – opcja przydatna, gdy odczyt kodu ze skanera sprzętowego 
jest niepoprawny lub w ogóle skaner nie przesyła danych.

Zbijaj pozycje na arkuszu – ustawiamy, czy po zeskanowaniu tego samego kodu kreskowego pozycja ma 
pojawić się jako nowa, czy „dobić” ilość to pozycji, która już istnieje na arkuszu.

Sekcja   Uprawnienia  

Pokazywać rozrachunki – nadajemy uprawnienie, które pozwala (lub nie) zobaczyć rozrachunki klienta w 
trybie przedstawiciela.

Czy wolno zmienić magazyn – pozwalamy lub nie na zmianę magazynu. 

Czy nowa kartoteka – pozwalamy lub nie na zakładanie nowej kartoteki z poziomu androida

Czy edycja kartoteki – pozwalamy lub nie na edycję kartoteki z poziomu androida

Czy można zmienić formę – pozwalamy lub nie na zmianę formy płatności przy wystawieniu dokumentu.

Zmiana ceny na dokumencie – opcja pozwala lub zabrania na zmianę rodzaju ceny na dokumencie. Np. z 
detalicznej na hurtową lub kalkulowaną.

Zmiana ceny sprzedaży – opcja pozwala na zmianę ceny na dokumencie na dowolną cenę wprowadzaną z
tkz. ręki. Jeżeli opcja jest zaznaczona, możemy zmienić cenę na dokumencie, naciskając palcem na 
etykiecie ceny.

Domyślny magazyn – pozwala ustawić podpowiadany magazyn na danym urządzeniu. W połączeniu z 
uprawnieniem „Czy wolno zmienić magazyn” można odpowiednio zablokować zmianę magazynu dla np. 
przedstawiciela i nie zezwalać mu np. na podgląd stanów czy też wystawianie dokumentów z innego 
magazynu niż przydzielony.

Blokować zmianę dokumentu – uprawnienie daje możliwość zmiany dokumentu domyślnego.

Czy można dodać klienta – uprawnienie wskazuje czy możemy dodać w aplikacji nowego klienta.

Czy zmiany w kracie klienta – uprawnienie pozwala/zabrania na edycję kartoteki klienta.

Klienci opiekuna – pokazuje tylko klientów danego opiekuna. Jeżeli w Subiekcie przypiszemy klientów do 
opiekuna (np. do przedstawiciela handlowego) to będziemy widzieć w androidzie tylko tych klientów tego 
opiekuna.

Klienci opiekuna – pozwala na zafiltrowanie pokazywanych klientów:
– wszyscy klienci
– kontrahenci zalogowanego użytkownika (w zależności kto się zaloguje, będą pokazywani tylko 

klienci których jest opiekunem)
– poszczególni użytkownicy na stałe (czyli np. zawsze pokazuj klientów, których opiekunem jest 'Jan 

Kowalski')

Wielofirmowość
Od wersji 16 mamy możliwość obsługi wielu firm na jednym urządzeniu. U dołu ekranu głównego, tam gdzie 
napisane jest „domyślna baza”. Naciskając palcem uaktywni się nam ekran zarządzania bazami lokalnymi.
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Żeby „wielofirmowość” działała trzeba spełnić jeden warunek: wszystkie serwery SMU muszą być w wersji 
zgodnej z naszą zainstalowaną aplikacją. Co to oznacza ?? Jeżeli pierwszy serwer jest w wersji np. 1.008.05
to następne (w innych oddziałach/firmach) też muszą być w tej samej wersji.

Podział ekranu.

Po wejściu do ikony Dokumenty, widzimy na pierwszy ekranie utworzone dokumenty w pamięci urządzenia.
Możemy (przytrzymując dłużej na pozycji dokumentu) otworzyć menu kontekstowe i np. edytować 
istniejący dokument (jeżeli nie został wysłany i zapisany w Subiekcie). Możemy także otworzyć nowy.
W trybie edycji mamy do dyspozycji ekran tkz. swype (przesuwamy kciukiem w lewo i prawo – ruch 
pomiędzy listą pozycji dokumentu a listą towarów do wyboru)

Pierwszy obrazek przedstawia ekran zapisanych dokumentów w naszym urządzeniu. 
Po przytrzymaniu palca na dokumencie otrzymamy menu kontekstowe:

 Naciśnięcie na ten znaczek, spowoduje otwarcie nowego dokumentu (obrazek 2)

Pole wyboru magazynu działa tylko wtedy gdy dokument nie ma żadnych pozycji.

nowy 
dokument

zakres dok.
od

zakres dok. 
do

dodawanie 
towaru do 
dokumentu

grupy 
towarowe

ustawienia 
filtrowania

ustawienie 
cen 

na dokumencie

zakończenie
dokumentu

wybór 
magazynu

wybór 
kontrahenta zeskanowanie

kodu aparatem

przesuwaj palcem pomiędzy ekranami

 szukanie kontekstowe

nowa kartoteka

wstawienie 
usługi

Pobieranie 
.ostatniej
ceny sp. 

kontrahenta 
dla towarów

filtr 
kontrahenta
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Dodanie nowej kartoteki towarowej

System umożliwia nam dodanie/edycję kartoteki towarowej.
Należy pamiętać, że zależy to od uprawnienia w konfiguracji programu w 
urządzeniu.

Na dokumencie, a raczej po prawej jego stronie (na drugim ekranie)  
naciskamy ikonę 

Zobaczymy wtedy okno dialogowe, które  
pozwoli nam uzupełnić dane kartoteki. 
Pogrubione pola muszą być uzupełnione.

Przy  zakładaniu  kartoteki  musimy  
pamiętać  o  dwóch  bardzo  ważnych  
aspektach:

– musimy  mieć  kontakt  z  serwerem
SMU. Jeżeli ten warunek nie będzie
spełniony, kartoteka się nie założy.

– Jeżeli  nie  zaznaczymy  „Sprzedaż
mobilna” - towar założy się w bazie
Subiekta ale nie zobaczymy go w
urządzeniu z androidem.

Jeżeli  uzupełnimy  dane  w  kartotece,  
następnie  spróbujemy  zapisać  ale  
dostaniemy komunikat o braku łączności z 
SMU  –  musimy  poszukać  zasięgu  lub  
włączyć  WI-FI.  Dane  które  mozolnie  
wpisywaliśmy są przechowane w buforze,  
więc po ponownym naciśnięciu ikony, pola 
uzupełnią się automatycznie.

Edycja kartoteki działa troszkę inaczej. Na liście towarów, na danej kartotece,
przytrzymujemy dłużej palec; pojawia się menu kontekstowe i na nim 
wybieramy „edytuj kartotekę”.

Można także od razu zrobić zdjęcie wbudowanym aparatem i wysłać od razu 
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do subiekta.

Pobieranie obrazka towaru
Czasami jesteśmy w potrzebie np. pokazać klientowi zdjęcie towaru. Nic trudnego. Pomocnik obsługuje tą
funkcję.  Na  liście  towarów,  na  konkretnej  pozycji,  przytrzymujemy  palec  aż  do  ukazania  się  menu
kontekstowego. Następnie naciskamy „pokaż obrazek”. Jeżeli pobieraliśmy już kiedyś to konkretne zdjęcie,
bardzo szybko zobaczymy jego podgląd. Jeżeli nie, musimy uzbroić się cierpliwość, obrazek pobierany jest
on-line z naszego Subiekta. Po pobraniu zapisywany jest lokalnie.

Praca w trybie presellingu (przedstawiciela handlowego)

Jeżeli chcemy używać trybu presellingu, musimy konfiguracji aplikacji ustawić ten tryb. Wchodzimy z 
głównego ekranu na ikonę „Konfiguracja”, następnie tryb pracy. Otwiera się okno dialogowe, z którego 
wybieramy Preselling.
Może ktoś zapytać jakie są różnice pomiędzy trybem Van a Pre selling w aplikacji ?!
Preselling:
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– aplikacja domyślnie ustawia typ dokumentu na Zamówienie od klienta
– domyślnie od razu włączana jest lista z kontrahentem do wyboru
– po liście kontrahentów pobierane są rozrachunki z serwera w centrali 

Jeżeli chodzi o ceny sprzedaży, to wybór mamy:
– ceny stałe (detal, hurt, specjalna, kartotekowa) netto/brutto
– ceny kalkulowane (wpisywane przy zamówieniu) przy czym, możemy korzystać z ostatniej ceny 

sprzedaży kontrahenta (warunek: czynne połączenie internetowe do centrali)

Ustawienia cen możemy dokonać zarówno na dokumencie lub w konfiguracji (jako domyślne ustawienia).

Jeżeli chcemy korzystać z cen wbudowanych, ustalamy odpowiednią „kulkę”.

pamiętajmy, że jeżeli w konfiguracji mamy ustaloną opcję „Używaj poziomów cen kontrahenta” to   poziomy cen z kartoteki mają 
priorytet

Jak posługiwać się ceną kalkulowaną?

Do czego służy ta opcja ?

– można ustalać samodzielnie cenę sprzedaży (np. w oparciu o marżę lub narzut),
– można pobierać ostatnią cenę sprzedaży kontrahenta i ostatnią cenę sprzedaży kontrahenta z 

rabatem (naciskamy pobierz i wstaw)
– dodatkowo można posługiwać się rabatem (widocznym dla klienta)
– możemy wpisać dowolną cenę ale system może podpowiedzieć nam jedną z 3 cen (detal, hurt, 
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specjalną)

Dodatkowo, możemy na stałe ustalić (w konfiguracji) czy wyliczenie ceny końcowej dla klienta ma odbywać 
się od ceny kartotekowej brutto czy netto.
Możemy także zablokować, żeby użytkownik nie wycenił towaru poniżej ceny kartotekowej (konfiguracja).

pamiętajmy, ostatnia cena sprzedaży kontrahenta jest pobierana w trybie ON-LINE i będzie działać tylko z aktywnym połączeniem 
do serwera SMU.

Dodatkowe jednostki miar

Pomocnik sprzedawcy obsługuje dodatkowe jednostki miar towaru. Musimy je oczywiście zdefiniować w 
Subiekcie. Jeżeli mamy dodatkową jednostkę w danym towarze to poinformuje nas o tym odpowiednia ikona
odważnika. 
Wyzwolenie tego okna (wpisz ilość) następuje po przejściu na prawy ekran, na listę towarów i wybranie go z 
listy.
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Naciskając ikonkę odważnika, przełączamy się pomiędzy dodatkowymi jednostkami. Jeżeli dany towar nie 
ma dodatkowych jednostek, ikona odważnika nie jest pokazywana.

Pamiętajmy, dodatkowe jednostki działają tylko wtedy gdy w konfiguracji włączone jest zapytanie o ilość.

Kompletacja zamówień

Od wersji 13.03 wprowadziliśmy nowy moduł. 

Kompletacja zamówień i WZ, przeznaczona jest dla sekcji magazynowej, działającej wg
schematu:  biuro:przyjęcie  zamówienia  od  klienta  lub  WZ  →  magazyn:kompletacja  i
wydanie/wysyłka.

Moduł działa zarówno na dokumentach, które są już w bazie lokalnej w Pomocniku lub na
takich, których nie ma urządzeniu mobilnym ale są w Subiekcie. 
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Główny ekran listy zamówień

Po naciśnięciu zielonej strzałki „start” przechodzimy do szczegółów dokumentu.

Przytrzymanie dłużej palca na wierszu (w pustym miejscu), spowoduje otwarcie menu
kontekstowego. Możemy w nim sprawdzić, czy istnieje dalej skojarzenie tego zamówienia
z  WZv.  Może  się  okazać,  że  ktoś  usunął  powstałą  WZv  do  tego  zamówienia.  Jeżeli
użyjemy tej opcji, będziemy mogli ją ponownie edytować.

Druga opcja służy do wydruku WZv na wybranej drukarce (tam gdzie zainstalowany jest
SMU).

Nie  musimy  mieć  zsynchronizowanych  towarów,  kodów  kreskowych.  Dokument  do

klient

Nr zamówienia

wartość 
zamówienia 

brutto

wejście do szczegółów 
zamówienia/kompletacja

magazyn na którym 
powstało zamówienie

ilość skompletowanych
do tej pory pozycji 

filtrowanie zamówień 
po dacie

data wyfiltrowanych 
zamówień

ilość zamówień 
w wyfiltrowanym 

okresie

Pobieranie zamówień 
bezpośrednio z Subiekta

 przytrzymaj 
 dłużej
 pokaże się 
 menu 
 kontekstowe

opis 
z dokumentu 

Subiekta

filtr: wszystkie 
i nie wykonane

ikona informuje o nowym
 dokumencie do kompletacji. 

Trzeba naciśnąć ikonę, 
żeby odświeżyć listę

 Ustawienia 
 filtrowania
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kompletacji   w  Pomocniku  ma  swoje  dane  i  jest  niezależne  od   flagi  „Pozycja  do
sprzedaży mobilnej”.

Żeby skompletować zamówienie, naciskamy zielony klawisz „PLAY”.

Po wejściu zobaczymy ekran ze szczegółami zamówienia. Pierwsza kolumna z ilością, to
ilość  zamawiana przez  klienta.  Druga kolumna to  ilość  kompletowana  przez nas przy
wydaniu.

Szczegóły dokumentu do kompletacji

Żeby moduł prawidłowo działał, w konfiguracji SMU (zakładka kompletacja) musimy zaznaczyć „Wysyłaj zamówienia na urządzenia
mobilne” oraz przyporządkować dane urządzenie do danego magazynu (magazynów)

Jeżeli  wiersz  zamówienia  jest  szary,  oznacza  że  jest  już  skompletowany.  Możemy
oczywiście poprawić ilość wydawaną, naciskając na ostatniej kolumnie ilości.

Ilośc wszystkich pozycji 
i ilość skompletowanych pozycji

skanuj kod kreskowy 
wbudowanym aparatemwpisz kod paskowy ręcznie 

lub zeskanuj skanerem bluetooth
tryb batch: 

skanowanie po „sztuce”

Nr dok. 

Nazwa towaru

symbol towaru

ilość skompletowana,
wpisana przez magazyniera

Sortowanie: nazwa, lokacja, ilość zamówiona
sortowanie rosnące i malejące

kolorystyka wiersza:

Czerwony: pozycja nieskompletowana
Szary: pozycja skompletowana i ilości zgodne
Żółty: pozycja skompletowana ale ilości różne

Lokacja magazynowa 
towaru

Wykonaj WZ z ZK 
lub popraw ilości na WZ

Ilość zamawiana 
przez klienta
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Jeżeli chodzi o kolory wiersza to mają one następujące znaczenie:

 pozycja nieskompletowana

 pozycja skompletowana i ilości zgodne

 pozycja skompletowana ale ilości są różne

Po wypełnieniu ostatniej pozycji, usłyszymy fanfary. Oznacza to że dokument jest gotowy
do wytworzenia dokumentu WZv lub poprawy WZ w Subiekcie.

Po wysłaniu zamówienia zobaczymy następujący wiersz:

Środek zamówienia będzie cały  „wyszażony”  a  u dołu będziemy widzieć kłódkę,  która
oznacza, że dokument jest w trybie tylko do odczytu.

Na tym obrazku widzimy jak pobrać zamówienie z systemu zdalnego (z
Subiekta). Używamy tej opcji kiedy w Pomocniku nie widzimy danego
zamówienia lub WZ.

Stosując odpowiedni wzorzec wydruku zamówienia (numer dokumentu
w  kodzie  paskowym),  możemy  automatycznie  skanować  numer  i
pobierać  dokument  to  Pomocnika  (brak  możliwości  pomyłki  przy
wpisywaniu).

Pamiętajmy, żeby odszukać poprawnie dokument, musimy wpisać cały
nr dokumentu (np. ZK 1/2018)

skompletowano wszystkie 
pozycje (5 z5)

znaczek SGT oznacza że 
powstał dokument WZv

numer WZ który powstał na 
podstawie kompletacji
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Rozwiązywanie problemów 

Przy codziennej  pracy możemy napotkać na różne problemy. Postanowiliśmy pokazać
rozwiązania typowych problemów w tym dziale.

1) Program pokazuje „wersja DEMO” gdy mam wykupioną licencję 

Generalnie sytuacja nie powinna mieć miejsca. Powody mogą być następujące:

a) usunięcie wewnętrznej bazy Pomocnika,

b) w androidzie, w sekcji aplikacji ktoś nacisnął „Wyczyść Pamięć aplikacji|

c) ktoś uwolnił licencję (oddał ją do producenta celem wymiany urządzenia)

Powinniśmy zacząć od wejścia „O aplikacji” (żółty kafelek w głównym menu)

Następnie naciskamy „Pobierz”.

Jeżeli  jest  wszystko ok,  system połączy się do serwera licencji  i  pobierze klucz
aktywacyjny. Musimy mieć aktywne połączenie do Internetu.

Może się  okazać,  że  dostaniemy komunikat,  że  trzeba  pierwsze  przeprowadzić
synchronizację. Wtedy spróbujmy zrobić Komunikacja i serwis→synchronizuj dane.

Jeżeli  synchronizacja  się  uda,  trzeba  wyjść  z  programu,  wejść  ponownie,  żółty
kafelek o aplikacji→pobierz.

Jeżeli synchronizacja się nie uda, trzeba sprawdzić w konfiguracji adres ip i port
serwera SMU. Jeżeli  adres to  192.168.1.41 to  prawdopodbnie baza PS została
usunięta  i  trzeba  ustawić  minimalnie  adres  serwera  i  port  i  spróbować
synchronizację. Jeżeli się nie uda, to trzeba sprawdzić czy SMU jest uruchomiony.
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Gwarancja

1. Producent dołożył wszelkich starań, aby produkt działał prawidłowo.
Wszelakie błędy w oprogramowaniu zostaną bezpłatnie usunięte, jednak producent 
nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z funkcjonowania i użytkownika 
oprogramowania przez użytkownika.

2. Producent nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za skutki używania 
oprogramowania w warunkach nieprawidłowej pracy systemu komputerowego 
spowodowanej wadami sprzętu lub niewłaściwej instalacji systemu oraz w 
przypadkach występowania nieprawidłowej obsługi oprogramowania, nieznajomości
przepisów prawa, bądź ingerencji w oprogramowanie osoby 
nieuprawnione.

3. Ujawnione błędy oprogramowania użytkownik jest zobowiązany zgłosić 
producentowi oprogramowania, a w razie potrzeby udzielić wyjaśnień potrzebnych 
do identyfikacji i naprawy problemu.

4. PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody 
bezpośrednie lub pośrednie, wynikłe z użytkowania PROGRAMU.

5. Treść podręcznika użytkownika PROGRAMU nie może stanowić podstawy do 
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do PRODUCENTA. 

6. W programie użyto następujących komponentów obcych:

– Biblioteka obiektowa Sfera dla SubiektaGT
– Xzing-Barcode-Scanner – Apache license 2.0
– ImanoWebCalendarView – Apache license 2.0
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Producent i kontakt

CER-TECH Tomasz Ceremuga
34-100 Wadowice, ul. Dr Putka 5 lok. 11
tel. 509-279-612
NIP: 551-197-05-12
e-mail: biuro@cer-tech.com

oprogramowanie jest własnością intelektualną firmy CER-TECH
kopiowanie, dekompilacja surowo wzbronione.

mailto:biuro@cer-tech.com
https://www.youtube.com/channel/UC2ilHLfmPiyuqPCQnm5HwnA
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