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MotoimporterGT

Czym jest MotoImporter ?
Jest aplikacją-dodatkiem, ściśle współpracującą z SubiektemGT wrocławskiej firmy 
Insert.
Zawsze zastanawiał nas problem „wciągania” faktur do systemu. Operacja ta jest 
długa i pracochłonna.  Przyjęcie 10 pozycji trwa kilka minut. Jest to czas zajęty dla 
jednej osoby. 

Sytuacja nr 1:
Dnia dzisiejszego zamówiliśmy towar (50 różnych pozycji) u dostawcy X.  Towar 
przyjeżdża następnego dnia o godzinie 8 rano. Wpada kierowca z firmy X, rzuca 
towar na ziemię wraz z fakturą lub dokumentem WZ. Pracownik nie wprowadza 
towaru do komputera, bo nie ma na to czasu. Wycenia „ręcznie” czyli kalkulator + 
metkownica. Operacja pochłania cenne 35 minut. Towar można sprzedać, bo wiemy 
po ile ale nie mamy go na stanie w programie. Uzupełniamy faktury zakupowe w 
późniejszym czasie, po tygodniu, dwóch, jak ktoś znajdzie na to czas. 

Sytuacja nr 2:
Dnia dzisiejszego zamówiliśmy towar (50 różnych pozycji) u dostawcy X.  Towar 
przyjeżdża następnego dnia o godzinie 8 rano. Wpada kierowca z firmy X, rzuca 
towar na ziemię wraz z fakturą lub dokumentem WZ. Pracownik naszej firmy czeka 
cierpliwie na towar. Samoprzylepne metki z cenami i kodem paskowym ma już 
przygotowane od godziny. Przykleja metki samoprzylepne na towar i sprawa jest 
załatwiona. Przyjęcie „komputerowe” zajmuje mu 4 minuty.
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Instalacja programu

Instalacja MotoimporteraGT odbywa się poprzez plik instalacyjny (setup.exe), otrzymany 
lub ściągnięty od producenta programu . Poniżej przestawiamy proces instalacji krok po 
kroku:

Dla systemów Windows Vista w górę, uruchamiamy prawym klawisze ikonkę instalatora oraz lewym klawiszem Uruchom jako 
administrator

1. Podwójne kliknięcie na ikonę instalacyjną programu powoduje uruchomienie 
instalatora.

2. Następnie użytkownik ma możliwość wyboru miejsca instalacji aplikacji. Domyślna 
ścieżka (C:\Program Files (x86)\CER-TECH\MotoImporterGT)

3. Po naciśnięciu przycisku dalej, użytkownik ma możliwość wyboru czy ikona aplikacji
ma znajdować się na pulpicie. 

4. Ostatecznym etapem jest naciśnięcie „instaluj”. 

5. Nasz program został zainstalowany poprawnie i jest dostępny z menu start i 
opcjonalnie jego ikona może znajdować się także na pulpicie.
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Pierwsze uruchomienie programu

Konfiguracja pól własnych w SubiekcieGT.

Motoimporter korzysta z pola własnego nr 1, w kartotece towarów. To pole służy to wpisania 
skróconej nazwy towaru. Takowa jest używana, w momencie gdy chcemy wystawić klientowi np. 
fakturę VAT a nie chcemy żeby nazwa towaru była bardzo szczegółowa.

Uruchamiamy Subiekta.

1. Uruchamiamy w subiekcie kolejno: z menu u góry: Widok->Administracja 
->Parametry.

2. Odszukujemy pozycji pola własne. Wykonujemy podwójne kliknięcie myszką. 

3. Przy nazwie obiekt, otwieramy strzałkę w dół, otwiera się lista, z niej wybieramy 
Towar i usługa.

4. Pod nazwą obiekt widzimy Dodaj. Naciskamy, rozwija się lista i wybieramy: Dodaj 
pole standardowe, otworzy się nam małe okienko.

5. Numer ustawiamy na 1, w nazwie wpisujemy np. Nazwa uproszczona lub np. 
Nazwa krótka.
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Pierwsze uruchomienie programu

Uruchamianie MotoImporteraGT

1. Aby uruchomić MotoImporterGT, wybieramy go z pasku start, lub pulpitu. 
Ważne! Aplikację należy uruchamiać w trybie „jako administrator”. Można to zrobić 
klikając prawym przyciskiem myszy na ikonę i wybierając opcje „uruchom jako 
adminstrator”.

2. Widzimy okno programu z nagłówkami ( przyjęcia, operacje na towarach, inne).
Ważne! Przy pierwszym uruchomieniu programu użytkownik powinien zaczekać aż 
aplikacja wyświetli komunikat o błędzie. Dopóki tego nie zrobi „klikanie” w menu 
kontekstowe nie jest wskazane.

3. Otrzymamy komunikat o błędzie. Wynika to z braku skonfigurowanego programu 
( min. braku wybranego serwera SQL SubiektaGT).

4. Komunikaty które możemy jeszcze napotkać to min. informacja że nie posiadamy 
programu w najnowszej wersji. W takim wypadku możemy automatycznie pobrać ją
na nasz komputer, a także informacja o tym że nasz program działa w wersji demo. 
Możemy wtedy wprowadzić klucz produktu który otrzymaliśmy kupując aplikację. 
Szczegóły w konfiguracji programu.
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5. Naciskamy „OK” aż do momentu wywołania okna które poprosi nas o wywołanie 
konfiguracji

6. W oknie tym naciskamy przycisk „Tak”. Po tych czynnościach nasza aplikacja 
wywoła okno konfiguracyjne. Informacje jak skonfigurować aplikację w następnym 
rozdziale.
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Konfiguracja programu

Konfiguracja połączenia

1. Po wywołaniu konfiguracji naszym oczom ukazuje się okno konfiguracyjne. W 
zakładce „Konfiguracja połączenia” ustawiamy serwer bazy danych SubiektaGT 
(domyślnie: (local)\insertgt ). 

Porada! Jeżeli nie wiemy o jaki serwer chodzi (lub w ogóle nic nam to nie mówi) 
najłatwiej będzie nam go zidentyfikować poprzez sprawdzenie jego nazwy w 
SubiekcieGT. Jego adres widnieje na górnym pasku okna SubiektaGT.

W tym przypadku będzie to BIURO\INSERTGT

2. Port – Domyślnie „1433”.  Przy standardowej instalacji pole zostawiamy puste. 

Porada! Port możemy sprawdzić poprzez uruchomienie programu serwisowego 
(insERT) ścieżka: Start->wszystkie programy->InsERT->Insertgt->Narzędzia-
>Program serwisowy.
Z górnego menu wybieramy Serwer->parametry uruchomieniowe.
Jeżeli w okienku serwerSQL po nazwie serwera nie ma przecinka i ciągu cyfr 
oznaczających port znaczy że serwer działa na porcie dynamicznym (wtedy pole 
PORT zostawiamy puste). W przeciwnym wypadku cyfry oznaczają nasz port.
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3. Hasło użytkownika SA – jeżeli nie występuje pozostawiamy puste.
4. Następnie naciskamy „Test połączenia”. Jeżeli wszystko przebiegło prawidłowo 

dostaniemy komunikat o poprawnym połączeniu z serwerem SQL, dodatkowo 
pojawi nam się możliwość wyboru interesującego podmiotu, magazynu itp.

5. Wcześniej jednak należy zapisać naszą konfigurację Sql, naciskając przycisk 
poniżej „Zapisz konfigurację SQL”.

6.

7. Wybieramy interesujący nas podmiot, magazyn („zazwyczaj główny”), oraz 
użytkownika i hasło jeżeli występuje. Naciskamy zapisz konfigurację (prawy 
przycisk)
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Konfiguracja programu

Licencja

1. Przechodząc do zakładki licencja mamy możliwość wprowadzenia klucza 
licencyjnego, który aktywuje pełną wersję programu.
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Konfiguracja programu

Drukowanie i metki

W zakładce „Drukowanie i metki” mamy możliwość wyboru naszej drukarki drukującej 
metki.

1. Aby aktywować opcję drukowania należy zaznaczyć pierwszą opcję „drukować 
metki”.

2. Z menu poniżej wybieramy nazwę drukarki oraz interesujący nas wzorzec

3. Nagłówek metki, jest tekstem który będzie drukowany w górnej części naszej metki.

4. Wysokość i szerokość etykiety (podawany w punktach na cal) zależny jest od 
rodzaju papieru z którego korzystamy. 

 

Pamiętajmy, Motoimporter obsługuje drukarki zgodne z językiem EPL2, więc nie będzie drukował na zwykłej drukarce.
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Konfiguracja programu

Klient poczty

W zakładce „Klient poczty” mamy możliwość konfiguracji synchronizacji konta pocztowego
z naszym programem. Umożliwia to nam automatyczne pobieranie faktur zapisanych w 
wiadomościach e-mail jako załącznik.

1. W pierwszym oknie „adres serwera poczty pop3”, wpisujemy adres na którym 
nasłuchuje serwer pop3. Jeżeli go nie znamy, możemy zapytać naszego providera 
o parametry naszego konta. Darmowe skrzynki np. onet'u (w domenie onet.pl) mają
taki adres serwera POP3:   pop3.poczta.onet.pl

2. użytkownik – przeważnie adres mailowy z którego będzie pobierać nasze faktury.
3. Port pop3 – domyślnie 110.
4. Opcja „używać SSLa” (domyślnie wyłączona) odpowiada za szyfrowanie 

połączenia.
5. Time-out odbierania(ms): domyślnie 5000. Jest to czas odbioru poczty, po 

przekroczeniu tego czasu dostaniemy komunikat o błędzie połączenia.

6. Jeżeli nasza poczta została skonfigurowana naciskamy przycisk „Sprawdź 
konfigurację poczty”

7. Na ekranie pojawi się okno z testowaniem połączenia pocztowego
8. Jeżeli wpisane parametry są ok, otrzymamy komunikat o poprawności działania.
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Praca z programem

Wyskakujące okienka, praca w oknie, nawigacja

Aby ułatwić państwu pracę z naszym programem i w pełni wykorzystać jego 
funkcjonalność oraz wydajność, przygotowaliśmy szereg wskazówek.

UWAGA!

• Ze względu na „wielo okienkowość” Motoimportera, zaleca się korzystanie z niego 
w trybie okienkowym nie zmaksymalizowanym. Wynika to z faktu iż, przy 
implementacji naszych formatów importu i wyborze kontrahentów, wyskakujące 
okno Subiekta czasami „chowa” nam się pod otwartym Motoimporterem.

• Nawigacja jest bardzo prosta i intuicyjna. Praca z programem nie różni się niczym 
od pracy z innymi aplikacjami z jakimi przyszło się spotkać nawet mało 
zaawansowanemu użytkownikowi.

• Skróty klawiszowe są „przypominane” w dolnej części wyskakujących okienek 
aplikacji. Poniżej znajduje się kilka przykładowych skrótów klawiszowych:

Insert – w menu „przyjęcia”- wyświetla parametry importu.
ESC - anuluj
F5 – ilość plików w katalogu
F9 – skanuj pocztę
Duży + - lista plików 
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Praca z programem

Wprowadzanie firm do importu

Aby dokonać importu dokumentów musimy najpierw wprowadzić definicję parametrów dla 
danej firmy. Aby jednak tego dokonać musimy znać pewne informacje i szczegóły od 
dostawcy. Wynika to z faktu iż np. faktury od różnych dostawców mają różny format (np. 
txt), a także tematy maili przy imporcie mailowe mają różną nazwę.

Poniżej znajdują się informacje które należy uzyskać:
1. W jakim formacie będzie importować dokumenty (np. txt, dbf, epp, csv)
2. Czy dokumenty będą odbierane przez pocztę czy ściągane z programu do 

zamówień danej firmy.
3. Kiedy dokumenty będą gotowe do odbioru – informacja potrzebna do importu.
4. Czy każda faktura od jednego dostawcy ma taką samą nazwę a różni się tylko datą.
5. Czy dokumenty są spakowane, np. w formacie ZIP.
6. Przy imporcie z mail należy znać temat wiadomości.

Jeśli mamy potrzebne informacje możemy przystąpić do wprowadzania konfiguracji
importu.

1. Aby przystąpić do tej operacji należy głównego okna aplikacji wybrać: przyjęcia 
→wprowadź dokument elektroniczny.

Na ekranie pojawi się okienko z tytułem „wybierz firmę do importu”.
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2. Po naciśnięciu klawisza INSERT na klawiaturze, wyświetli się kolejne okienko z 
edycją parametrów importu.

Uwaga! Należy pamiętać aby pracować w trybie okienkowym, praca w trybie 
pełnoekranowym może być utrudniona a wyskakujące okienka mogą nakładać się na 
siebie.

3. W oknie tym będziemy wprowadzać dane formatu odbioru. Informacje które 
pozyskaliśmy od dostawcy będą nam aktualnie potrzebne do wprowadzenia.

4. Polu nazwa procedury wpisujemy nazwę naszego dostawcy np.: AD Polska.
5. W opis możemy wpisać informację która będzie się wyświetlać na liście obok 

dostawcy. 
6. Przycisk wybierz ikonę powoduje otwarcie okna z dostępnymi ikonami. Ułatwia nam

to później nawigacje w programie.
7. Z menu wyboru niżej, wybieramy w jaki sposób będzie wprowadzać dokument np. 

jeżeli jest pobierany przez e-mail, zaznaczamy „odbiór poprzez e-mail”.
8. Z rozwijanego menu wybieramy nazwę formatu (tą informację otrzymaliśmy od 

naszego dostawcy).
9. Katalog z plikami to katalog do którego będą importowane nasze dokumenty. Jeżeli 
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nie istnieje musimy go stworzyć np. na pulpicie. PPM ->nowy folder. Nazwijmy 
nasz folder jako „importy”. W katalogu importy należy stworzyć podkatalog o 
nazwie naszego dostawcy którego aktualnie tworzymy np. AD. i wskazać go. 
Od tej pory nasze importy będą przechowywane w tym katalogu.

10.Maska *.* w prostym tego słowa znaczeniu oznacza sposób nazwania pliku. 
Pierwsza gwiazdka oznacza dowolny ciąg znaków, kropa to separator a druga 
gwiazdka to dowolne rozszerzenie. W naszym przypadku jeśli dokumenty będą 
miały rozszerzenie txt. Maskę należy ustawić jako *.TXT.

11. Opcja „nazwa taka sama” powinna być zaznaczona kiedy każdy dokument od 
dostawcy ma zawsze taką samą nazwę. Np. faktury.txt lub faktury.zip

12.Opcja „spakowany zipem” powinna być zaznaczona jeśli importowany dokument 
jest ponadto spakowany zipem. ( rozszerzenie .zip) – zostanie on automatycznie 
rozpakowany

13.  Kontrahent: klikamy wybierz kontrahenta. Z wyświetlonej listy subiekta wybieramy 
kontrahenta.  Operacja ta powiąże nasze dokumenty właśnie z tym danym 
kontrahentem.

14.  „domyślny dokument”, zazwyczaj faktura zakupu lub PZ
15.  Odbiór e-mail – temat wiadomości. W tym oknie należy wpisać najlepiej dwa 

pierwsze wyrazy z nazwy tematu maila, z którego przychodzą do nas faktury od 
dostawcy. Może to być np. Faktura Vat AD. 
Należy wpisać taki ciąg który występuje w temacie i jednoznacznie określa że 
faktura pochodzi właśnie od tego dostawcy.

16.  Jeżeli wypełniliśmy wszystkie okna, nie pozostaje nam nic innego niż naciśnięcie:
Zapisz Dane.

Poniżej znajduje się przykładowo wypełniony import.
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Po tak przeprowadzonej operacji, na naszej liście będziemy widzieć wprowadzonego 
dostawcę. Można już pobierać od niego faktury lub dokumenty WZ.

Operację wprowadzania formatów należy powtórzyć analogicznie dla wszystkich 
innych dostawców których obsługujemy bądź chcemy obsługiwać. 
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Praca z programem

Import towaru w formie elektronicznej

We wcześniejszym zagadnieniu przeprowadziliśmy operację wprowadzenia formatu 
odbioru od naszego dostawcy. Jest on już na liście i możemy pobierać od niego nasze 
faktury.

Aby to zrobić należy wykonać odpowiednie kroki:
1. Z menu wybrać przyjęcia ->wprowadź dokument elektroniczny.
2. Na ekranie widzimy okienko z listą naszych formatów.

3. Pierwszym krokiem jest wybranie interesującego nas formatu. Można to zrobić 
poruszając się klawiszami kursora. Nawigując w górę i w dół zaznaczamy dany 
schemat importu. Analogicznie można to zrobić także myszką.

4. Po wyborze, możemy podjąć odpowiednie kroki używając klawiszy:

klawiszem ESC – wyjść.
klawiszem F5 – obliczyć ilość dokumentów do przyjęcia w konkretnym katalogu.
klawiszem F9 – sprawdzić pocztę e-mail, czy czasami nie nadeszły nowe faktury.
Klawisz + (na klawiaturze numerycznej) – wyświetlić listę dokumentów (i 
ewentualnie przyjąć)

5. Aby zobaczyć listę plików do wczytania (np. po naciśnięciu F9 i sprawdzeniu poczty
kiedy wiemy że doszły nam jakieś faktury), naciskamy klawisz + na klawiaturze 
numerycznej. Poniżej widzimy przykładową listę : 
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6. Otrzymujemy okno dialogowe, z którego wybieramy plik naszej faktury. Przeważnie 
w nazwie pliku zawarty jest w/w numer. Po wybraniu odpowiedniego pliku 
klawiszem Enter możemy go wczytać („Wybierz i wczytaj”). Podgląd ogólnych 
informacji następuje po naciśnięciu klawisza F3.

Jeżeli w konfiguracji importu ustawimy odbiór dokumentu poprzez API i 
wypełniliśmy  id klienta oraz hasło (dane te uzyskamy u naszego hurtownika), 
będziemy mogli pobierać dokumenty bezpośrednio od dostawcy.
Nie musimy ściągać żadnego pliku z fakturą. 

System połączy się bezpośrednio do hurtowni i podbierze listę faktur.
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Ustawiamy datę wystawienia faktur i naciskamy pobierz listę. Z listy wybieramy 
interesującą nas fakturę, klikając dwukrotnie lewym klawiszem myszy. System od 
razu sprawdzi, czy dany dokument nie był przyjęty wcześniej do subiekta (kolumna 
był wczytany)



MotoimporterGT 21

Uwaga! Nie wszyscy dostawcy dostarczają w pliku numer dokumentu, datę 
wystawienia i termin płatności. W takiej sytuacji musimy sami zadbać, żeby te pola 
uzupełnić na końcu w nowo przyjętym dokumencie.
Oto co uzyskamy po wczytaniu (naciśnięciu klawisza Enter):

7. W momencie, gdy nie mamy jeszcze danego towaru w swojej kartotece, system 
sam to wykrywa i podpowiada nam nazwę (wpisywanie ręczne nie jest wymagane). 
Dalej system przydziela nam wewnętrzny kod paskowy, pobiera cenę zakupu 
netto, przelicza ustaloną marże, wylicza cenę detaliczną brutto dla klienta, 
zaokrągla do złotówki i przelicza marżę. System także podpowiada nam (wg ilości 
z dokumentu ilość metek do wydrukowania – możemy oczywiście zmienić tą ilość
a nawet wpisać 0 – wtedy metki się dla tego towaru nie wydrukują) 

8. Jeżeli dane są OK (nazwa i cena detaliczna oraz ilość metek) naciskamy ENTER.
Po zatwierdzeniu z drukarki etykiet drukują się metki w ilości takiej, jak wpisana w
ilości metek. A faktura wprowadzana jest do Subiekta.

9. Jeżeli chcemy jednak przerwać import, do dyspozycji mamy jeszcze jeden klawisz 
„przerwij import”. W momencie naciśnięcia import do subiekta jest przerywany 
oraz wszystkie nowe towary, które zostały założone dla tego dokumentu są 
usuwane z subiekta.

Co możemy zrobić/zmienić w tym oknie?

1. Możemy zmienić nazwę towaru (domyślnie podpowiadana jest nazwa z faktury).
2. Możemy ustalić cenę sprzedaży (detaliczną brutto) wpisując marże lub cenę.
3. Możemy usunąć zbędne kropki i spacje z nazwy. Po to że, w hurtowniach części, 

czasami nazwy są dosyć dziwne, np. „Płyn hamulcowy DOT-4 …............... „.Nam te
kropki nie są potrzebne (tym bardziej że będzie je widzieć klient na metce towaru).

4. możemy dodać fragment nazwy lub opisu do słownika fraz. Ktoś zapyta co to 
takiego jest?!  Bardzo przydatne narzędzie. Opiszemy to przykładem.
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Przykład:

W pewnej hurtowni X, od której kupujemy towar pracuje pan Jan Kowalski. Niestety jest 
dyslektykiem, a pracuje przy komputerze i wystawia dokumenty sprzedaży oraz przyjmuje 
towar. 
Zdarza się że zamiast „Linka hamulca ręcznego” wpisze „Linka chamulca recznego”. 
Oczywiście możemy przy automatycznym zakładaniu nowej pozycji poprawić nazwę i 
pozbyć się błędu ortograficznego oraz braku polskiego znaku w słowie „recznego”. 
Niestety, życie pokazuje że Pan Jan popełnia dużo tych błędów i robi je notorycznie. 
Żeby nie trzeba było się przejmować już nigdy błędami Pana Jana (innych także), 
używamy słownika. 
Zaznaczamy słowo: „chamulca” i naciskamy klawisz F2 (słownik fraz nazwy), otwiera się 
okienko słownika i wpisujemy na co chcemy zamienić wyraz „chamulca” - oczywiście 
wpisujemy „hamulca”. 
Robimy to tylko raz w życiu. Od tej pory, jeżeli nasz system „wyłapie” gdzieś w nazwie 
słowo „chamulca” zamieni je w locie na słowo „hamulca”. Nie jest też istotne z której 
firmy/hurtowni otrzymamy dokument.
Słownik fraz operuje na nazwie towaru oraz na polu opis.

Zaznaczamy myszką lub kursorami z shiftem niepoprawne słowo i naciskamy klawisz F2.
Pojawia się katalog fraz i wpisujemy w drugim polu na jakie słowo ma zamienić słowo 
„CHAMULCA”. Potwierdzamy CTRL + ENTER.

Po każdym polu możemy poruszać się bez myszki. Przesunięcie do 
poprzedniego/następnego pola realizowane jest za pomocą strzałek góra/dół. Enter 

zatwierdza pozycję.

Oto co otrzymamy kiedy zatwierdzimy cały import:
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Praca z programem

Import towaru w formie ręcznej

We wcześniejszym temacie, zajęliśmy się wprowadzaniem dokumentu w formie 
elektronicznej. Jeżeli natomiast chcemy aby dokument był wprowadzony ręcznie musimy 
to zrobić troszkę inaczej.

Pamiętajmy, że MotoImporterGt zakłada wewnętrzne kody paskowe własne i jeżeli 
przyjmiemy towar ręcznie metodami „Subiektowymi” (czyli przyjęcie na FZ), 

wewnętrzne kody paskowe się nam nie założą. 

Aby dokonać ręcznego wprowadzenia faktury, należy: 

1. Z menu głównego aplikacji wybrać: Przyjęcia->wprowadź dokument „ręczny”. 

2. Spowoduje to wyświetlenie okna „nowa dostawa towarów” do którego będzie 
wprowadzać nasze dokumenty ręcznie (np. mają fakturę w formie papierowej).

3. W oknie numer dokumentu wpisujemy nr naszej faktury.
4. Data otrzymania dokumentu ( domyślnie wskazuje aktualny dzień ).
5. Wartość netto dokumentu widnieje na dole naszego dokumentu jako całkowita 

wartość.
6. Ilość pozycji dokumentu to zmienna wartość która będzie się zmieniać wraz z 

wprowadzeniem kolejnych towarów w programie.
7. Opcja drukuj metki, działa podobnie jak w wprowadzaniem dokumentów 

elektronicznych. Jeśli zaznaczona, program wydrukuje metki z kodami.
8. Przycisk Towary powoduje przejście do okna dodawania towarów.
9. Pokaż dokument powoduje wyświetlenie podglądu gotowej faktury w Subiekcie. 
10.Rezygnuj „porzuca” operację wprowadzania dokumentu. 
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Poniżej znajduje się przykładowo wypełnione okno „nowej dostawy towarów”.

Po wypełnieniu tego okna użytkownik musi dodać towary które widnieją na jego fakturze 
np. w formie papierowej. Aby tego dokonać, musi przejść do okna dodawania towarów 
naciskając przycisk „Towary...”:

1. Po naciśnięciu przycisku „Towary...”, wyświetli się kolejne okno jak poniżej:
2.

3. Użytkownik wprowadza kod u dostawcy towaru z faktury którą posiada i naciska 
klawisz enter aby go wprowadzić.

4. Może także zostawić to okno puste i nacisnąć klawisz enter. Na ekranie pojawi się 
okno subiekta z listą towarów. Znajduje interesujący go towar z listy i naciska na 
niego dwukrotnie lewym klawiszem myszy. Okno „kod u dostawcy” wypełniło się 
wybranym z okna subiekta kodem. Użytkownik ponownie naciska klawisz enter 
żeby wprowadzić towar z tym kodem.
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5. Na ekranie rozwija się dodatkowe okno z nazwą towaru o podanym wcześnie 
kodzie, opisem oraz parametrami do wypełnienia.

W momencie gdy nasz towar o danym kodzie nie został nigdy wcześniej wprowadzany,
informacja taka jak nazwa towaru i opis będą puste. Użytkownik wtedy wypełnia te 

pola według fizycznie istniejącej faktury.

W momencie gdy nasz towar został już kiedyś wprowadzany, informacje jak wartość 
zakupu netto zostaną automatycznie wypełnione. Jeżeli jego wartość zakupu netto się 

zmieniła, użytkownik powinien ją zmodyfikować według aktualnej fizycznie istniejącej 
faktury.

Wszystkie informacje z fizycznej faktury powinny zostać zweryfikowane i poprawnie
wprowadzone do pól.

6. Okno ilość towaru, użytkownik wpisuje ilość zamówionego towaru.
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7. Zakup netto, cena zamówionego towaru od dostawcy
8. Marża określana jest automatycznie po wprowadzeniu zakupu netto (domyślnie 

35%). Można jednak ją modyfikować zmieniając cenę detal brutto.

Gdy marża jest zbyt niska, dostaniemy odpowiedni komunikat.
Wprowadzanie towaru o zbyt niskiej marży jest niemożliwe.(wielkość zakresu marży 
minimalnej i domyślnej dostępna jest w ukrytej konfiguracji programu).

9. Ilość metek, jeżeli wcześniej została zaznaczona opcja „drukuj metki” określa nam 
ilość metek do wydrukowania. Ilość metek jest automatycznie podpowiadana 
według ilości towaru. 

10.W momencie gdy wszystkie pola mamy wypełnione użytkownik by dodać towar do 
faktury naciska zielony przycisk „dodaj do zakupu”. Nasz towar został dodany.

11. Analogicznie należy postąpić z kolejnymi towarami z faktury.
12.Gdy wszystkie towary zostały wprowadzone, użytkownik naciska przycisk „Koniec 

dokumentu”.
13.Okno znika i wraca do poprzedniego okna „nowej dostawy towarów”.
14.Aby podglądnąć dokument z wprowadzonymi towarami naciska przycisk „pokaż 

dokument”.
15.Otwiera się wypełnione według wcześniej wprowadzonych towarów, gotowe okno 

faktury vat subiekta. 

16.Należy wybrać kontrahenta którego dotyczy faktura. Można to zrobić klikając w pole
obok „sprzedawca” i wpisując jego nazwę a także dodając nowego lub wybrać z 
listy istniejącego klikając w ikonki – jak na obrazku poniżej:

17.Nasz dokument został wprowadzony, nie pozostaje nam nic innego jak nacisnąć 
klawisz „zapisz”.

18.Jeżeli chce zrezygnować z wprowadzonych towarów zamiast przycisku pokaż 
dokument wybiera Rezygnuj.
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Praca z programem

Operacje na towarach

Oprócz wprowadzania dokumentów w formie elektronicznej lub ręcznej nasz program 
posiada także funkcję drukowania metek z pojedynczych towarów a także z wcześniej 
wprowadzonych dokumentów.

Może to być użyteczne w przypadku gdy wcześniej wydrukowana metka uległa 
zniszczeniu lub jest nieczytelna.

Jeżeli mamy na naszej liście towary bez nadanego kodu paskowego, możemy także to 
wykonać w sekcji operacji na towarach. W dalszej części instrukcji zostały opisane kolejne
opcje takie jak:

• Historia towaru- Możemy tutaj przeglądać wprowadzone towary, nadać im kod 
paskowy lub go zmienić, zmienić nazwę i opis, podglądnąć aktualny stan na 
magazynie oraz wydrukować metki. 

• Drukuj metki z dokumentu – Możemy tutaj podglądnąć cały wprowadzony 
dokument z listą towarów które zostały do niego dodane. W tej sekcji możliwe jest 
drukowanie metek towarów z interesującej nas faktury, lub pojedynczych towarów z
danej faktury.

• Drukuj metki z wybranych towarów – Możemy tutaj wydrukować metki z 
interesującego nas towaru, według stanu magazynowego lub po jednej metce.
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Praca z programem

Historia towaru

Jak już wcześniej zostało wspomniane w tej sekcji użytkownik może wydrukować metki 
danego towaru, lub jeżeli dany towar nie posiada kodu paskowego program wygeneruje 
mu go. Ponadto możliwa jest tutaj zmiana nazwy towaru, opisu i symbolu towaru.

Jeżeli użytkownik chce wydrukować metki z interesującego go towaru, lub wykonać  
wcześniej wspomniane operacje należy:

1. Przejść do sekcji Historia towaru, wybrać z menu głównego Operacje na 
towarach->historia towaru.

2. Na ekranie pojawi się okno historii towaru.

3. Chcąc wybrać towar użytkownik naciska przycisk „użyj listy towarów”.
4. Na ekranie pojawia się okno subiekta z listą towarów. Poniżej przykładowe okno:
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5. Użytkownik wybiera interesujący go towar i zatwierdza go podwójnym kliknięciem 
lub przyciskiem OK.

6. Po tej operacji w oknie naszej aplikacji pojawią się wypełnione pola z wcześniej 
wybranym towarem. 

7. Jeżeli pole symbol jest puste, oznacza to że towar nie ma przypisanego kod 
paskowego. W takim przypadku chcąc wygenerować kod, użytkownik naciska 
przycisk “generuj kod paskowy”. Kod zostanie automatycznie wygenerowany.

8. Użytkownik ma możliwość edycji symbolu dostawcy, nazwy towaru, a także 
opisu towaru.

9. Okno stan na “aktualnym magazynie” oznacza aktualny stan ilościowy tego 
produktu.

10.W momencie kiedy użytkownik edytował któreś z pół, np nazwy czy opisu. Aby 
zapisać zmiany naciska przycisk “zapisz zmiany”

11. Drukowanie metek odbywa się po naciśnieciu przycisku “drukuj metki” 
znajdującego się obok pola “ilość metek” które możemy edytować w zależności ile 
metek chcemy wydrukować. Domyślna ilość metek to ilość aktualnego stanu na 
magazynie.

Należy zwrócić uwage czy w opcjach konfiguracja->drukowanie i metki mamy 
zaznaczoną opcję “drukuj metki”.

12.Przycisk “zamknij towar” bez zapisu powoduje brak zapisu zmodyfikowanych pól.
13.Jeżeli cała operacja została wykonana poprawie to metki wydrukują się w podanej 

przez użytkownika ilości a wprowadzone zmiany i ich zapis zostaną 
zaktualizowane.
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Praca z programem

Drukuj metki z dokumentu

W tej sekcji użytkownik ma możliwość wydruku metek z wcześniej wprowadzonego 
dokumentu. Po wybraniu interesującego nas dokumentu, program wyświetla listę towarów 
istniejących na tym dokumencie. Znacznie ułatwia to pracę w momencie gdy chcemy 
wydrukować tylko metki z określonej faktury. Użytkownik nie musi szukać każdego z 
towarów. 

Aby wydrukować metki z danej faktury należy:
1. Przejść do sekcji Historia

towaru, wybrać z menu
głównego Operacje na
towarach->Drukuj metki z
dokumentu.

2. Na ekranie pojawi się okno z
wyborem dokumentu.
Użytkownik dwukrotnym
naciśnięciem przycisku
myszy zatwierdza
interesujący go dokument,
lub podświetla go i naciska
przycisk „OK”. Poniżej
przykładowe okno z listą dokumentów:

3. Po wybraniu interesującego go dokumentu pojawia się okno z listą towarów.
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4. Aby wydrukować interesujące nas metki danego produktu należy zaznaczyć 
„ptaszkiem”, opcję ostatniej kolumny „Drukować”.

5. Ilość metek do druku znajduje się w kolumnie „ilość do druku”. Automatycznie 
przypisywana jest im wartość ilości na dokumencie, użytkownik może jednak ją 
zmienić.

6. Aby przyśpieszyć prace z dużą ilością towarów na dokumencie mamy do dyspozycji
kilka przycisków.

7. Przycisk „ustaw po jednej metce” ustawia we wszystkich towarach wartość do 
druku jako 1

8. Przycisk „ustaw jak na fakturze” zmienia ilość metek do druku według 
wprowadzonej faktury.

9. Zaznaczyć do druku wszystkie towary z listy należy nacisnąć przycisk „zaznacz 
wszystkie+”.

10.Aby odznaczyć wszystkie towaru do druku należy nacisnąć przycisk „odznacz 
wszystkie-”.

11. Aby rozpocząć drukowanie metek, w momencie gdy mamy zaznaczone 
interesujące nas towary i odpowiednią ilość metek do druku. Użytkownik naciska 
przycisk „Drukuj zaznaczone”.

12.Przycisk „Drukuj aktualną”, drukuje metki w takiej ilości w jakiej zostały 
wprowadzone towary do faktury.

13.Po całej operacji drukowania jeżeli użytkownik chce zakończyć prace naciska 
przycisk „Zakończ”.

Należy zwrócić uwagę czy w opcjach konfiguracja->drukowanie i metki mamy 
zaznaczoną opcję “drukuj metki”.
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Praca z programem
Drukuj metki z wybranych towarów

W tej sekcji użytkownik ma możliwość wydruku metek z danych towarów. Ta sekcja różni 
się jednak od historii towaru brakiem możliwości edycji parametrów (nazwy, opisu), oraz 
generacji kodu. Możemy tutaj jednak dodać kilka interesujących nas towarów które 
chcemy wydrukować. Jest to świetne rozwiązanie jeżeli nasze towary nie są powiązane 
jedną fakturą.

Aby wykonać wydruk interesujących nas towarów należy:
1. Przejść do sekcji Historia towaru, wybrać z menu głównego Operacje na 

towarach->Drukuj metki z wybranych towarów.
2. Na ekranie pojawi się okno „wybierz towary dla których drukujesz metki”. Okno 

wygląda jak poniżej:

3. Aby wybrać towary do druku naciskamy przycisk „Wybierz towary z listy” otwiera 
nam się „subiektowe” okno z którego możemy wybrać interesujące nas towary, 
zaznaczając w pierwszej kolumnie „ptaszka”. Poniżej znajduje się przykładowe 
okno z listą towarów:
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4. Aby zatwierdzić wybrane przez nas towary naciskamy przycisk „OK”.
5. Nasze poprzednie okno z drukowaniem metek uzupełniło się o wartości „ilość 

wybranych towarów” i „ilość metek do wydruku.” Poniżej znajduje się 
przykładowe okno, uzupełnione według wcześniej wybranych towarów:

 

6. Jak widać wybraliśmy dwa towary, a ilość metek do wydruku wskazuje na 10. 
Wynika to z faktu iż według stanu mieliśmy dwa produktu po 5 sztuk każdy.

7. Użytkownik ma możliwość drukowania po jednej metce towaru. Po zaznaczeniu 
pierwszej opcji na górze „drukuj po jednej metce towaru”.

8. Jeżeli ma zaznaczoną opcję domyślną „drukuj ilość metek wg stanu” to metki 
wydrukują się w ilości podanej w diagramie wydruk. 

9. Po naciśnięciu przycisku „Drukuj” metki automatycznie wydrukują się.
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Zakładka Inne

Aby przejść do zakładki inne i zobaczyć wybór opcji z których możemy korzystać, należy 
w głównym oknie programu wybrać „Inne”.
Znajdują się tutaj dodatkowe opcje min. znane nam przy pierwszym uruchomieniu 
programu okno konfiguracji. A także kilka innych. Poniżej znajduje się ich lista z 
opisem funkcjonalności:

1. Konfiguracja – wyświetla nam okno konfiguracyjne. Więcej informacji w temacie 
„Konfiguracja”

2. Zmień aktywny podmiot – opcja ta jest aktywna w momencie kiedy korzystamy z 
więcej niż jednego podmiotu. 

3. O programie – informacje o programie
4. Słownik fraz -słownik fraz które wprowadziliśmy, możemy tutaj także wczytać plik z

frazami.
5. Kalibruj drukarkę – oo wyborze tej opcji, zostaje wysłany komunikat do drukarki 

aby skalibrowała czujnik odstępu dla metek
6. Sprawdź pocztę – opcja ta sprawdza pocztę, w poszukiwaniu nowych faktur 

wysłanych droga mailową.
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Ukryte opcje

Ukryte opcje programu → tam mamy możliwość ustawienia domyślnej marży oraz 
minimalnej marży.

W celu ustalenia tych parametrów, prosimy o kontakt z dystrybutorem lub z producentem 
programu.
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Tworzenie wzorca wydruku dla Faktury VAT sprzedaży 
skrócona nazwa towaru

Aby wykonać operację tworzenia/poprawy wzorca wydruku należy:

1. Z menu subiekta GT wybrać widok  → administracja  → wzorce wydruków

2. Pojawi się lista wszystkich wzorców wydruków

3. Z listy wybieramy Fakturę sprzedaży (FS standard), należy jednak pamiętać by była to 
domyślna faktura sprzedaży ( obok niej znajduje się „zielona fajka”:  ), oraz by jej 
rodzaj był „graficzny”.
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4. Klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy „powiel”

5. Pojawi nam się okno edycji powielonego wzorca wydruku. Zmieniamy jego standardową 
nazwę ( w naszym przypadku „FS standard 2013 (1)”) na „FS standard 2013 nazwa 
krótka”. 

6. Przechodzimy do zakładki „Zawartość”. 

Na dole z listy „ kolumny wybrane” , wybieramy Nazwa i naciskamy „edytuj”.  Z 
dodatkowego okna edycji zapamiętujemy ( lub zapisujemy w notatniku wartość w oknie 
„ Szerokość kolumny (w cm). W naszym przypadku jest to 4,83.
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7. Klikamy anuluj, zamykając dodatkowe okno z edycji kolumny Nazwa. Z poprzedniego 
okna z listy kolumny wybrane „przerzucamy” ( za pomocą podwójnych strzałek 
poziomych ) kolumnę Nazwa  z kolumn wybranych do kolumn dostępnych ( pozbywamy 
się kolumny „nazwa” z panelu „kolumny wybrane” po prawej).
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8. Z  listy „kolumny dostępne” szukamy „Pole<własne 1> towaru”. Podobnie jak wcześniej 
przerzucamy nasze odszukane pole tym razem z kolumny dostępne do →  kolumny 
wybrane. 

9. Po tej operacji zaznaczamy przerzucone Pole<własne1>towaru i tym razem za pomocą 
strzałek pionowych (góra/dół), zmieniamy jego kolejność na liście na drugą od góry tak aby 
zastąpiła nam wcześniej usunięte z listy pole „Nazwa”.

10. Nasze pole własne znajduje się na drugiej pozycji. Zaznaczamy je i klikamy Edycja. W 
oknie edycji zmieniamy jego treść na „Nazwa”, a szerokość kolumny ustawiamy na wartość
którą zapisaliśmy w kroku nr 6. W naszym przypadku ( 4,83 cm).

11. Wszystko zatwierdzamy klikając OK w obu okienkach.

Uwaga: Dodawanie pola własnego zostało opisane w instrukcji na stronie 5.
Przejdź do konfiguracji pól własnych
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Sprawdzanie działania nazwy krótkiej – Faktury VAT sprzedaży

1. Klikamy na faktury sprzedaży. Następnie Dodaj → Dodaj fakturę sprzedaży.

2. Wybieramy kontrahenta a także interesujący nas towar. Klikamy zapisz

3. Z okna drukowania dokumentu wybieramy z menu „Wzorzec wydruku” stworzony 
wcześniej przez nas wzorzec z krótką nazwą ( w tym przypadku jest to FS standard 2013 
nazwa krótka).
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4. Klikamy Podgląd lub Drukuj aby podejrzeć efekty naszego działania

5. W polu nazwa widnieje skrócona nazwa naszego towaru.
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Konfiguracja InterCARS pod usługi WebApi

Żeby można było skorzystać z bezpośredniego pobierania danych z hurtowni InterCars, 
trzeba wykonać następujące kroki:

Cytat ze strony InterCars: 

„Aby  otrzymać  token,  należy  zalogować  się  na  swoje  konto  w  programie  IC_Katalog
ONLINE, przejść w „Ustawienia”, a następnie w „Udostępnianie dokumentów online”. 
Jeśli  mamy  niezweryfikowany  adres  e-mail,  należy  go  potwierdzić  wciskając  przycisk
„Potwierdź e-mail”. W przypadku, kiedy nie jest wyświetlony żaden adres w polu E-mail,
skontaktuj się ze swoim przedstawieniem handlowym. 
Aby wygenerować  token,  użyj  opcji  „Generuj  Token”.  Zostanie  wyświetlone  okienko  z
regulaminem usługi. 
Należy  uważnie  przeczytać  wszystkie  postanowienia.  Po  akceptacji  zostanie
wygenerowany odpowiedni klucz. 
Po zamknięciu okna nie będzie możliwości jego ponownego wyświetlenia. „
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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
– OpenPop – licencja Public Domain
– NZipLib  - licencja Open Source
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Producent i kontakt

Producent:

Systemy Informatyczne i Sieciowe „CER-TECH” Tomasz Ceremuga
34-100 Wadowice, ul. M. Wadowity 8
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
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