
 
28.03.2022   

Import XLS 

Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT 
 

  

                                                                                               Strona 1/42 

Spis treści 
1) Informacje Ogólne ........................................................................................................................................................... 2 

1.1 O programie ....................................................................................................................................................... 2 
1.2 Wymaganie sprzętowe i systemowe .................................................................................................................. 2 

2) Przygotowywanie programu do pracy............................................................................................................................. 3 
2.1 Instalacja programu ........................................................................................................................................... 3 
2.2 Zakładanie podmiotu testowego ....................................................................................................................... 3 

3) Praca z programem ....................................................................................................................................................... 14 
3.1 Główne okno programu ................................................................................................................................... 14 
3.2 Tworzenie nowego schematu – Towary/Kontrahenci ...................................................................................... 14 
3.3 Tworzenie nowego schematu – dokumenty .................................................................................................... 22 

4) Ustawienia modułów, aktualizacje ................................................................................................................................ 28 
4.1 Ustawienia modułów Towary i Kontrahenci .................................................................................................... 28 
4.2 Ustawienie modułu Dokumenty ...................................................................................................................... 29 
4.3 Aktualizacje ...................................................................................................................................................... 30 

5) Dodatkowe .................................................................................................................................................................... 31 
5.1 Opis pól schematu – Import Towarów ............................................................................................................. 31 
5.2 Opis pól schematu – Import Kontrahentów .................................................................................................... 37 
5.3 Opis pól schematu – Import Dokumentów ...................................................................................................... 41 

 
 
 
 
 



 
28.03.2022   

Import XLS 

Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT 
 

  

                                                                                               Strona 2/42 

1) Informacje Ogólne 

1.1 O programie 

 
Program Import XLS dla InsERT GT jest samodzielną aplikacją rozszerzającą funkcjonalność Subiekta GT. 
Pozwala łatwo i intuicyjnie importować i aktualizować bazy Towarów, Kontrahentów oraz Dokumentów 
z plików z rozszerzeniem XLS( sugerowane ), XLSX oraz CSV. Cała operacja przebiega szybko i prosto  

z poziomu nowoczesnego i przyjaznego użytkownikowi graficznego interfejsu. 
 
 Wersja demonstracyjna pozwala na uruchomienie programu na dowolnym podmiocie Subiekta GT 
i zaimportowanie maksymalnie do 3 pozycji w przypadku towarów oraz kontrahentów, lub 1 pozycji  
w przypadku importu dokumentów. 

 
 

1.2 Wymaganie sprzętowe i systemowe 

 
 Program posiada identyczne wymaganie systemowe i sprzętowe jak program InsERT Subiekt GT. 
Ponadto do rozpoczęcia pracy z programem wymagane są: 
 

• Subiekt GT (1.49 lub nowszy)/ Navireo (1.25 lub nowsze), 

• Sfera dla Subiekta GT, 

• System operacyjny Windows 8 lub wyższy 

• Microsoft .NET Framework: 4.6.1 lub wyższy 

• Microsoft SQL Serwer 2012 lub nowszy 
 

 

 

Uwaga: Program korzysta z danych zgromadzonych przez Subiekta. W celu skorzystania z programu niezbędne 
jest podłączenie go do bazy danych SQL Subiekta.  
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2) Przygotowywanie programu do pracy 

2.1 Instalacja programu 

 Instalacja programu przebiega prosto. Jednakże krok „Zaznacz dodatkowe zadania” wymaga 
dodatkowego omówienia. W tym etapie wybieramy między innymi, czy program będzie zainstalowany dla 
wszystkich użytkowników, czy tylko dla jednego użytkownika. 

Uwaga: W przypadku wyboru opcji „Wszyscy użytkownicy” wszystkie ustawienia, schematy będą zapisywane w 
bazie SQL i będą dostępne dla innych komputerów w sieci z poziomu Importu XLS. Druga opcja powoduje, że 
wszystkie ustawienia i schematy będą zapisywane na komputerze. 
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2.2 Zakładanie podmiotu testowego 

 
 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. 

 
 
W oknie wyboru podmiotu należy wybrać opcję „Nowy”, wpisać wybraną nazwę dla podmiotu i nacisnąć 
przycisk „OK”, tak jak na rysunku poniżej: 
 

 
 
 
W następnym oknie należy wybrać opcję „Wersja próbna”, i zaznaczyć „Wpisz dane przykładowe”. Następnie 
należy nacisnąć przycisk „OK”: 

Porada: Zakładanie podmiotu testowego jest opcjonalne. Jeśli zdecydujesz się na przetestowanie programu na 
istniejącym już podmiocie, możesz pominąć ten punkt. 
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Subiekt GT założy nowy podmiot i wpisze do niego dane przykładowe. Gdy podmiot będzie gotowy, wyświetli 
się okno Subiekta z wyborem użytkownika do rozpoczęcia pracy z programem. 
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2.3 Przygotowanie Subiekta do pracy z programem 
 
 Zalecane jest założenie nowego użytkownika w subiekcie, za pomocą którego program Import XLS 
będzie się komunikował z subiektem. Ponadto do pracy niezbędna jest aktywna licencja sfery. W tym 
podpunkcie pokażemy jak można założyć nowe konto użytkownika w Subiekcie oraz jak aktywować próbną 
licencję sfery. 
 
2.3.1 Aby założyć nowe konto użytkownika należy zalogować się do konta Szefa. Następnie z paska modułów w 
subiekcie wybrać kolejno Administracja, następnie Słowniki. 
Z listy należy później wybrać  Personel i dodajemy nowego użytkownika: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1: zakładanie nowego użytkownika cz. 1 
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Rysunek 2: zakładanie nowego użytkownika, cz. 2 
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2.3.2 Jeśli w subiekcie nie jest aktywna Sfera, można aktywować jej wersję próbną na 15 dni. Aby to zrobić, 
należy postąpić analogicznie jak na przedstawionej poniżej ilustracji: 

 
 
Po wykonaniu powyższych operacji Subiekt GT jest gotowy do współpracy z programem Import XLS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
28.03.2022   

Import XLS 

Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT 
 

  

                                                                                               Strona 9/42 

2.4 Konfiguracja połączenia i aktywacja. 

2.4.1 Połączenie z serwerem SQL 

 Podczas pierwszego uruchomienia program poprosi użytkownika o podanie danych koniecznych do 
nawiązania połączenia z serwerem SQL. W tym oknie należy także wybrać podmiot programu Subiekt GT, na 
którym program Import XLS ma pracować. 

W polu tekstowym opisanym jako „Serwer” należy wpisać nazwę serwera SQL i instancji, która podana jest w 
oknie startowym Subiekta GT, a następnie wyświetlana w górnej belce podczas jego normalnej pracy. 

 Następnie należy podać dane logowania do instancji. W przypadku braku danych logowania należy 
skontaktować się z osobą, która instalowała serwer SQL. Jeśli program jest zainstalowany na komputerze, na 
którym zainstalowany jest serwer MS SQL, można zaznaczyć opcję „Włącz autentykację Windows”. Nie będzie 
wtedy konieczne podanie danych logowania do instancji serwera. 

Po naciśnięciu guzika „Sprawdź połączenie”, pod warunkiem że powyższe dane są prawidłowe, możliwy będzie 
wybór podmiotu. 
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2.4.2 Rozwiązywanie problemów z połączeniem 

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 dla odpowienich pól: 

• kasujemy zawartość pól TCP Dynamic Ports 

• TCP Port – wpisać numer portu służącego do komunikacji z serwerem MS SQL. Domyślnie jest to 
port 1433. 
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2.4.3 Połączenie ze sferą 

 Aby skonfigurować połączenie ze sferą należy w oknie konfiguracyjnym wybrać z menu po lewej stronie 
okna konfiguracji opcję „Sfera”, następnie wybrać użytkownika i wpisać jego hasło, o ile takowe istnieje. 

 

 

 

 

Uwaga: Użytkownik musi posiadać niezbędne uprawnienia (ustawione w Subiekcie) do wszystkich funkcji, z 
których korzysta program. Na potrzeby programu zaleca się utworzyć dodatkowego użytkownika w Subiekcie. 
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2.4.4 Instalacja pliku licencji. 

 

 

 

Aby uruchomić program w pełnej wersji wystarczy wczytać dostarczony wraz z aplikacją plik licencyjny. 
Plik ten jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu. Aby to zrobić, w oknie konfiguracyjnym 
należy wybrać z menu po lewej stronie okna konfiguracji opcję „Licencja”. Następnie nacisnąć przycisk „Wczytaj 
plik licencji” i wybrać dostarczony podczas zakupu plik licencji. 
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3) Praca z programem 

 
3.1 Główne okno programu 

Gdy wszystkie dane zostały wpisane poprawnie, program uruchomi główne okno. 

Na belce programu znajdziemy informacje na jakim podmiocie programu Subiekt GT program operuje oraz 
nazwę serwera i instancji SQL. Zaraz pod belką znajduje się pasek zakładek. Zielona zakładka „Program” jest 
rozwijana i pozwala ona na dostęp do konfiguracji programu, wyświetlenie logu oraz wyświetlenie informacji o 
programie i licencji. Poszczególne zakładki pozwalają na przełączenie pracy programu kolejno na import 
Towarów, import Kontrahentów i import Dokumentów. Największy obszar programu zajmuje tabela główna, w 
której wyświetlane są pliki do zaimportowania. 
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3.2 Tworzenie nowego schematu – Towary/Kontrahenci 

3.2.1 W tym rozdziale przedstawiamy tworzenie schematu importu dla kartotek towarów lub kontrahentów. Są 
to moduły bliźniacze, nieznacznie różniące się od siebie. Aby rozpocząć proces importowania np. towarów, 
musimy otworzyć okno schematów. W tym celu wybieramy opcję Schematy z głównego okna programu. Na 
pasku zadań okna schematów znajdują się przyciski pozwalające tworzyć i usuwać schematy, a także edytować i 
powielać już istniejące. Program umożliwia również importowanie i eksportowanie schematów z/do plików 
XML. Aby dodać nowy schemat należy wybrać opcję Dodaj schemat z okna schematów.  
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3.2.2 Po wyborze dodania nowego schematu program uruchomi prosty w obsłudze Kreator tworzenia 
schematów, dzięki któremu w pięciu prostych krokach utworzymy schemat.  
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3.3.3 Krok 1 – należy podać ścieżkę do pliku XLS lub CSV, na podstawie którego zostanie utworzony schemat. 
Można nacisnąć również na przycisk znajdujący się po prawej stronie pola wprowadzania, który otworzy okno 
dialogowe pozwalające wybrać interesujący nas plik (1). Możemy również zdefiniować prefiks symbolu w 
Subiekcie (2). Poniżej możemy ustawić, dla których towarów będą aktualizowane ceny (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porada: Raz utworzony schemat może być użyty dla wielu plików. Układ kolumn w każdym kolejnym pliku musi 
być taki sam lub podobny. Ilość wierszy (danych do zaimportowania) może być zmienna. 
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3.3.4 Krok 2 – wybieramy numer wiersza z nagłówkami kolumn. 
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3.3.5 Krok 3 – najważniejszy krok tworzenia schematu. W kroku tym bowiem przyporządkowujemy pola pliku 
XLS/CSV do odpowiednich pól bazy danych Subiekta GT. Wybieramy z listy po lewej stronie interesujące nas 
kolumny i za pośrednictwem strzałek między listami „przesuwamy” pola na prawą stronę. Pola po prawej 
stronie są uwzględniane przez program w czasie importowania, podczas gdy pola z lewej listy są ignorowane. 

 

 

Następnie dla każdej interesującej nas kolumny z pliku przyporządkowujemy pole bazy Subiekta. Ponadto 
przynajmniej jedna z kolumn musi zostać oznaczona jako identyfikator. Gdy program natrafi na 
towar/kontrahenta, którego kolumna oznaczona jako identyfikator pokrywa się z istniejącym już w bazie 
towarem/kontrahentem, to towar ten zostanie zaktualizowany za pomocą danych z pliku XLS/CSV. 
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Pole oznaczone jako identyfikator podświetli się na liście Kolumn w schemacie na pomarańczowo. Dla każdej 
kolejnej kolumny wybieramy odpowiednie pola z bazy Subiekta. 

 

 

 

3.3.6 W czwartym kroku możemy sprawdzić, czy prawidłowo ustawiliśmy nasz schemat 

 

Uwaga: Niektóre z pól (np. cena, zdjęcia) wymagają bardziej precyzyjnego określenia. W tym wypadku poniżej 
wybranego pola pojawią się poniżej dodatkowe ustawienia. 
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3.3.7 W ostatnim kroku wybieramy nazwę dla naszego schematu. Dostępne są tu również ustawienia dotyczące 
dodawania cech i grup nieistniejących w subiekcie. 
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3.3 Tworzenie nowego schematu – dokumenty 

3.3.1 W tym rozdziale przedstawiamy tworzenie schematu importu dla dokumentów. Kreator dodawania 
schematu wywołujemy podobnie jak w przypadku definiowania schematu dla towarów lub kontrahentów 
(punkt 3.2.1 w instrukcji). Powita nas kreator tworzenia nowego schematu: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2 W pierwszym kroku  wybieramy plik xls, na podstawie którego ma zostać utworzony schemat (1). 
Następnie należy wybrać typ dokumentu (2)  oraz wybieramy prefiks towaru (3). Opcja „Nie dodawaj nowych 
towarów do Subiekta” zapobiega przed dodawaniem towarów istniejących w pliku XLS do Subiekta(4). Przed 
przejściem do kolejnego kroku można również zdefiniować dane nagłówka dokumentu (5). 
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3.3.3  Po naciśnięciu przycisku „Określ dane nagłówka dokumentu” otwiera się okno „Nagłówki dokumentu”. W 
oknie tym możemy zdefiniować między innymi dane kontrahenta, formę płatności, sposób wyliczania 
dokumentu i inne informacje. 

 
Po przygotowaniu zawartości nagłówka potwierdzamy nasz wybór przyciskiem „OK”. Następnie Przechodzimy 
do kroku nr 2. 
 
3.3.4 Krok 2 – W tym kroku decydujemy, który wiersz w pliku XLS będzie wierszem z nagłówkami.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po wybraniu odpowiedniego wiersza potwierdzamy nasz wybór poleceniem „Dalej”. 
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3.3.5 Krok 3 – najważniejszy krok tworzenia schematu. W kroku tym bowiem przyporządkowujemy pola pliku 
XLS/CSV do odpowiednich pól bazy danych Subiekta GT. Wybieramy z listy po lewej stronie interesujące nas 
kolumny i za pośrednictwem strzałek między listami „przesuwamy” pola na prawą stronę. Pola po prawej 
stronie są uwzględniane przez program w czasie importowania, podczas gdy pola z lewej listy są ignorowane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Następnie dla każdej interesującej nas kolumny z pliku przyporządkowujemy pole bazy Subiekta. Ponadto 
przynajmniej jedna z kolumn musi zostać oznaczona jako identyfikator. Gdy program natrafi na 
towar/kontrahenta, którego kolumna oznaczona jako identyfikator pokrywa się z istniejącym już w bazie 
towarem/kontrahentem, to towar ten zostanie zaktualizowany za pomocą danych z pliku XLS/CSV. 
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Pole oznaczone jako identyfikator podświetli się na liście Kolumn w schemacie na pomarańczowo. Dla każdej 
kolejnej kolumny wybieramy odpowiednie pola z bazy Subiekta. 

 

 

 

3.3.6 W czwartym kroku możemy sprawdzić, czy prawidłowo ustawiliśmy nasz schemat 

 

3.3.7 W ostatnim kroku wybieramy nazwę dla naszego schematu. Dostępne są tu również ustawienia dotyczące 
dodawania cech i grup nieistniejących w subiekcie. 
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3.4 Importowanie pliku 
Mając gotowy schemat możemy przeprowadzić import pliku. Aby to zrobić, musimy z głównego wybrać opcję 
„otwórz plik”, następnie w oknie dialogowym wybieramy plik, który nas interesuje. Gdy wybierzemy nasz plik, 
naciskamy przycisk Importuj towary. Pojawi się okno z wyborem schematu. Wybieramy rodzaj importu, 
następnie wybieramy odpowiedni schemat (Jeżeli istnieje schemat zgodny z plikiem, program zasugeruje jego 
wybór). Po wyborze schematu i zatwierdzeniu go program rozpocznie importowanie. 
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4) Ustawienia modułów, aktualizacje 

4.1 Ustawienia modułów Towary i Kontrahenci 

 

 

 

1) Wyłączenie tej opcji powoduje, że nie będą więcej pokazywane wiadomości ostrzegawcze przed 
importowaniem. 

2) Wyłączenie tej opcji wyłącza raportowanie o błędach. 

3) Opcja ta pozwala programowi automatycznie wybierać najlepszy schemat do zaimportowania pliku. 

4) Jeśli mamy zaznaczoną tę opcję, program napotykając zbyt długi tekst (np. dla nazwy, opisu) automatycznie 
przytnie go do maksymalnej długości. 

5) Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że program będzie próbował importować wiersze, w których będą 
figurować puste komórki. Gdy program napotka na pustą komórkę, a opcja ta będzie wyłączona, program zgłosi 
wyjątek. 

6) Mając włączoną tę opcję możemy wyczyścić interesujące nas dane w Subiekcie poprzez umieszczenie znaku 
„#” w komórce. W przypadku pól mogących przyjmwać wiele wartości (np. Cecha) wpisanie znaku „#” usunie 
WSZYSTKIE napotkane wystąpienia. Usunięcie konkretnej wybranej Cechy możliwe jest poprzez podanie nazwy 
cechy zaraz za znakiem „#”, np.: #Kosmetyk popularny 
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4.2 Ustawienie modułu Dokumenty 
 

 

 

 

1) Wyłączenie tej opcji powoduje, że nie będą więcej pokazywane wiadomości ostrzegawcze przed 
importowaniem. 

2) Wyłączenie tej opcji wyłącza raportowanie o błędach. 

3) Opcja ta pozwala programowi automatycznie wybierać najlepszy schemat do zaimportowania pliku. 

4) Jeśli mamy zaznaczoną tę opcję, gdy program napotka na zbyt długi tekst (np. dla nazwy, opisu), 
automatycznie go przytnie do maksymalnej długości. 

5) Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że program będzie próbował importować wiersze, w których będą 
figurować puste komórki. Gdy program napotka na pustą komórkę, a opcja ta będzie wyłączona, program zgłosi 
wyjątek. 

6) Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że dokumenty importowane będą do domyślnego magazynu 

7) Domyślny magazyn, do którego mają być importowane dokumenty. 
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4.3 Aktualizacje 
Ukazanie się nowej wersji programu sygnalizowane jest w prawym górnym rogu głównego okna aplikacji. Aby 
zaktualizować program, wystarczy nacisnąć na odnośnik i stosować się do dalszych poleceń programu. 
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5) Dodatkowe 

5.1 Opis pól schematu – Import Towarów 

Pola podkreślone oznaczają pola typu PRAWDA/FAŁSZ. Pola te przyjmują wartość 1 = prawda i 0 = fałsz. 

 

 

 

Nazwa Pola Opis Pola 

Aktywny Określa stan towaru (aktywny/nieaktywny).  

Cecha Definiuje cechę towaru. Wykorzystuje istniejące cechy w subiekcie. Program może 
również dodać nieistniejącą cechę ( ustawienie w pkt. 4.1 ). 

Cena Określa cenę dla towaru. 

1 Cena Określa typ ceny Detaliczna/Hurtowa/Specjalna + 
Netto/Brutto 

2 Cena (Waluta) Określa walutę, w jakiej importowane będą towary. 
Korzysta ze słowników istniejących w Subiekcie GT. 

Cena (parametr) Określa parametr Marża lub Narzut dla ceny towaru. Pozwala na wpisanie wartości 
marży lub narzutu dla każdego z poziomów cen netto lub brutto. 

1 Parametr Precyzuje parametr: Detaliczna/Hurtowa/Specjalna + 
Netto/Brutto 

Cena Kartotekowa Cena Kartotekowa - określa cenę kartotekową towaru. 

1 Cena (Waluta) Określa walutę, w której importowane będą towary. 
Korzysta ze słowników istniejących w Subiekcie GT. 

Cena Otwarta Określa, czy towar będzie sprzedawany za pomocą otwartej ceny na kasie fiskalnej. 

Charakterystyka Określa pełną charakterystykę towaru w formacie HTML. 

Czas Dostawy Określa czas dostawy towaru. 

Dni Ważności Atrybut reprezentujący ważność towaru w dniach. 

Do Serwisu Aukcyjnego Określa, czy towar jest przeznaczony do wystawienia w serwisach aukcyjnych. 

Do Sklepu Internetowego Określa, czy towar jest przeznaczony do sprzedaży w sklepie internetowym. 

Do Sprzedaży Mobilnej Określa, czy towar jest przeznaczony do sprzedaży za pomocą urządzeń mobilnych. 

Dodatkowa jednostka miary 
(Nazwa) 

Nazwa dodatkowej jednostki miary. Wymagane jest równoczesne użycie pola  
Dodatkowa jednostka miary (przelicznik). 

Dodatkowa jednostka miary 
(Przelicznik) 

Przelicznik dodatkowej jednostki miary. Wymagane jest równoczesne użycie pola  
Dodatkowa jednostka miary (nazwa). 

Dodatkowy Kod Kreskowy Określa dodatkowy kod kreskowy towaru. 
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Dostawca (symbol) Określa symbol dostawcy towaru. 

Grupa Określa grupę towaru. Wykorzystuje grupy istniejące w subiekcie. Program może 
również dodać nieistniejącą grupę ( ustawienie w pkt. 4.1 ). 

Grupa Id Określa identyfikator grupie towaru. 

Intrastat: Kod Wg CN Kod towaru w notyfikacji CN dla deklaracji Intrastat. 

Intrastat: Kraj Pochodzenia 
Id 

Identyfikator kraju pochodzenia towaru dla deklaracji Intrastat. 

Intrastat: Kraj Pochodzenia 
Symbol 

Symbol kraju pochodzenia towaru dla deklaracji Intrastat. 

Intrastat: Uzup Jm" Uzupełniającą jednostka miary dla deklaracji Intrastat 

Jednostka Miary Jednostka miary towaru. 

Kod Kreskowy Kod kreskowy towaru 

Kontrola Terminu  Oznacza stan parametru Kontrola terminu ważności dla towaru. 

Kraj Pochodzenia Id Identyfikator kraju, z którego pochodzi towar. 

Masa Określa masę towaru. 

Nazwa Nazwa importowanego towaru. POLE OBOWIĄZKOWE W PRZYPADKU DODAWANIA 
TOWARU. 

Nazwa Dla UF Określa nazwę towaru zdefiniowaną dla urządzenia fiskalnego. 

Objętość Określa objętość towaru. 

Opakowanie Opakowanie towaru. 

Opakowanie (symbol) Określa symbol opakowania. 

Opis Opis importowanego towaru. 

PKWiU Określa kod PKWiU towaru. 

PLU Określa kod PLU towaru definiowany dla urządzeń fiskalnych. 

Producent (symbol) Określa symbol producenta towaru. 

Producent Id Określa identyfikator producenta towaru. 

Rabat Id Określa identyfikator rabatu, który został ustawiony jako domyślny rabat dla danego 
towaru. 

Rodzaj Id Rodzaj Id - określa rodzaj towaru. Może przyjąć następujące wartości: 
towar – 1 
usługa – 2 
opakowanie zwrotne – 4 
komplet – 8 

Sprzedaż: Jednostka Miary Jednostka miary towaru przy sprzedaży. 

Sprzedaż: Przez Wartość Określa, czy towar jest sprzedawany przez wartość. 

Sprzedaż: Vat Id Określa identyfikator stawki VAT przy sprzedaży. 
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Stan Min Stan minimalny towaru. 

Stan Min – Jednostka Miary Jednostka miary, w której wyrażony jest stan minimalny towaru. 

SWW Atrybut reprezentujący kod wg SWW towaru. 

Symbol Określa symbol towaru. 

Symbol U Dostawcy Określa symbol towaru u dostawcy. 

Usunięty Atrybut reprezentujący informację, czy towar został usunięty z 
systemu w sposób logiczny.  

Uwagi Określa uwagi dla towaru. 

Ważony Atrybut reprezentujący informację, czy towar podlega ważeniu na 
wadze etykietującej.  

WWW Strona WWW towaru. 

Zakup Jm Jednostka miary przy zakupie. 

Zakup Vat Id Atrybut reprezentujący identyfikator stawki VAT przy zakupie.  

Zakup Vat Symbol Atrybut reprezentujący symbol stawki VAT przy zakupie.  

Zdjęcie Zdjęcie dla towaru. 

1 Główne Określa, czy importowane zdjęcie będzie głównym 
zdjęciem towaru. 

2 W katalogu Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że program będzie 
szukać zdjęć w zdefiniowanym folderze. W 
przeciwnym razie, należy podać link zewnętrzny do 
zdjęcia. Szczegóły w następnym rozdziale. 

3 Ścieżka Ścieżka do folderu. Opcja widoczna po uprzednim 
zaznaczeniu pola „W katalogu”. 
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Dodawanie zdjęć towarów do Subiekta 
 
Zdjęcia można dodać na 2 sposoby: 
 
Metoda 1 – na podstawie linku umieszczonego w komórce arkusza XLS 
 
Aby dodać zdjęcie, należy umieścić link do tego zdjęcia w komórce arkusza XLS. 
 

 
 
W schemacie importu opcja ‘W katalogu’ musi być wyłączona! 
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Metoda 2 – z folderu lokalnego – aby dodać zdjęcie z folderu lokalnego należy umieścić nazwę zdjęcia wraz 
z rozszerzeniem pliku* (chodzi rozszerzenie pliku, czyli np. .jpg, .png, .bmp) w komórce arkusza XLS (np. 
towar.jpg). 
 

 
 
W schemacie importu należy zaznaczyć opcję ‘W katalogu’ (1) i wskazać katalog, w którym umieszczono pliki ze 
zdjęciami (2). 
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Gotowe (to naprawdę działa!) 
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5.2 Opis pól schematu – Import Kontrahentów 

Pola podkreślone oznaczają pola typu PRAWDA/FAŁSZ. Pola te przyjmują wartość 1 = prawda i 0 = fałsz. 

 

Nazwa Pola Opis Pola 

Adres Dostawy Określa czy w danych kontrahenta jest podany adres dostawy. 

Aktywny Określa stan kontrahenta (aktywny/nieaktywny).  

Analityka Dostawcy Określa analitykę dla dostawcy (w przypadku nadawania rozdzielnych numerów 
analityk dla dostawców i odbiorców). 

Analityka Odbiorcy Określa analitykę dla odbiorcy (w przypadku nadawania rozdzielnych numerów 
analityk dla dostawców i odbiorców). 

Cecha Definiuje cechę kontrahenta. Wykorzystuje istniejące cechy w subiekcie. Program 
może również dodać nieistniejącą cechę ( ustawienie w pkt. 4.1 ). 

Centrum Kart Właściwość określająca czy dany kontrahent będzie w programie dostępny jako 
Centrum autoryzacji kart płatniczych. 

Centrum Rat Właściwość określająca czy dany kontrahent będzie w programie dostępny jako 
Centrum obsługi ratalnej. 

Crm: Adres Korespondencyjny Określa czy w danych kontrahenta jest podany adres do korespondencji. 

Crm: Kod Pocztowy Kod pocztowy miejscowości z adresu korespondencyjnego kontrahenta z zakładki 
Adresy. 

Crm: Miejscowość Miejscowość z adresu korespondencyjnego kontrahenta z zakładki Adresy. 

Crm: Nazwa Nazwa z adresu kontrahenta z zakładki Adresy. 

Crm: Nr Domu Numer domu z adresu korespondencyjnego kontrahenta z zakładki Adresy. 

Crm: Nr Lokalu Numer lokalu z adresu korespondencyjnego kontrahenta z zakładki Adresy. 

Crm: Osoba Kontaktowa Pracownik ze słownika Personelu podmiotu, który najczęściej kontaktuje się z 
wybranym kontrahentem. 

Crm: Państwo Identyfikator państwa z adresu korespondencyjnego kontrahenta, z zakładki 
Adresy. 

Crm: Rodzaj Kontaktu Właściwość określająca w jaki sposób najczęściej odbywa się kontakt z wybranym 
kontrahentem. 

Crm: Ulica Nazwa ulicy z adresu korespondencyjnego kontrahenta z zakładki Adresy. 

Crm: Województwo Identyfikator województwa z adresu korespondencyjnego kontrahenta, z zakładki 
Adresy. 

Crm: Zgoda Email Właściwość określająca, czy kontrahent wyraził zgodę na otrzymywanie poczty 
elektronicznej. 

Crm: Zgoda Marketing Właściwość określająca, czy kontrahent wyraził zgodę na przetwarzanie jego 
danych w celach marketingowych. 
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Crm: Zgoda Osobowe Właściwość określająca, czy pracownik kontrahenta wyraził zgodę na przetwarzanie 
jego danych osobowych. 

Data Okolicznościowa Określa datę okolicznościową kontrahenta z zakładki Opis. 

Email Adres poczty elektronicznej kontrahenta. 

Gadu-Gadu Numer 'Gadu Gadu' kontrahenta. 

Grupa Określa grupę kontrahenta. Wykorzystuje grupy istniejące w subiekcie. Program 
może również dodać nieistniejącą grupę ( ustawienie w pkt. 4.1 ). 

Grupa Id Identyfikator grupy, do której przypisany jest kontrahent. 

Kod Pocztowy Kod pocztowy miejscowości z adresu kontrahenta. 

Komunikat Atrybut określający, czy przy wybraniu danego kontrahenta w wystawianym 
dokumencie ma być wyświetlany komunikat z kartoteki kontrahenta. 

Komunikat - Od Dnia Właściwość określająca datę rozpoczęcia wyświetlania komunikatu z kartoteki 
kontrahenta. 

Komunikat - Tekst Treść komunikatu z kartoteki kontrahenta, wyświetlanego przy wyborze wybranego 
kontrahenta w wystawianym dokumencie w programie Subiekt GT. 

Kredyt Kupiecki Atrybut określający, czy dla kontrahenta jest dostępny kredyt kupiecki przy 
sprzedaży. 

Kredyt: Maks Liczba Dni 
Spóźnienia 

Maksymalna ilość dni spóźnienia spłaty należności danego kontrahenta. 

Kredyt: Maks Liczba 
Dokumentów 

Maksymalna ilość nierozliczonych dokumentów kredytowych wystawionych dla 
danego kontrahenta. 

Kredyt: Maks Wartość Maksymalna łączna wartość nierozliczonych dokumentów kredytowych 
wystawionych dla danego kontrahenta. 

Kredyt: Maks Wartość 
Dokumentu 

Maksymalna wartość dokumentu kredytowego, wystawianego dla danego 
kontrahenta. 

Liczba Pracowników Określa liczbę pracowników kontrahenta.  

Metoda Kasowa Określa czy dany kontrahent rozlicza podatek VAT tzw. 'metodą kasową'. 

Miejscowość Miejscowość z adresu dostawy kontrahenta z zakładki Adresy. 

Nazwa Nazwa skrócona kontrahenta. 

Nazwa Pełna Nazwa pełna kontrahenta. 

NIP Numer NIP kontrahenta. 

Nr Domu Numer domu z adresu dostawy kontrahenta z zakładki Adresy. 

Nr Lokalu Numer lokalu z adresu dostawy kontrahenta z zakładki Adresy. 

Odbiorca Detaliczny Właściwość określająca, czy dany kontrahent jest kontrahentem detalicznym. 

Osoba  

Osoba: Imię Określa imię kontrahenta będącego osobą. 
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Osoba: Nazwisko Określa nazwisko kontrahenta będącego osobą. 

Państwo Symbol państwa z adresu dostawy kontrahenta z zakładki Adresy. 

Państwo Id Identyfikator państwa z adresu dostawy kontrahenta z zakładki Adresy. 

Płatności: Gotówka - procent Wartość procentowa udziału formy płatności Gotówka przy wystawianiu 
dokumentów na wybranego kontrahenta. 

Płatności: Karta Płatnicza - 
Procent 

Wartość procentowa udziału formy płatności Karta przy wystawianiu dokumentów 
na wybranego kontrahenta. 

Płatności: Kredyt Kupiecki - 
Procent 

Wartość procentowa udziału formy płatności Kredyt kupiecki przy wystawianiu 
dokumentów na wybranego kontrahenta. 

Płatności: Kredyt Ratalny - 
Procent 

Wartość procentowa udziału formy płatności Kredyt kupiecki przy wystawianiu 
dokumentów na wybranego kontrahenta. 

Płatności: Przelew - Procent Wartość procentowa udziału formy płatności Przelew przy wystawianiu 
dokumentów na wybranego kontrahenta. 

Podatek Akcyzowy Atrybut określa czy na dokumentach handlowych danego kontrahenta domyślnie 
ma być naliczany podatek akcyzowy. 

Podatnik Vat UE Właściwość określająca, czy kontrahent jest zarejestrowany jako płatnik podatku 
VAT w Unii Europejskiej. 

Potencjalny Określa czy dany kontrahent jest kontrahentem potencjalnym. 

Powitanie Określa powitanie przypisane do danego kontrahenta. 

Poziom Cen Przy Sprzedaży Symbol domyślnego poziomu cen jaki będzie wstawiony przy wystawianiu 
dokumentu dla tego kontrahenta. 

Pracownik: Email Adres poczty elektronicznej pracownika kontrahenta. 

Pracownik: Imię Imię pracownika kontrahenta. 

Pracownik: Nazwisko Nazwisko pracownika kontrahenta. 

Pracownik: Podstawowy Właściwość określająca, czy pracownik kontrahenta został ustawiony jako 
domyślny.  

Pracownik: Stanowisko Stanowisko pracownika kontrahenta. 

Pracownik: Telefon Numer telefonu pracownika kontrahenta. 

Pracownik: TelefonKom Numer telefonu komórkowego pracownika kontrahenta. 

Rabat - Procent Właściwość określająca procent domyślnego rabatu przypisanego do danego 
kontrahenta. 

Rabat Przy Sprzedaży Właściwość określająca nazwe domyślnego rabatu przypisanego do danego 
kontrahenta. 

Rachunek Bankowy - Nazwa Określa nazwe banku. 

Rachunek Bankowy - Numer Określa numer konta. 

Regon Określa numer REGON kontrahenta. 
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Skype Określa 'Skype' kontrahenta. 

Symbol Określa symbol kontrahenta. 

Telefon Numer telefonu kontrahenta. 

Typ Właściwość określająca czy wybrany kontrahent jest dostawcą, odbiorcą czy 
odbiorcą i dostawcą równocześnie. Może przyjąć następujące wartości: 
dostawca i odbiorca - 0 
dostawca - 1 
odbiorca - 2 
ani dostawca, ani odbiorca - 3 

Ulica Nazwa ulicy z adresu dostawy kontrahenta z zakładki Adresy. 

Upoważnienie Właściwość określająca, czy wybrany kontrahent upoważnił podmiot do 
wystawiania dokumentów bez podpisu osoby odbierającej dokument. 

Upoważnienie - Osoba Pracownik kontrahenta przekazujący upoważnienie do wystawiania dokumentów 
bez podpisu dla wybranego kontrahenta. 

Upoważnienie Od Termin wpłynięcia od kontrahenta upoważnienia do wystawiania dokumentów bez 
podpisu dla wybranego kontrahenta. 

Uwagi Uwagi dostępne w kartotece kontrahenta. 

Właściciel: Dowód Data Wydania Data wydania dowodu osobistego właściciela firmy określanej jako kontrahent. 

Właściciel: Dowód Numer Numer dowodu osobistego właściciela firmy określanej jako kontrahent. 

Właściciel: Dowód Organ 
Wydający 

Organ wydający dowód osobisty właściciela firmy określanej jako kontrahent. 

Właściciel: Pesel Numer PESEL właściciela firmy określanej jako kontrahent. 

Województwo Symbol województwa z adresu dostawy kontrahenta, z zakładki Adresy. 

Województwo Id Identyfikator województwa z adresu dostawy kontrahenta, z zakładki Adresy. 

WWW Adres firmowej strony internetowej kontrahenta. 

Zdjęcie Udostępnia zdjęcie kontrahenta. 
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5.3 Opis pól schematu – Import Dokumentów 
 

Nazwa Pola Opis Pola 

Cena Brutto Po Rabacie Cena brutto pozycji na dokumencie z uwzględnieniem rabatu. 

Cena Brutto Przed Rabatem Cena brutto pozycji na dokumencie bez uwzględnienia rabatu. 

Cena Netto Po Rabacie Cena netto pozycji na dokumencie z uwzględnieniem rabatu. 

Cena Netto Przed Rabatem Cena netto pozycji na dokumencie bez uwzględnienia rabatu. 

Ilość Ilość towaru na pozycji dokumentu wyrażona w jednostkach użytych na dokumencie. 

Jednostka Miary Jednostka miary użyta na pozycji towarowej dokumentu. 

Kod Dostawy Określa kod dostawy dla towaru przyjętego na magazyn. 

Korekta: Cena Netto Po 
Rabacie 

Cena netto pozycji na dokumencie z uwzględnieniem rabatu (po korekcie). 

Korekta: Cena Netto Przed 
Rabatem 

Cena netto pozycji na dokumencie bez uwzględnienia rabatu (po korekcie). 

Korekta: Cena Brutto Po 
Rabacie 

Cena brutto pozycji na dokumencie z uwzględnieniem rabatu (po korekcie). 

Korekta: Cena Brutto Przed 
Rabatem 

Cena brutto pozycji na dokumencie bez uwzględnienia rabatu (po korekcie). 

Korekta - Ilość Ilość towaru na pozycji dokumentu wyrażona w jednostkach użytych na dokumencie 
(przed korektą). 

Korekta – Rabat Procent Wartość procentowa rabatu określona dla konkretnej pozycji towarowej dokumentu 
(po korekcie). 

Opis Opis pozycji wstawiony na dokumencie. 

Rabat Procent Wartość procentowa rabatu określona dla konkretnej pozycji towarowej dokumentu. 

Stawka Vat Symbol stawki VAT. Określa wartość procentową stawki podatku VAT pozycji. 

Towar: Cena Kartotekowa Cena kartotekowa towaru. 

Towar: Kod Kreskowy Kod Kreskowy towaru z kartoteki towarowej. 

Towar: Nazwa Nazwa towaru z kartoteki towarowej. 

Towar: PKWiU Kod PKWiU towaru z kartoteki towarowej. 

Towar: Symbol Symbol towaru z kartoteki towarowej. 

Towar: Symbol U Dostawcy Symbol towaru u dostawcy z kartoteki towarowej. 
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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, 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. (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 l icencyjny 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. 

 
 


