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1 Informacje o programie 
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1.1 Do czego służy program 
 

Program Faktury seryjne SE jest przeznaczony do jednoczesnego wystawiania wielu faktur sprzedaży na 

podstawie różnych kryteriów. Głównym przeznaczeniem programu jest obsługa wszelkiego rodzaju 

faktur abonamentowych wystawianych: 

• w jednakowej formie dla wielu kontrahentów (np. ta sama zawartość, cena, termin płatności), 

• dla abonamentów indywidualnych na podstawie odrębnych umów z kontrahentami na czas 

określony lub z otwartą datą końcową, 

• na podstawie wielu zmiennych zapisanych w pliku XLS programu Excel. 

Możliwa jest praca w trybie okienkowym poprzez wystawianie faktur na żądanie osoby obsługującej 

program jak również w trybie automatycznym z harmonogramu zadań Windows. Program pozwala na 

określenie częstotliwości wystawiania dokumentów, umożliwia druk seryjny oraz generowanie 

dokumentów jako plików PDF. 

 

 

  

Program korzysta z danych zgromadzonych przez Subiekta. W celu skorzystania 
z programu niezbędne jest podłączenie go do bazy danych MS SQL Subiekta. 
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1.2 Wymagania systemowe do instalacji 

i uruchomienia programu 
 

Program Komunikator EDI posiada niemal identyczne wymagania systemowe jak program Subiekt GT.  

Do uruchomienia i prawidłowego działania programu niezbędne są: 

• Subiekt 1.49 lub nowszy / Navireo 1.25 lub nowsze,  

• Aktywna licencja Sfery dla Subiekta GT, 

• System operacyjny Windows 8 lub wyższy 

• Microsoft .NET Framework 4.6.1 lub wyższy: 

• Microsoft SQL Serwer 2012 lub nowszy. 
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1.3 Wersja demonstracyjna 
 

Wersja demonstracyjna umożliwia pracę z programem na dowolnym podmiocie Subiekta GT 

z ograniczeniami: 

• możliwe jest wystawienie 2 dokumentów. 

• nie ma możliwości pracy z poziomu harmonogramu zadań Windows.  
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1.4 Aktualizacja 
 

Żeby zaktualizować program, trzeba uruchomić go z uprawnieniami administratora. W tym celu, należy 

kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę programu i wybrać opcję Uruchom jako administrator.  

 

Rysunek 1 

Jeżeli dostępne są aktualizacje, to informacja o możliwości ich zainstalowania pojawi się w prawym 

górnym rogu okna programu, na pasku zakładek. 

 

Rysunek 2  

 
  

Aktualizacje programu są dostępne dla użytkowników posiadających aktywny abonament 

na ulepszenia programu. 
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2 Przygotowanie Subiekta GT do pracy 

z programem  

 

Program można również przetestować na testowym podmiocie subiekta. Z testowego podmiotu można 

korzystać przez 45 dni od chwili jego założenia, z możliwością aktywacji próbnej licencji dodatku Sfera na 

15 dni oraz PLUSów. Założenie testowego podmiotu jest łatwe i trwa dosłownie kilka minut. Niepotrzebny 

podmiot testowy może być usunięty za pomocą Programu Serwisowego, wchodzącego w skład 

oprogramowania InsERT GT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakładanie podmiotu testowego jest opcjonalne. Jeśli test będzie odbywał się na 

istniejącym podmiocie, można pominąć ten punkt.  
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2.1 Tworzenie nowego podmiotu 

testowego 
 

W oknie wyboru podmiotu należy wybrać opcję Nowy, wpisać wybraną nazwę dla podmiotu i nacisnąć 

przycisk OK, tak jak na rysunku 3. 

 

Rysunek 3 

W następnym oknie należy wybrać opcję Wersja próbna, i zaznaczyć Wpisz dane przykładowe. Następnie 

należy nacisnąć przycisk OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Subiekt GT przeprowadzi procedurę tworzenia nowego podmiotu i wpisze do niego dane 

przykładowe. Gdy podmiot będzie gotowy, wyświetli się okno Subiekta z wyborem użytkownika do 

rozpoczęcia pracy z programem na nowo utworzonym podmiocie. 

Rysunek 4 
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2.2 Aktywacja wersji próbnej Sfery dla 

Subiekt GT 
 

Sfera jest oprogramowaniem firmy InsERT pozwalającym na wymianę informacji pomiędzy Subiektem, a 

programami zewnętrznymi. Dodatek ten pracuje wyłącznie podczas wymiany danych   z programem 

Faktury seryjne, a dokładniej podczas zapisu pliku w bazie danych Subiekta. Gdy informacje te nie są 

wymieniane, Sfera pozostaje bezczynna.  

 

 

 

 

 

Aby aktywować próbną wersję Sfery należy w Subiekcie wybrać z paska narzędzi ikonę Sfery, następnie 

wybrać opcję aktywuj wersję próbną. 

 

Rysunek 5 

  

Poniższe instrukcje dotyczą aktywacji dodatku Sfera dla Subiekta GT na okres próbny. 

Jeżeli Sfera została już wcześniej aktywowana, można pominąć ten punkt. 

 

Dodatek Sfera dla Subiekta GT potrzebny jest do prawidłowego odbierania informacji o 

zamówieniach 
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2.3 Tworzenie użytkownika Sfery 
 

Zalecane jest założenie nowego, niezależnego użytkownika w Subiekcie, za pomocą którego program 

Komunikator EDI będzie się komunikował z Subiektem. Użytkownik Sfery powinien mieć dostępne 

wszystkie uprawnienia w Subiekcie (szczególnie uprawnienia dotyczące modyfikacji kartotek 

kontrahentów). 

 

 

Aby założyć nowe konto użytkownika należy zalogować się do Subiekta za pomocą konta 

z uprawnieniami szefa. Następnie z paska modułów w subiekcie wybrać kolejno Administracja, następnie 

Słowniki. Z listy należy wybrać Personel i dodać nowego użytkownika. 

 

Rysunek 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 7 

Tworzenie nowego użytkownika jest opcjonalne. Jeśli jest już utworzony użytkownik na 

potrzeby Sfery, lub nie ma potrzeby go tworzyć, można pominąć ten punkt. 
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3 Instalacja programu 
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3.1 Proces instalacji 
 

Należy uruchomić plik instalacyjny programu: Faktury SeryjneSE_Setup.exe z uprawnieniami 

administratora. 

 

Rysunek 8 

Po jego uruchomieniu otworzy okno z warunkami umowy licencyjnej. W celu instalacji programu 

konieczne jest zapoznanie się z tymi warunkami i ich akceptacja.  

 

Rysunek 9 
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Rysunek 10 

 

W oknie kreatora pojawi się możliwość wybrania folderu w którym ma zostać zainstalowany program. 

Domyślnie jest to C:\Program Files (x86)\LEO\Faktury Seryjne SE. Lokalizację można zmienić wybierając 

przycisk Przeglądaj i wybierając folder docelowy. Po wybraniu ścieżki i należy zaznaczyć opcję Dalej. 

 
 

 

Następnym krokiem jest wybranie opcji dodatkowych. 

 

Rysunek 11 
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Ostatni etap to podsumowanie wybranych ustawień. Wybierając opcję Instaluj, rozpocznie się instalacja 

programu. 

 

Rysunek 12 

Kreator instalacji poinformuje o poprawnie przeprowadzonym procesie instalacji. Zaznaczając opcję 

Uruchom aplikację Komunikator EDI XML, program automatycznie uruchomi się, po wybraniu przycisku 

Zakończ. 

 

Rysunek 13 
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3.2 Pierwsze uruchomienie programu – 

konfiguracja połączenia z bazą danych 
 

Po zainstalowaniu programu i przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno konfiguracji. Dla 

poprawnego połączenia należy uzupełnić pola 

• Serwer – nazwa serwera SQL i instancji (np. „LEO-PC\INSERTGT”). Informacje te można znaleźć 

na pasku tytułowym programu Subiekt GT. 

• Użytkownik i hasło – login i hasło do serwera SQL (nie mylić z loginem i hasłem do Subiekta). 

Domyślnie użytkownik serwera MS SQL to „sa”, a hasło do niego jest puste. 

Jeżeli serwerem SQL jest komputer lokalny, na którym instalowany jest program, można użyć opcji Włącz 

autentykację Windows 

Informacje o serwerze oraz podmiocie na których pracuje użytkownik znajdują się  w Subiekcie GT, 

w górnej części na pasku programu. 

 

 

  
Rysunek 15 

  

Rysunek 14 
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Po wybraniu opcji Sprawdź połączenie, pojawi się możliwość wybrania podmiotu Subiekta GT. 

 
Rysunek 16 

Podczas kolejnych prób uruchomienia programu będzie wyświetlać się okno logowania. Do programu 

może zalogować się wyłącznie użytkownik Subiekta podając swoją nazwę oraz hasło, jeśli 

takie jest ustanowione. 

 

 

 

Przed zalogowaniem się do programu można zmienić konfigurację bazy danych MS SQL (ikona            ), 

wyświetlić log z informacjami o zdarzeniach i działaniach dotyczących programu (ikona         ) oraz 

sprawdzić informacje o programie (ikona             ). 

 

Rysunek 17 
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3.3 Problemy z połączeniem 
 

W przypadku problemów z połączeniem z bazą danych, należy sprawdzić konfiguracje serwera 

SQL. W tym celu należy uruchomić program SQL Server Configuration Manager. Poniżej przedstawiamy 

przykład dla MS SQL Server 2014, dla innych wersji konfiguracja wygląda analogicznie. 

Dla Windows 7 lub wcześniejszych wersji uruchamia się go z Menu Start. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 18 
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Dla Windows 8 należy wyszukać programu w Aplikacjach. 

 

Rysunek 19 

Po uruchomieniu SQL Server Configuration Manager należy wybrać opcję Protocols for INSERTGT, która 

znajduje się w SQL Server Network Configuration. Następnie w oknie z prawej strony zaznaczyć TCP/IP 

i po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Właściwości. Na karcie Protocol w stawieniach 

General trzeba ustawić opcję Enabled na Yes. Następnie dla wszystkich adresów IP w zakładce IP 

addresses wykasować zawartość pola TCP Dynamic Ports, a dla TCP Port wpisać numer portu otwartego 

na zaporze służącego do komunikacji z serwerem SQL. Domyślnie jest to port 1433 (Ilustracje 

pomocnicze znajdują się na następnej stronie). 

 

Rysunek 20 
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Po zapisaniu zmian należy zrestartować serwer SQL. W tym celu należy wybrać SQL Server Configuration 

Manager, a następnie SQL Server Services. Po wybraniu tej opcji w oknie z prawej strony pojawią się ikony, 

należy zaznaczyć prawym przyciskiem myszy SQL Server i wybrać opcję Restart. 

 

Rysunek 22 

  

Rysunek 21 
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4 Interfejs programu 
 

Okno programu można podzielić na kilka segmentów: 

• pasek programu,  

• pasek zakładek,  

• pasek narzędzi,  

• główne okno programu,  

• pasek stanu. 

   

 

Rysunek 23 

Aby ukryć pasek narzędzi należy użyć przycisku na pasku zakładek, który znajduje się po prawej stronie. 

Ponowne jego użycie spowoduje pokazanie się paska narzędzi. 

 
 

Rysunek 24 

Pasek programu 

Pasek zakładek 

Pasek narzędzi 

Główne okno 

programu 

Pasek stanu 
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5 Ustawienia programu – zakładka 

program 
 

Ustawienia w zakładce program umożliwiają między innymi zmiany dotyczące ogólnych ustawień 

programu, jego konfiguracji oraz zarządzania uprawnieniami użytkowników. W podrozdziałach zostały 

opisane dostępne ustawienia.  

 

Rysunek 25 
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5.1 Ustawienia drukowania 
 

Wybierając opcję ustawienia drukowania, użytkownik może zdefiniować ogólne ustawienia w jaki sposób 

będą drukowane generowane faktury seryjne.  

 

 

Rysunek 26 

Możliwe opcje do wyboru to: 
 

• Wzorzec wydruku – użytkownik może wybrać wzorzec wydruku dla generowanych faktur 
seryjnych. W przypadku pozostawienia opcji na wartości domyślny, faktury seryjne zostaną 
wydrukowane przy użyciu domyślnego wzorca wydruku z Subiekta GT.  

• Drukarka – użytkownik może wybrać drukarkę, na której będą się drukowały generowane faktury 
seryjne. W przypadku pozostawienia opcji na wartości domyślny, faktury seryjne zostaną 
wydrukowane przy użyciu domyślnej drukarki w systemie.  

• Drukuj tylko kopię – zaznaczenie tej opcji spowoduje wydrukowanie tylko kopii dokumentu.  

• Ilość kopii – faktury seryjne zostaną wydrukowane w ilości równej wartości w tym polu. 

• Strona od – do – wydrukowane zostaną strony dokumentu wprowadzone w tym polu. Wartość 
od 0 do 0 oznacza, że zostaną wydrukowane wszystkie strony dokumentu.   

  

W celu drukowania dokumentów po ich wygenerowaniu, należy jeszcze włączyć 
odpowiednią opcję w ustawieniach na poszczególnych zakładkach programu: Na 
podstawie ZK, Na podstawie listy kontrahentów, Na podstawie XLS. 
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5.2 Konfiguracja 
 

Konfiguracja programu pozwala ustawić takie parametry jak: 

• Baza danych MS SQL – możliwość wprowadzenia danych do połączenia z bazą danych Subiekta 

GT. 

• Licencja – możliwość wczytania licencji programu. 

• Sfera – możliwość wybrania użytkownika Sfery. 

W podrozdziałach zostały dokładnie opisane powyższe ustawienia. 

  



   Faktury seryjne 
 

 

26 

5.2.1 Baza danych MS SQL 
 

W tym miejscu, użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące połączenia z bazą danych Subiekta GT. 

• Serwer – nazwa serwera SQL i instancji (np. „LEO-PC\INSERTGT”). Informacje te można znaleźć 

na pasku tytułowym programu Subiekt GT. 

• Użytkownik i hasło – login i hasło do serwera SQL (nie mylić z loginem i hasłem do Subiekta). 

Domyślnie użytkownik serwera MS SQL to „sa”, a hasło do niego jest puste. 

Jeżeli serwerem SQL jest komputer lokalny, na którym instalowany jest program, można użyć opcji Włącz 

autentykację Windows 

Informacje o serwerze oraz podmiocie na których pracuje użytkownik znajdują się  w Subiekcie GT, 

w górnej części na pasku programu. 

 

 

  
Rysunek 28 

  

Rysunek 27 
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Po wybraniu opcji Sprawdź połączenie, pojawi się możliwość wybrania podmiotu Subiekta GT. 

 
Rysunek 29 

 

Podczas kolejnych prób uruchomienia programu będzie wyświetlać się okno logowania. Do programu 

może zalogować się wyłącznie użytkownik Subiekta podając swoją nazwę oraz hasło, jeśli 

takie jest ustanowione. 
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5.2.2 Licencja 
 

W celu wczytania pliku licencji z poziomu programu, należy kolejno wybrać opcje program → Konfiguracja 

→ konfiguracja → licencja → Wczytaj plik licencji. Po wybraniu tych opcji otworzy się nowe okno, w którym 

będzie trzeba wskazać lokalizację pliku licencji. Plik ten jest dokumentem elektronicznym zawierającym 

klucz produktu.  

  

Rysunek 30 
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5.2.3 Sfera 
 

Aby program działał poprawnie niezbędny jest dodatek Sfera dla Subiekta GT. W celu wybrania 

użytkownika Sfery należy wybrać opcje program → Konfiguracja → Sfera i uzupełnić pola: 

Użytkownik Sfery – w tym miejscu należy wskazać użytkownika z Subiekta GT, przy pomocy którego 

program będzie się komunikował z Subiektem. Użytkownik Sfery powinien mieć dostępne wszystkie 

uprawnienia w Subiekcie. Zaleca się utworzenie nowego niezależnego użytkownika na potrzeby 

użytkowania programu (rozdział 2.3). 

Hasło – w tym miejscu należy wprowadzić hasło dla wybranego użytkownika Sfery.  

Logowanie do Subiekta (Sfery) za pomocą użytkownika aktualnie zalogowanego do programu (tryb 

interfejsowy) – opcja ta umożliwia wykorzystanie jako użytkownika Sfery aktualnie zalogowanego 

użytkownika Subiekta GT w programie Faktury seryjne. Opcja ta działa tylko podczas pracy z programem 

w trybie okienkowym (trym interfejsowy). Podczas pracy z harmonogramu zadań Windows 

wykorzystywany jest użytkownik Sfery zdefiniowany powyżej.  

Podczas generowania dokumentów umieść w pole Wystawił użytkownika aktualnie zalogowanego do 

programu – zaznaczenie tej opcji spowoduje wpisanie danych do pola Wystawił na dokumencie ZK 

aktualnie zalogowanego użytkownika Subiekta GT do programu Faktury Seryjne. 

 

Rysunek 31 

 

 

 

  

 Hasło użytkownika Sfery nie może składać się z samych cyfr. Zalecamy, aby pierwszym 
znakiem w haśle była litera. 
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5.3 Uprawnienia 
 

Okno tych ustawień pozwala na zmianę uprawnień dla poszczególnych grup użytkowników programu 

Faktury seryjne. 

 

 
Rysunek 32 

Użytkownik ma możliwość dodania grup uprawnień (pole nr 1), do których będą przypisane różne 
uprawnienia (pole nr 2). Do każdej grupy należy przypisać użytkowników (pole nr 3). 
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5.4 Zgłoś błąd 
 

Opcja Zgłoś błąd służy to automatycznego przesyłania zgłoszeń dotyczących zapytań o program oraz 

zgłoszeń dotyczących błędów programu. Podczas pierwszego uruchomienia kreatora, użytkownik 

zostanie zapytany czy utworzyć indywidualne konto serwisowe. 

 

Rysunek 33 
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Aby zgłoszenie mogło zostać wysłane do twórców programu należy uzupełnić wszystkie pola 

obowiązkowe (oznaczone *): 

• Typ zgłoszenia – użytkownik może zdecydować czy zgłasza błąd związany z programem lub 

zwykłe zgłoszenie, niezwiązane z błędnym działaniem programu. 

• Twój E-mail – w tym miejscu należy wpisać adres e-mail, na który będzie kierowana 

korespondencja zwrotna. 

• Numer telefonu – w tym miejscu można podać numer telefonu, na który w razie konieczności 

można zadzwonić w sprawie zgłaszanej sprawy. 

• Temat – pole jest obligatoryjne, zawarta w nim treść pozwoli na szybsze wyszukiwanie 

wiadomości. 

• Treść – należy umieścić krótki opis zawierający informację o zdarzeniu. 

• Dołącz logi programu do tego zgłoszenia – zaznaczenie tej opcji spowoduje wysłanie logów 

z programu wraz z wysyłanym zgłoszeniem. 

• Zgody – wyrażenie zgód na przetwarzanie danych jest obligatoryjne.  

 

 

Rysunek 34 
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5.5 Log 
 

Log zawiera informacje z chronologicznym zapisem dotyczącym działania programu. Użytkownik może 

wybrać okres czasu za który zostaną wyświetlone logi programu. Z tego poziomu można również wysłać 

logi w celu weryfikacji problemu lub wyświetlić je w katalogu.  

 

 
Rysunek 35 

  



   Faktury seryjne 
 

 

34 

5.6 Lista zmian 
 

Wybierając tę opcję, otwarte zostanie okno z informacjami jakie zmiany zostały wprowadzone 

w programie po ostatnich aktualizacjach.  
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5.7 O programie 
 

W tym miejscu znajdują się informacje o zainstalowanej wersji programu Faktury seryjne i jego 

producencie. Widoczne są również dane firmy, informacje o systemie operacyjnym i nazwie komputera 

na którym zainstalowany jest program. 

 

Rysunek 36 
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5.8 Regulamin 
 

Po wybraniu tej opcji, użytkownik zostanie przekierowany na stronę, gdzie znajduje się regulamin RODO. 
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5.9 Zgody 
 

Wybierając tę opcję, użytkownik może sprawdzić jakich zgód udzielił na rzecz twórców oprogramowania 

Faktury seryjne. Użytkownik w tym miejscu ma możliwość zmiany statusu zgód. 

 

Rysunek 37 
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5.10 Zamknij 
 

Wybranie opcji zamknij spowoduje zamknięcie rozwijanego menu programu. Jeżeli na, którejś z zakładek 

w tym menu nie zostały zapisane zmiany, program poinformuje o tym.  

 

Rysunek 38 
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6 Praca z programem 
 

Faktury seryjne można generować na trzy sposoby: 

• Na podstawie dokumentów ZK – możliwe automatyczne generowanie faktur. 

• Na podstawie listy kontrahentów 

• Na podstawie dokumentu XLS 

W podrozdziałach zostały dokładnie opisane wyżej wymienione sposoby. 
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6.1 Generowanie faktur na podstawie 

zamówienia od klienta 
 

W module Na podstawie ZK użytkownik ma możliwość zdefiniowania ustawień dotyczących 

generowania faktur na podstawie dokumentów ZK oraz ich wygenerowania.  

 

Rysunek 39 
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W pierwszej kolejności użytkownik powinien zdefiniować ustawienia dla tego modułu (pole nr 3, na 

rysunku powyżej). Na podstawie wprowadzonych ustawień, w programie będą wyświetlały się 

odpowiednie dokumenty ZK, dla których będzie można wygenerować faktury sprzedaży.  

 

Rysunek 40 

Możliwe opcje do wyboru to: 

• Kategoria – okno to zawiera wcześniej dodane zadania, na podstawie których będą generowane 

faktury. 

• Dodaj -  w tej sekcji, należy wskazać podstawowe ustawienia takie jak: 

o Kategoria ZK – należy wskazać kategorię dokumentów ZK, które będą brane pod uwagę 

do generowania faktur sprzedaży na ich podstawie. Do każdej kategorii dokumentu, 

można utworzyć inną częstotliwość generowania faktur.  

o Ustaw kategorię na FS – należy wskazać jaką kategorią będą oznaczane faktury 

sprzedaży wygenerowane do zamówienia od klienta. 

o Częstotliwość wystawiania faktur – należy wskazać co ile miesięcy mają być 

generowane faktury dla zamówień, które mają przypisaną kategorię wskazaną w polu 

‘Kategoria ZK’ 

o Opis do pozycji – do pozycji na dokumencie FS wstawiany jest opis (data: miesiąc.rok). 

Użytkownik ma możliwość wprowadzić własny tekst, który zostanie umieszczony przed 

datą.  

o Dodaj – po wybraniu tej opcji wprowadzone zmiany zostaną zapisane. Będą one 

widoczne w oknie ‘Kategoria’. 

• Drukuj faktury podczas generowania – podczas generowania FS w programie, będą one 

automatycznie drukowane, zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami drukowania (rozdział 5.1). 
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• Zapisz fakturę do pliku – wygenerowane faktury zostaną zapisane do pliku we wskazanej 

lokalizacji.  

• Przenoś wystawiającego z dokumentu ZK – na wygenerowanej fakturze wystawiającym 

dokument będzie ten sam użytkownik co na dokumencie ZK.   

Poniżej zostały opisane pozostałe opcje, dostępne w module ‘na podstawie ZK’. 

Pole nr 1 

• Generuj FS – wybierając tę opcję, zostaną wygenerowane faktury sprzedaży do zaznaczonych w 

polu nr 7 zamówień od klienta.  

Pole nr 2 

• Przedłuż umowę na czas nieokreślony – wybranie tej opcji spowoduje ustawienie odległego 

terminu realizacji na zaznaczonych w polu nr 7 zamówieniach od klienta. 

Pole nr 4 

• Wybierz zakres – z rozwijanej listy, należy wskazać zakres czasowy, na podstawie którego będą 

prezentowane dokumenty ZK w głównym oknie programu (pole nr 7). Zakres ten dotyczy terminu 

wystawienia faktury seryjnej.  

Pole nr 5 

• Kontrahent – w tym miejscu można wskazać konkretnego kontrahenta, którego dotyczyć ma 

generowana faktura.  

Pole nr 6 

• Wyszukaj – wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie w głównym oknie programu (pole nr 7) 

dokumentów ZK zgodnie z wybranymi kryteriami.  

Pole nr 7 

• Jest to główne okno programu, w którym prezentowane są dokumenty ZK na podstawie których 

można wygenerować faktury seryjne. 

Pole nr 8 

• Zaznacz wszystkie do bieżącego miesiąca – wybierając tę opcję w głównym oknie programu 

zostaną zaznaczone wszystkie dokumenty ZK do bieżącego miesiąca, dla których należy 

wygenerować faktury.  

• Odznacz – wybierając tę opcję w głównym oknie programu zostaną odznaczone wszystkie do 

tej pory zaznaczone dokumenty ZK.  
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6.1.1 Jak odpowiednio przygotować dokument 

ZK 
 

Program Faktury seryjne przeznaczony jest do obsługi klientów długoterminowych, szczególnie dla faktur 

abonamentowych o tej samej treści, wystawianych w regularnych odstępach czasu (np. raz w miesiącu).  

Faktury te są generowane w zadanych odstępach czasu na podstawie zamówienia od klienta 

o odpowiedniej kategorii dokumentu. 

Poniżej został zaprezentowany przykład zamówienia od klienta przeznaczonego do seryjnego 
wystawiania faktur na jego podstawie.  

 
Rysunek 41 

Kategoria – należy wybrać kategorię dokumentu, którą będą oznaczane zamówienia od klienta na 

podstawie których będą miały być generowane faktury seryjne.  

Nową kategorię dokumentu można dodać używając symbolu plusa na dokumencie ZK (na rysunku 

powyżej oznaczony niebieską ramką) lub z poziomu ustawień w Subiekcie GT wybierając kolejno: 

Administracja > Słowniki > Kategorie 

Termin realizacji – należy wprowadzić datę, która będzie datą zakończenia świadczenia usługi.   
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6.2 Generowanie faktur na podstawie listy 

kontrahentów 
 

W module Na podstawie listy kontrahentów można wygenerować faktury sprzedaży o tej samej 

zawartości dla wybranych kontrahentów. 

 

Rysunek 42 

Pole nr 1 

• Generuj FS – wybierając tę opcję zostaną wygenerowane faktury sprzedaży dla zaznaczonych 

kontrahentów w polu nr 4. Faktury te będą zawierały pozycje i parametry wskazane w polu nr 2.  

• Ustawienia – wybierając tę opcję, otworzy się okno ustawień, gdzie będzie można wybrać 

następujące opcje: 
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o Drukuj faktury podczas generowania – podczas generowania faktur z programu Faktury 

seryjne będą one od razu drukowane zgodnie z ustawieniami drukowania (rozdział 5.1) 

o Zapisz fakturę do pliku – wygenerowane faktury zostaną zapisane do pliku we wskazanej 

lokalizacji.  

Pole nr 2 -  w polu tym, należy wprowadzić ustawienia dotyczące generowanych faktur sprzedaży. 

• Data wystawienia – należy wybrać jaka data wystawienia będzie wprowadzona na generowanych 

fakturach. 

• Magazyn – należy wybrać magazyn, na który zostaną wprowadzone faktury w Subiekcie GT. 

• Forma płatności – należy wybrać formę płatności, która będzie wybrana na generowanych 

fakturach sprzedaży. Pozostawiając opcję jako Domyślna, na generowanych fakturach 

wstawiana będzie domyślna forma płatności określona w kartotece danego kontrahenta.  

• Wybierz towary – wybierając tę opcję, otworzy się nowe okno z listą towarów i usług z Subiekta. 

Należy wskazać towary, które będą miały znajdować się na generowanych fakturach sprzedaży.  

Pole nr 3 – w polu tym znajdują się filtry, których można użyć dla wyświetlanej listy kontrahentów w polu 

nr 4. 

• Grupa – można wskazać grupę kontrahenta.  

• Cecha – można wskazać cechę kontrahenta. 

Pole nr 4 – w polu tym wyświetlana jest lista kontrahentów z Subiekta GT, dla których można 

wygenerować faktury sprzedaży.  
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6.3 Generowanie faktur na podstawie XLS 
 

W module Na podstawie XLS możliwe jest wygenerowanie faktur sprzedaży na podstawie pliku XLS. Plik 

ten musi być przygotowany zgodnie ze specyfikacją. Została ona opisana w rozdziale 6.3.1.  

Dodatkowo przykładowy plik XLS wraz z jego specyfikacją jest dostępny do pobrania z linku poniżej: 

https://hurt.leo.pl/media/custom/files/Faktury%20seryjne%20SE%20-%20szablon.xls 

 

 

Rysunek 43 

Pole nr 1 

• Wczytaj plik – wybierając tę opcję, należy wskazać plik z rozszerzeniem .xls na podstawie którego 

będą miały być wygenerowane faktury seryjne. 

• Generuj FS – wybranie tej opcji umożliwi wygenerowanie faktur sprzedaży dla zaznaczonych 

pozycji w polu nr 3.  

• Ustawienia – wybierając tę opcję, otworzy się okno ustawień, gdzie będzie można wybrać 

następujące opcje: 

o Drukuj faktury podczas generowania – podczas generowania faktur z programu Faktury 

seryjne będą one od razu drukowane zgodnie z ustawieniami drukowania (rozdział 5.1) 

o Zapisz fakturę do pliku – wygenerowane faktury zostaną zapisane do pliku we wskazanej 

lokalizacji.  

https://hurt.leo.pl/media/custom/files/Faktury%20seryjne%20SE%20-%20szablon.xls
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• Wczytuj cenę jako – należy wskazać czy wczytywana cena na generowanym dokumencie FS ma 

być ceną netto czy ceną brutto.  

Pole nr 2 

• Data wystawienia – należy wybrać jaka data wystawienia będzie wprowadzona na generowanych 

fakturach. 

• Magazyn – należy wybrać magazyn, na który zostaną wprowadzone faktury w Subiekcie GT. 

• Forma płatności – należy wybrać formę płatności, która będzie wybrana na generowanych 

fakturach sprzedaży. Pozostawiając opcję jako Domyślna, na generowanych fakturach 

wstawiana będzie domyślna forma płatności określona w kartotece danego kontrahenta.  

Pole nr 3 – w polu tym wyświetlana jest lista dokumentów wczytanych na podstawie wcześniej 

utworzonego pliku .xls 

  



   Faktury seryjne 
 

 

48 

6.3.1 Specyfikacja pliku XLS 
 

W pliku XLS, na podstawie którego będą generowane faktury seryjne muszą być zawarte informacje o: 

- kontrahentach, dla których takie faktury mają być wygenerowane 

- pozycjach znajdujących się na fakturze 

- cenach dla pozycji znajdujących się na fakturze 

- ilości pozycji znajdujących się na fakturze 

 

Przykładowy prawidłowo przygotowany plik XLS 

 

Rysunek 44 

 

KONTRAHENT_1 będzie miał trzy pozycje na fakturze:       

• Usługa abomanetowa (symbol w Subiekcie: Abobanent), ilość: 22 szt., cena: 50 zł  

• Usługa abomanetowa (symbol w Subiekcie: Abobanent), ilość: 2 szt., cena: 47 zł  

• Usługa abomanetowa (symbol w Subiekcie: Abobanent), ilość: 2 szt., cena: 49 zł  

KONTRAHENT_2 będzie miał:    

• Usługa abomanetowa (symbol w Subiekcie: Abobanent), ilość: 8 szt., cena: 50 zł  

• Usługa roamingowa (symbol w Subiekcie: ROAMING), ilość: 5 szt., cena: 80 zł  

KONTRAHENT_3 będzie miał:    

• Usługa abomanetowa (symbol w Subiekcie: Abobanent), ilość: 1 szt., cena domyślna z rabatem 

10% 

• Usługa roamingowa (symbol w Subiekcie: ROAMING), ilość: 2 szt., cena: 100 zł - rabat 10% 
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Przykładowy nieprawidłowo przygotowany plik XLS 

 

Rysunek 45 

Wpisy nie będą brane pod uwagę z powodu błędów oznaczanych kolorem czerwonym. Ilość musi być 

podana i większa od zera, symbol usługi musi być podany.  

W przypadku wystąpienia błędu w pliku, podczas jego wczytywania program przejdzie do następnego 

towaru usługi lub - po ich wyczerpaniu do następnego kontrahenta. 
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7 Automatyczna praca programu – 

harmonogram zadań Windows 
 

Dzięki możliwości uruchomienia programu z harmonogramu zadań, praca może odbywać się w sposób 

w pełni automatyczny. Podczas definiowania zadania w Harmonogramie zadań Windows (Windows 

Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 10) jako parametr należy podać: -zk  

Codzienne uruchomienie spowoduje, że program wyszuka faktur spełniających kryterium daty. Jeżeli 

została osiągnięta lub przekroczona data wystawienia faktury, zostanie ona wygenerowana bezpośrednio 

w Subiekcie. 

 

 

Żeby uruchomić harmonogram zadań należy kolejno wybrać:  

start (Windows 7)/ aplikacje (Windows 8 i 10) → panel sterowania → system i zabezpieczenia → 

narzędzia administracyjne → harmonogram zadań. 

Aby stworzyć nowe zadanie, należy uruchomić z panelu akcja → utwórz zadanie podstawowe. 

W kreatorze w pierwszym kroku należy wpisać nazwę zadania i kliknąć przycisk dalej.  

 
Rysunek 46 

  

Przed ustawieniem harmonogramu w systemie Windows należy zdefiniować użytkownika 

z uprawnieniami Sfery w programie Faktury seryjne (rozdział 5.2.3). 
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W kolejnym kroku należy ustawić wyzwalacz, czyli to jak często ma być wykonywane zadanie 

 

Rysunek 47 

Następnie ustawia się godzinę rozpoczęcia zadania. Można również zmienić częstotliwość wywoływania 

zadania. 

 

Rysunek 48 
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Ostatnim krokiem będzie zdefiniowanie akcji zadania. W tym przypadku będzie to uruchom program. 

 

Rysunek 49 

Następnie należy wybrać program Faktury seryjne (używając przycisku przeglądaj) oraz wpisać 

argumenty: -zk 

 
Rysunek 50 

Program Faktury seryjne domyślnie instaluje się w katalogu:  
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• C:\Program Files\LEO\Faktury seryjne – dla systemów 32-bitowych 

• C:\Program Files (x86)\LEO\Faktury seryjne – dla systemów 64-bitowych 

W ostatnim etapie dostępne jest podsumowanie zadania. W celu przejścia do zaawansowanych ustawień 

zadania należy zaznaczyć opcję otwórz okno dialogowe właściwości dla tego zadania, kiedy kliknę 

przycisk zakończ. 

 

Rysunek 51 

W następnym oknie w zakładce ogólne należy włączyć opcje uruchom niezależnie od tego, czy 

użytkownik jest zalogowany oraz zaznaczyć pozycję  uruchom z najwyższymi uprawnieniami. 

 

Rysunek 52 
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W zakładce ustawienia należy zaznaczyć opcję zatrzymaj zadanie, jeśli działa dłużej niż. Czas pracy 
programu uzależniony jest od ilości przetwarzanych danych. Zaleca się ustawienie czasu na jedną 
godzinę lub więcej. 
 

 
Rysunek 53 
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8 Licencja 
Umowa licencyjna 

Użytkownika oprogramowania produkowanego przez firmę LEO Gmerek Maroń Sp. J. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kalidego 69 (zwaną dalej "LEO"). 

Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania firmy LEO (zwana dalej "umową licencyjną") stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy 

osobą fizyczną lub prawną (zwaną dalej "licencjobiorcą") i firmą LEO (zwaną dalej "licencjodawcą"). 

Jej przedmiotem jest produkt będący modułem dodatkowym, bądź programem współpracującym z oprogramowaniem linii Insert GT, czy li: Subiekt 

GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT lub linii Insert nexo PRO, czyli: Subiekt nexo PRO, Rachmistrz nexo PRO, Rewizor nexo PRO, 

Gratyfikant nexo PRO, Gestor nexo PRO lub Navireo firmy InsERT S.A. (zwany dalej oprogramowaniem). 

Poprzez zainstalowanie oprogramowania licencjobiorca zobowiązuje się przestrzegać postanowienia niniejszej umowy licencyjnej. 

W przypadku, gdy licencjobiorca nie zgadza się przestrzegać postanowień umowy licencyjnej, licencjodawca nie udziela mu licencji na 

oprogramowanie i licencjobiorca nie ma prawa instalować oprogramowania ani go używać. 

Licencja 

Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych oraz innym ustawodawstwem i umowami 

międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej.  

Licencja na użycie oprogramowania udzielana jest licencjobiorcy odpłatnie. W tej sytuacji licencjobiorca powinien przed użyciem oprogramowania 

uiścić odpowiednią opłatę bezpośrednio licencjodawcy. Wtedy licencjobiorca na mocy niniejszej umowy licencyjnej ma prawo zainstalować i używać 

oprogramowania. Potwierdzeniem autentyczności zainstalowanej kopii oprogramowania jest otrzymanie od licencjodawcy pliku licencyjnego. Plik 

licencyjny jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu. 

Licencjodawca zezwala na użytkowanie oprogramowania bez wniesienia opłaty w celu przetestowania działania oprogramowania. 

1. Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania tylko w połączeniu z podmiotem programów linii Insert GT, czyli: Subiekt GT, 

Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT lub linii Insert nexo PRO, czyli: Subiekt nexo PRO, Rachmistrz nexo PRO, Rewizor 

nexo PRO, Gratyfikant nexo PRO, Gestor nexo PRO lub Navireo firmy InsERT S.A., którego numer NIP podał podczas składania zamówienia 

na oprogramowanie. 

2. Korzystanie z oprogramowania nie jest ograniczone czasowo z wyjątkiem wersji oprogramowania z ograniczeniem czasowym. 

3. W przypadku zakupu wersji oprogramowania z ograniczeniem czasowym po upływie wyznaczonego czasu użytkowanie oprogramowania 

nie będzie możliwe. 

4. Licencjobiorcy przysługuje prawo do aktualizacji oprogramowania w przypadku posiadania aktywnej licencji na oprogramowanie. 

5. Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania tylko zgodnie z warunkami niniejszej umowy licencyjnej oraz wykonywać dowolną 

liczbę kopii oprogramowania. 

6. Licencjobiorca nie może wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania. Nie może on również przekazać na stałe swoich 

praw wynikających z niniejszej umowy licencyjnej innej osobie fizycznej lub prawnej. 

7. Odtwarzanie, dekompilacja lub dezasemblacja oprogramowania jest zabroniona. Zabronione jest również dokonywanie wszelkich 

modyfikacji oprogramowania lub jego części składowych. 

8. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone licencjobiorcy na podstawie niniejszej umowy, są zastrzeżone dla licencjodawcy.  

Prawa autorskie  

Wszelkie prawa, w tym prawo własności oraz prawa autorskie do oprogramowania stanowią własność licencjodawcy.  

Odpowiedzialność  

1. Mimo że licencjodawca przetestował oprogramowanie, to nie udziela on żadnej gwarancji, wyrażonej lub domniemanej w odniesieniu do 

oprogramowania lub dokumentacji, jego jakości, funkcjonowania oraz odpowiedniości do konkretnego celu czy wymagań licencjobiorcy. 

W rezultacie licencjodawca udziela licencji na użytkowanie oprogramowania oraz dokumentacji do niego w takiej postaci, w jakiej one 

występują, zaś licencjobiorca przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z ich jakością i funkcjonalnością. 

2. Niniejszą umową licencjodawca wyłącza swoją odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę (łącznie z pośrednimi albo bezpośrednimi 

szkodami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, szkodami wynikłymi z przerw w działalności gospodarczej 

lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), będącą następstwem używania albo niemożliwości 

użycia oprogramowania, nawet jeśli licencjodawca został zawiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Licencjodawca nie jest 

w szczególności odpowiedzialny za żadne dane zapamiętane za pomocą oprogramowania oraz za szkody związane z utratą tych danych. 

3. Licencjodawca nie gwarantuje, że program będzie działał poprawnie z przyszłymi wersjami programów linii Insert GT, czyli: Subiekt GT, 

Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT lub linii Insert nexo PRO, czyli: Subiekt nexo PRO, Rachmistrz nexo PRO, Rewizor 

nexo PRO, Gratyfikant nexo PRO, Gestor nexo PRO lub Navireo, które zostaną wydane po sprzedaży licencji niniejszego oprogramowania. 

 


