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Do czego służy program?  

 

Program Generator kodów kreskowych pozwala wygenerować kody kreskowe dla wszystkich lub wybranych 
towarów. Kody generowane są w systemach EAN-8 i EAN-13 i zapisywane w Subiekcie w polu Podstawowy kod 
kreskowy. Zaletą programu jest możliwość sprawdzenia, czy umieszczone już w Subiekcie kody spełniają 
standard kodowania EAN-13. 

Kody mogą być generowane automatycznie w oparciu o ID towaru w bazie lub ze zdefiniowanego przez 
użytkownika zakresu. Program pozwala na użycie przyznanego zakresu kodów lub stworzenie kodów 
wewnętrznych (rozpoczynających się od cyfry 2). 

 

Jakie są wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia?  

 

Program Generator kodów kreskowych posiada identyczne wymagania systemowe jak program InsERT Subiekt 
GT. Do uruchomienia i prawidłowego działania programu niezbędne są: 

 

• Subiekt 1.49 lub nowszy/ Navireo 1.25 lub nowsze 

• System operacyjny Windows 8 lub wyższy 

• Microsoft .NET Framework 4.6.1 lub wyższy 

• Microsoft SQL Serwer 2012 lub nowszy 
 

Wersja demonstracyjna  

 

Wersja demonstracyjna pozwala na korzystanie z pełnej funkcjonalności programu na dowolnym podmiocie 
Subiekta. 

Wersja demonstracyjna jest aktywna przez pierwsze 14 dni po zainstalowaniu programu i podłączeniu go do 
bazy Subiekta. Plik licencji dla wersji demo jest wczytywany automatycznie podczas pierwszego uruchomienia. 
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1. Instalacja  

 

1.1. Należy pobrać i uruchomić plik instalacyjny programu GeneratorKodówKreskowych_Setup.exe 

1.2. Po zainstalowaniu i pierwszym uruchomieniu aplikacji pojawi się komunikat: 

 

1.3. Po kliknięciu OK pojawi się okno konfiguracji połączenia. W zakładce Baza danych MS SQL należy wpisać 
dane serwera oraz podmiotu. 

 

Serwer:                   nazwa serwera SQL i instancji (np. „(local)\INSERTGT”) 

Użytkownik i hasło:  login i hasło do serwera SQL (nie mylić z loginem i hasłem do 

   Subiekta, zazwyczaj login jest sa, a hasło jest puste) 

 

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

 

Nazwa serwera SQL i instancji podawana jest w oknie startowym Subiekta GT, a następnie wyświetlana w górnej 
belce podczas jego normalnej pracy. 
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1.4. Jeżeli dane są prawidłowe należy kliknąć w przycisk Wczytaj listę podmiotów. Jeżeli program połączył się z 
serwerem, należy wybrać z rozwijanej listy nazwę podmiotu z Subiekta GT. 

 

1.5. Jeżeli wystąpią problemy z połączeniem z bazą danych należy sprawdzić konfigurację serwera SQL. W tym 
celu należy z Menu Start Windows uruchomić program SQL Server Configuration Manager. 

 

Po uruchomieniu SQL Server Configuration Manager dla wszystkich adresów IP należy 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. 
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1.6. Po zainstalowaniu w systemach Win7oraz Win8 należy kliknąć (prawym przyciskiem na ikonie programu) 
Właściwości/ Zgodność i zaznaczyć parametr Poziom uprawnień Uruchom ten program jako administrator. 

 

 

 

1.7. Do programu może zalogować się wyłącznie użytkownik Subiekta podając swoją nazwę oraz (opcjonalnie) 
hasło. 

 

Użytkownik musi posiadać niezbędne uprawnienia (ustawione w Subiekcie) do wszystkich funkcji, z których 
korzysta program. Na potrzeby programu można również utworzyć dodatkowego użytkownika w Subiekcie. 
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2. Instalacja pliku licencji 

 

Licencja na program Generator kodów kreskowych jest bezterminowa. Wczytanie pliku licencji odbywa się 
automatycznie podczas pierwszego uruchomienia programu. 

 

Pojawienie się poniższego komunikatu świadczy o tym, że proces wczytania pliku licencji nie zakończył się 
sukcesem 

 

 

Możliwe przyczyny: 

1. Stanowisko, na którym został uruchomiony program nie ma dostępu do Internetu (np. chwilowy błąd 
połączenia lub trwałe odłączenie od sieci uniemożliwiające zdalne pobranie pliku licencji) 

2. Program został podłączony do niewłaściwego podmiotu Subiekta (inny NIP) 

 

Jeżeli powodem niewczytania licencji był brak połączenia z Internetem lub stanowisko lokalne nie ma dostępu 
do Internetu (pkt 1), program ma możliwość manualnego wczytania pliku licencji. 

Aby tego dokonać należy pobrać plik licencji z linka dostarczonego w wiadomości email po zakupie (pobraniu 
demo) programu:  

 

Pobrany plik należy zapisać na dysku komputera. Plik ten jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz 
produktu. 
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Aby wczytać plik licencji do programu, należy wybrać polecenie Kontynuuj...  

 

 

 

lub wywołać polecenie bezpośrednio z okna głównego programu: Program --> Konfiguracja --> Licencja --> 
Wczytaj plik licencji. 

 

 

Otworzy się okno dialogowe Windows, w którym należy wskazać lokalizację pliku i wybrać polecenie ‘Otwórz’. 
Po zatwierdzeniu wyboru aplikacja ponownie się uruchomi i będzie można rozpocząć pracę. 
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3. Ustawienia programu 

Korzystając z zakładki „Ustawienia” możemy dostosować program do naszych potrzeb oraz zdefiniować 
interesujący nas typ kodu kreskowego i sposób generowania kodów kreskowych. 

 

 

 

Zakładka Ogólne służy do ustawień widoku okna głównego programu. 
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Zakładka Kod kreskowy służy do wprowadzenia ustawień dotyczących bezpośrednio samych kodów 
kreskowych: 

• Typ kodu kreskowego – wybór standardu EAN-8 lub EAN-13 

• Sposób generowania kodów kreskowych 

o Z zakresu kodów wewnętrznych – kody mogą być generowane jako kody tzw. „wewnętrzne” 
rozpoczynające się od cyfry 2. Kody dla kolejnych towarów są generowane automatycznie 
w oparciu o identyfikator towaru w bazie danych (Id). Zapewnia to niepowtarzalność kodów 
dla wszystkich towarów w Subiekcie. Kody wewnętrzne można również zdefiniować 
manualnie poprzez zastosowanie prefiksu 2. 

o Ze zdefiniowanego zakresu kodów kreskowych – użytkownik wpisuje prefiks kodu 
kreskowego przyznany przez właściwy oddział krajowy organizacji GS1 oraz przydzielony 
zakres numeracji kodów. Program samoczynnie wyliczy liczbę kodów do wykorzystania dla 
zdefiniowanego przedziału.  
W trybie zdefiniowanego zakresu kodów również można skorzystać z tzw. „kodów 
wewnętrznych”, czyli wpisać prefiks 2 (lub 20, 200, 2000 itd.) i podać zakres, który ma zostać 
użyty. 

o Uzupełniaj luki w numeracji – Brak zaznaczenia tej opcji powoduje, że program rozpoczyna 
nadawanie kodów kreskowych w bieżącej sesji od kolejnego numeru niż ostatni nadany 
Przykład 1: podczas ostatniej sesji program zakończył na kodzie 99, więc bieżącą sesję 
rozpocznie od kodu 100  
 
Zaznaczenie opcji powoduje, że program najpierw sprawdza istniejące w Subiekcie kody od 
pierwszego kodu ze zdefiniowanego zakresu i kontroluje, czy wszystkie wcześniejsze kody ze 
zdefiniowanego w programie zakresu zostały już użyte  
Przykład 2: podczas ostatniej sesji program zakończył na kodzie 99, jednak sprawdza, czy 
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istnieją niewykorzystane kody mniejsze niż 99. Jeżeli istnieją, to zostaną one użyte w pierwszej 
kolejności, a po wykorzystaniu wszystkich wolnych kodów program nada dopiero kod 100. 

o Kontroluj, czy generowany kod istnieje już w Subiekcie jako ‘Dodatkowy kod kreskowy’ – 
opcja pozwala na sprawdzenie, czy kod, który ma zostać nadany, nie został już wcześniej 
wykorzystany w Subiekcie jako dodatkowy kod kreskowy. Ma to na celu wyeliminowanie 
ewentualnych dublowań kodów kreskowych dla różnych towarów. 

• Automatyczne nadawanie kodów dla nowo dodanych do Subiekta [towarów/ usług/ opakowań/ 
kompletów/ opłat] – włączenie tej opcji powoduje możliwość bezinterfejsowej pracy aplikacji.  
 
W tym trybie program samoczynnie nadaje kody kreskowe towarom, które zostały dodane do Subiekta 
bez konieczności manualnego uruchamiania Generatora. Kody są nadawane zgodnie z wprowadzonymi 
powyżej ustawieniami.  
 
Włączenie trybu automatycznego nadawania kodów powoduje, że nie jest możliwe nadawanie kodów 
manualnie z poziomu interfejsu programu. 

 

 
 

UWAGA! 
 
Nie można generować kodów kreskowych podczas 
wprowadzania ustawień – może to zakłócić integralność danych 
w bazie Subiekta. 
 

 

Ze względu na warunki techniczne oraz zastosowane w programie rozwiązania, nie należy wprowadzać ustawień 
dotyczących kodów kreskowych podczas gdy program pracuje w tle. Ma to szczególne znaczenie dla trybu 
automatycznego nadawania kodów kreskowych. 

Podczas wprowadzania ustawień należy więc powstrzymać się od dodawania towarów do Subiekta (jeżeli 
włączono tryb automatycznego nadawania kodów) oraz nie uruchamiać programu na innych stanowiskach. 

Zmiana ustawień podczas pracy programu może powodować powstawanie błędów w bazie danych: powielenie 
kodu lub powstanie luk w numeracji. 
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4. Instrukcja obsługi 

W polu „Edytuj zaznaczenie” mamy możliwość zaznaczenia towarów, dla których chcemy wygenerować kod 
kreskowy zgodnie z preferencjami zdefiniowanymi w Ustawieniach – pkt 3 instrukcji. 

 

 

 

Po zdefiniowaniu w polu „Edytuj zaznaczenie” odpowiedniej dla nas opcji zostają zaznaczone towary.  
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Inna metodą jest „filtrowanie”, mamy możliwość wyboru grupy towarów, w której chcemy wygenerować kody 

kreskowe oraz cechy towarów.  
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Po ustawieniu przez „Edytuj zaznaczenie” lub ręcznym wyfiltrowaniu towarów klikamy „Generuj kod”.  
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Zostaje wygenerowany nowy kod kreskowy. 
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5. Uaktualnienia i nowe wersje  

 

Ukazanie się nowej wersji programu jest sygnalizowane poprzez wyświetlenie komunikatu wraz z odnośnikiem 
do pobrania aplikacji. 

 

 

Owocnego użytkowania życzą autorzy.  



 

   
Generator kodów kreskowych 

Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT 
 

Data aktualizacji instrukcji: 12.05.2022 

Strona 17/17 

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 licenc jodawcy.  

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. 

 

 


