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1 Informacje o programie 
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1.1 Do czego służy program 
 

Program Komunikator Track&Trace umożliwia raportowanie faktur oraz płatności wystawionych 

w Subiekcie GT, które zawierają towary objęte programem raportowania śledzenia wyrobów tytoniowych: 

system Track and Trace. Wygenerowane pliki można zapisać lokalnie we wskazanym katalogu lub wysłać 

na serwer FTP lub wskazany adres e-mail.  

 

 

  

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 Track&Trace posiada niemal identyczne wymagania systemowe jak program 

Subiekt GT.  

Do uruchomienia i prawidłowego działania programu niezbędne są: 

• Subiekt 1.47 lub nowszy / Navireo 1.25 lub nowsze,  

• Aktywna licencja Sfery dla Subiekta GT (Sfera potrzebna jest do modułu zamówień oraz innych 

opcji wymagających zapisania danych w bazie danych Subiekta), 

• Aktywny przynajmniej jeden z dodatków PLUS dla Subiekta GT (Niebieski, Czerwony lub Zielony 

PLUS potrzebny jest dla niektórych funkcji programu opisanych w tej instrukcji), 

• Microsoft .NET Framework: 

o dla Windows 8, 8.1, Windows 10, Server 2012, Server 2012 R2 , Server 2016, Server 2019 

– dodatek Microsoft .NET Framework 4.6.1 jest wbudowany standardowo - nie ma 

potrzeby instalowania go, 

• Microsoft SQL Serwer 2008 R2 lub nowszy. 
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1.3 Aktualizacja 
 

Program Komunikator Track&Trace posiada dwa moduły aktualizacji: 

• aktualizacja programu – aktualizowane są wszystkie komponenty aplikacji Komunikator 

Track&Trace, 

• aktualizacja plików komunikacyjnych – aktualizowana jest specyfikacja plików komunikacyjnych, 

na podstawie której generowane są pliki. 

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  

Dodatkowo informacja o nowej wersji specyfikacji plików komunikacyjnych pojawi się podczas 

uruchomienia programu Komunikator Track&Trace.  
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Rysunek 3 

 
Użytkownik ma również możliwość sprawdzenia dostępności nowych wersji programu i specfikacji 
plików komunikacyjnych po kliknięciu  na ikonę rozwijanego menu i wybraniu opcji Sprawdź aktualizację.  
 

 

Rysunek 4 

  
Należy zadbać o to, aby aktualizując program Komunikator Track&Trace aktualizować 
również specyfikację plików komunikacyjnych. 

 

Aktualizacje programu oraz specyfikacji plików komunikacyjnych 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 5. 

 

Rysunek 5 

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

należy nacisnąć przycisk OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 6 
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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. 
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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 

Synchronizator Shoper, 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 7 

  

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 Track&Trace 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 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 9 

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: KomunikatorEDI_Setup.exe z uprawnieniami 

administratora. 

 

Rysunek 10 

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

konieczne jest zapoznanie się z tymi warunkami i ich akceptacja.  

 

Rysunek 11 
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Rysunek 12 

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

Domyślnie jest to C:\Program Files (x86)\LEO\Komunikator Track&Trace. 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 13 

 

  



   Komunikator Track&Trace 
 

 

17 

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

programu. 

 

Rysunek 14 

Kreator instalacji poinformuje o poprawnie przeprowadzonym procesie instalacji. Zaznaczając opcję 

Uruchom aplikację Komunikator Track&Trace, program automatycznie uruchomi się, po wybraniu 

przycisku Zakończ. 

 

Rysunek 15 
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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 17 

  

Rysunek 16 
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Po wybraniu opcji Sprawdź połączenie, pojawi się możliwość wybrania podmiotu Subiekta GT. 

 
Rysunek 18 

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 19 
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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 20 
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Dla Windows 8 należy wyszukać programu w Aplikacjach. 

 

Rysunek 21 

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 22 
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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 24 

  

Rysunek 23 
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4 Interfejs programu 
 

Okno programu można podzielić na kilka segmentów: 

• pasek programu,  

• pasek zakładek z modułami,  

• pasek narzędzi,  

• główne okno programu,  

• pasek stanu. 

   

 

Rysunek 25 

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 26 

Pasek programu 

Pasek zakładek 

z modułami 

Pasek narzędzi 

Główne okno 

programu 

Pasek stanu 
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5 Rozwijane menu programu 
 

Wybierając rozwijane menu programu Komunikator Track&Trace użytkownik ma dostęp między innymi 

do ogólnych ustawień programu, jego konfiguracji, zarządzania uprawnieniami użytkowników oraz 

sprawdzenia dostępnych aktualizacji. W podrozdziałach zostały opisane dostępne ustawienia.  

 

Rysunek 27 
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5.1 Ustawienia 
 

W ustawieniach programu użytkownik może wskazać ścieżkę do katalogu w którym będą zapisywane 

pliki tymczasowe (TEMP) generowane podczas pracy programu. Pliki te są automatycznie usuwane. 

Domyślnie pliki te zapisywane są w katalogu użytkownika (C:\Users\(nazwa 

użytkownika)\AppData\Local\Temp). Inny katalog należy wskazać, jeżeli pojawią się problemy z zapisem 

plików tymczasowych w domyślnym katalogu.  

 

Rysunek 28 
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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. 

• Sfera – możliwość wybrania użytkownika Sfery. 

• Serwer E-mail – możliwość zdefiniowania serwera e-mail. 

• Licencja – możliwość wczytania licencji programu. 

W podrozdziałach zostały dokładnie opisane powyższe ustawienia. 

  



   Komunikator Track&Trace 
 

 

27 

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 29 

 

Rysunek 30 
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Po wybraniu opcji Sprawdź połączenie, pojawi się możliwość wybrania podmiotu Subiekta GT. 

 

Rysunek 31 
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5.2.2 Sfera 
 

Aby program Komunikator Track&Trace działał poprawnie niezbędny jest dodatek Sfera dla Subiekta GT. 

W celu wybrania użytkownika Sfery należy wybrać ikonę menu rozwijanego → Konfiguracja → Sfera i 

uzupełnić pola: 

Użytkownik Sfery – należy wybrać użytkownika Subiekta GT z rozwijanej listy, przy pomocy którego 

program Komunikator Track&Trace 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 – należy wprowadzić hasło dla wybranego użytkownika Sfery.  

Wybranie opcji logowanie do Subiekta (Sfery) za pomocą użytkownika aktualnie zalogowanego do 

programu (tryb interfejsowy) umożliwia wykorzystanie jako użytkownika Sfery aktualnie zalogowanego 

użytkownika w programie Komunikator Track&Trace. 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.  

 

Rysunek 32 

 

 

 

  

 Hasło użytkownika Sfery nie może składać się z samych cyfr. Zalecamy, aby pierwszym 
znakiem w haśle była litera. 
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5.2.3 Serwer e-mail 
 

Komunikator Track&Trace umożliwia wysyłanie plików pocztą elektroniczną. W tym celu należy 

skonfigurować serwer e-mail.  

Należy uzupełnić pola w dwóch sekcjach: 

• Serwer SMTP   

o Serwer – serwer SMTP poczty e-mail; 

o Port – port poczty wychodzącej (domyślny 587); 

o Użytkownik – użytkownik konta poczty e-mail (login lub e-mail); 

o Hasło – hasło do konta e-mail; 

o Zaznaczenie pola wyboru SSL spowoduje włączenie protokołu zabezpieczeń SSL. 

Zapewnia on ochronę loginu i hasła podczas połączenia między klientami a serwerem 

pocztowym. Tej opcji należy użyć jeśli korzysta się z tego rodzaju zabezpieczeń. 

Wyłączenie tej opcji może wymagać zmiany numeru portu. 

 

• Nadawca 

o Nazwa – nazwa nadawcy wiadomości, wyświetlana w programie pocztowym; 

o E-mail – adres e-mail, z którego są wysyłane wiadomości (na ten adres zostanie również 

wysłana wiadomość testowa). 

o Wybranie opcji Wyślij wiadomość testową spowoduje wysłanie wiadomości testowej na 

wskazany adres e-mail w sekcji Nadawca. Jeżeli dane wprowadzone w sekcji serwer 

SMTP są prawidłowe, wiadomość testowa zostanie wysłana.  

 

Rysunek 33 
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5.2.4 Licencja 
 

W celu wczytania pliku licencji z poziomu programu Komunikator Track&Trace należy kolejno wybrać 

ikonę menu rozwijanego → 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 34 
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5.3 Uprawnienia 
 

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

Komunikator Track&Trace.  

 

 
Rysunek 35 

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 Log 
 

Log zawiera informacje z chronologicznym zapisem dotyczącym działania programu. W sekcji Wpisy 

z okresu użytkownik może wybrać okres czasu za który zostaną wyświetlone logi programu.  

 

 
Rysunek 36 
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Otwórz – wybierając tę opcję, zostanie otwarty katalog zawierający pliki tekstowe z logami programu. 
 

 
Rysunek 37 
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Wyślij – wybierając tę opcję, użytkownik może wysłać logi do producenta programu w celu ich analizy. 

Przed wysłaniem logów zostanie wyświetlone okno, w którym należy wpisać e-mail zwrotny (adres e-mail 

użytkownika programu), na który zostanie wysłana odpowiedź odnośnie wysłanego zgłoszenia.  

 

 

Rysunek 38 
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5.5 O programie 
 

W tym miejscu znajdują się informacje o zainstalowanej wersji programu Komunikator Track&Trace i jego 

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

na którym zainstalowany jest program. 

 

Rysunek 39 
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5.6 Sprawdź aktualizacje 
 

Wybierając tę opcję, użytkownik może sprawdzić czy są dostępne aktualizacje programu oraz specyfikacji 

plików komunikacyjnych. Pola wyboru będą możliwe do zaznaczenia w przypadku dostępnych 

aktualizacji.  

 

Rysunek 40 
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5.7 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 41 
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6 Praca z programem – zakładka 

główne 
 

Użytkownik może zdefiniować nowe zadania oraz zarządzać nimi na głównej zakładce programu, gdzie 

znajduje się przeznaczony do tego pasek narzędzi zawierający opcje: 

• Wykonaj – wybranie tej opcji spowoduje wykonanie się zadania zaznaczonego w głównym oknie 

programu. 

• Pokaż – wybranie tej opcji spowoduje pokazanie krótkiej informacji na temat generowanych 

dokumentów.   

• Dodaj – wybranie tej opcji umożliwia dodanie zadania, na podstawie którego będą generowane 

dokumenty. Użytkownik może dodać: 

o Zadanie zwykłe – opcja ta umożliwia utworzenie podstawowego zadania, na podstawie 

którego będą generowane dokumenty. Z tego typu zadania należy korzystać pracując z 

programem.  

o Zadanie serwisowe – opcja ta umożliwia utworzenie zadania serwisowego, w którym 

pomijane jest czy dany plik został już wczytany dla danego kontrahenta. Zadanie to ma 

zastosowanie w sytuacji, kiedy plik nie został wczytany do Subiekta np. z powodu braku 

towaru. Zadanie serwisowe umożliwia ponowne wczytanie pliku, kiedy nieistniejący 

towar zostanie uzupełniony w Subiekcie.  

Dla zadania serwisowego nie można utworzyć harmonogramu.  

• Edytuj – wybranie tej opcji umożliwi edycję zaznaczonego zadania w głównym oknie programu. 

• Powiel – wybranie tej opcji spowoduje powielenie zaznaczonego zadania w głównym oknie 

programu. Możliwe opcje do wyboru to: 

o Utwórz zadanie zwykłe – na podstawie zaznaczonego zadania zostanie utworzone 

zadanie zwykłe. 

o Utwórz zadanie serwisowe – na podstawie zaznaczonego zadania zostanie utworzone 

zadanie serwisowe.  

• Usuń – wybranie tej opcji spowoduje usunięcie zaznaczonego zadania w głównym oknie 

programu. 

• Odśwież – wybranie tej opcji odświeża główne okno programu.  

 

Rysunek 42 
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6.1 Dodawanie zadań 
 

W celu utworzenia nowego zadania w programie Komunikator Track&Trace, należy wybrać kolejno opcje: 

Dodaj → Zadanie zwykłe. Następnie zostanie wyświetlony kreator dodawania nowego zadania. 

W pierwszym kroku, należy wybrać specyfikację pliku komunikacyjnego.  

 
Rysunek 43 

 
W kolejnym kroku, należy wybrać jeden z dostępnych Typów dokumentów.  

 

Rysunek 44 

 

  



   Komunikator Track&Trace 
 

 

41 

Ostatnim etapem jest wybór wersji specyfikacji pliku komunikacyjnego.  

 

Rysunek 45 

 

 

Po wybraniu wersji specyfikacji pliku komunikacyjnego w nowym oknie zostanie wyświetlony kreator 

generowania wybranego typu dokumentu. W podrozdziałach zostały opisane możliwe opcje do wyboru 

w tworzonym zadaniu dla generowanych plików do wskazanej lokalizacji. 

  

Aktualną wersję specyfikacji plików komunikacyjnych można sprawdzić i pobrać klikając 

w  rozwijane menu programu i wybierając opcję sprawdź aktualizacje (rozdział 5.6). 
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6.1.1 Wysyłanie faktur 
 

Po przejściu kreatora dodawania nowego zadania (rozdział Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.) i

 wyborze typu dokumentu jako Invoice (faktury), otwarte zostanie nowe okno zawierające opcje potrzebne 

do zdefiniowania zadania, na podstawie którego dokumenty faktur sprzedaży będą generowane do pliku 

we wskazanej lokalizacji. Okno to jest podzielone na kilka zakładek, a każda z nich wraz z opcjami, które 

zawiera została opisana poniżej. 

W pierwszej kolejności należy zdefiniować nazwę zadania. 

 

Rysunek 46 
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6.1.1.1 Kwalifikacja dokumentów 
 

Na zakładce Kwalifikacja dokumentów użytkownik może zdefiniować opcje związane z tym, które 

dokumenty FS w Subiekcie GT będą generowane do pliku. 

 

Rysunek 47 

Należy wybrać: 

• Okres – należy wybrać zakres dat, w obrębie którego będą zapisywane dokumenty FS z Subiekta 

GT do pliku. 

• Magazyn – należy wybrać magazyn Subiekta GT, z którego będą brane pod uwagę dokumenty 

FS podczas zapisu do pliku.  

• Kategoria – należy wybrać kategorię dokumentu dla faktur sprzedaży, które będą zapisywane do 

pliku. 

• Flaga – tylko dokumenty FS oznaczone wybraną flagą będą zapisywane do pliku.  

W przypadku wysyłania faktur nie należy zaznaczać opcji Wysłane dokumenty.  
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6.1.1.2 Ustawienia 
 

Zakładka Ustawienia podzielona jest na dwa typy ustawień: ogólne oraz CSV. Użytkownik będzie mógł 

wybrać opcje dotyczące generowanego pliku.  

 

USTAWIENIA OGÓLNE 

 

Rysunek 48 

• Raportuj dokumenty zawierające towary z cechą – po wybraniu cechy towarów, tylko faktury 
zawierające towary z tą cechą będą generowane do pliku. Zaznaczenie opcji dowolne spowoduje 
generowanie do pliku wszystkich faktur, niezależnie od tego jakie towary zawierają.  

• Pola własne kontrahenta – w tym miejscu należy wskazać pola własne kontrahenta zawierające: 
o EOID – kod podmiotu (EOID). 
o FID – kod zakładu (FID). 

• EOID Podmiotu – należy wprowadzić własny kod podmiotu (EOID). 

• Tracking Location Code – należy wprowadzić kod lokalizacji.  
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CSV 
 

 
Rysunek 49 

• Separator pól – należy wybrać jeden z dostępnych separatorów pól dla generowanego pliku. 

• Separator miejsc dziesiętnych – należy wybrać separator dla wartości dziesiętnych 

w generowanym pliku. 

• Wartości pól ujęte w cudzysłowy – pola w generowanym pliku będą ujęte w cudzysłów.  
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6.1.1.3 Akcje 

 

W tej zakładce użytkownik może zdefiniować dodatkowe akcje związane z generowanym dokumentem. 

 

Rysunek 50 

• Oznacz dokument flagą – zaznaczając tę opcję należy wskazać flagę, którą zostaną oznaczone 

dokumenty, dla których został wygenerowany plik. 

• Flaga – należy wskazać, którą flagą zostaną oznaczone dokumenty. 

• Komentarz – można wprowadzić komentarz widoczny przy wstawianej fladze.   
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6.1.1.4 Pliki 
 

Na zakładce Pliki, należy wybrać miejsce gdzie zostaną zapisane lub wysłane generowane pliki. 

 

Rysunek 51 

• FTP – wybierając to pole wyboru, generowane pliki będą zapisywane w wskazanym katalogu na 

serwerze ftp.  

• Serwer – adres serwera ftp. 

• Użytkownik – nazwa użytkownika serwera ftp. 

• Hasło – hasło użytkownika serwera ftp. 

• SSL – zaznaczenie tej opcji, spowoduje włączenie szyfrowania SSL podczas połączenie 

z serwerem ftp. 

• Katalog – ścieżka do docelowego katalogu, w którym będą zapisywane generowane pliki. 
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• Sprawdź połączenie – opcja ta pozwala zweryfikować czy udało się połączyć z serwerem ftp 

na podstawie wpisanych danych. 

• Nadpisuj utworzone pliki – wybierając tę opcję plik w wybranym katalogu zostanie nadpisany 

o generowany plik jeżeli ich nazwa będzie taka sama. 

• Własna nazwa pliku – wybierając tę opcję użytkownik może zdefiniować własną nazwę dla 

generowanych plików. Elementy nazwy pliku, które mogą się zmieniać dynamicznie przy 

pomocy tagów to: 

o {numer pełny} – numer pełny dokumentu, 

o {yyy} – rok, 

o {MM} – miesiąc, 

o {dd} – dzień, 

o {HH} – godzina, 

o {mm} – minuta, 

o {ss} – sekundy, 

o {ffff} – milisekundy. 

Zalecana nazwa pliku to nazwafirmy_invoices_{yyyyMMddHHmm_ssffff} 

• Katalog lokalny – wybierając to pole wyboru, generowane pliki będą zapisywane w wskazanym 

katalogu na komputerze lokalnym. Po zaznaczeniu tego pola będzie możliwe wprowadzenie 

ścieżki do katalogu w polu poniżej oraz: 

• Nadpisuj utworzone pliki – wybierając tę opcję plik w wybranym katalogu zostanie nadpisany 

o generowany plik jeżeli ich nazwa będzie taka sama. 

• Własna nazwa pliku – wybierając tę opcję użytkownik może zdefiniować własną nazwę dla 

generowanych plików. Elementy nazwy pliku, które mogą się zmieniać dynamicznie przy 

pomocy tagów to: 

o {numer pełny} – numer pełny dokumentu, 

o {yyy} – rok, 

o {MM} – miesiąc, 

o {dd} – dzień, 

o {HH} – godzina, 

o {mm} – minuta, 

o {ss} – sekundy, 

o {ffff} – milisekundy. 

 

Zalecana nazwa pliku to nazwafirmy_invoices_{yyyyMMddHHmm_ssffff} 

 

• E-mail – wybierając to pole wyboru, generowane pliki będą wysyłane w wiadomości e-mail jako 

załącznik.  

• Serwer – serwer SMTP poczty e-mail. 

• Port – port poczty wychodzącej. 

• Użytkownik – użytkownik konta poczty e-mail (login lub adres e-mail). 

• Hasło – hasło do konta e-mail. 

• SSL – Zaznaczenie pola wyboru SSL spowoduje włączenie protokołu zabezpieczeń SSL. 

Zapewnia on ochronę loginu i hasła podczas połączenia między klientami a serwerem 

pocztowym. Tej opcji należy użyć jeśli korzysta się z tego rodzaju zabezpieczeń. Wyłączenie 

tej opcji może wymagać zmiany numeru portu. 
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• Nadawca – w tej sekcji, należy wprowadzić parametry do wysłania testowej wiadomości e-mail 

oraz nazwę nadawcy wiadomości.  

• Nazwa – nazwa nadawcy wiadomości, wyświetlana w programie pocztowym; 

• E-mail – adres e-mail, z którego są wysyłane wiadomości (na ten adres zostanie również 

wysłana wiadomość testowa).  

• Wyślij wiadomość testową – wybierając tę opcję wiadomość testowa zostanie wysłana 

zgodnie z uzupełnionymi polami powyżej.  

Odbiorca – w tej sekcji, należy wskazać źródło adresu e-mail odbiorcy. 

• Podstawowy e-mail kontrahenta – generowane pliki będą wysyłane na podstawowy adres e-

mail znajdujący się w kartotece kontrahenta w Subiekcie GT. 

• E-mail w polu własnym – należy wskazać standardowe pole własne z Subiekta GT, które 

zawiera adres e-mail, na który ma zostać wysłany wygenerowany plik. Dodatkowe informacje 

o polach własnych można znaleźć w FAQ (pytanie nr Błąd! Nie można odnaleźć źródła o

dwołania.). 

 

• Własny tytuł wiadomości – zaznaczając tę opcję można zdefiniować własny tytuł 

wiadomości zawierającej generowany plik. Elementy tytułu wiadomości, które mogą się 

zmieniać dynamicznie przy pomocy tagów to: 

o {numer pełny} – numer pełny dokumentu, 

o {yyy} – rok, 

o {MM} – miesiąc, 

o {dd} – dzień, 

o {HH} – godzina, 

o {mm} – minuta, 

o {ss} – sekundy, 

o {ffff} – milisekundy. 

 

Zalecana nazwa pliku to nazwafirmy_invoices_{yyyyMMddHHmm_ssffff} 

 

• Własna nazwa pliku – zaznaczając tę opcję użytkownik może zdefiniować własną nazwę dla 

generowanych plików dołączanych do wiadomości e-mail. Elementy nazwy pliku, które mogą 

się zmieniać dynamicznie przy pomocy tagów to: 

o {numer pełny} – numer pełny dokumentu, 

o {yyy} – rok, 

o {MM} – miesiąc, 

o {dd} – dzień, 

o {HH} – godzina, 

o {mm} – minuta, 

o {ss} – sekundy, 

o {ffff} – milisekundy. 

Zalecana nazwa pliku to nazwafirmy_invoices_{yyyyMMddHHmm_ssffff} 

 

• Wyślij ukrytą kopię pod adres – zaznaczając tę opcję, należy wpisać adres e-mail, na który 
będą wysyłane ukryte kopie wiadomości z generowanym plikiem. 
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• SSH FTP – wybierając to pole wyboru, generowane pliki będą zapisywane w wskazanym katalogu 

na serwerze ssh ftp.  

• Serwer – adres serwera ssh  ftp. 

• Użytkownik – nazwa użytkownika serwera ssh ftp. 

• Hasło – hasło użytkownika serwera ssh ftp. 

• Katalog – ścieżka do docelowego katalogu, w którym będą zapisywane generowane pliki. 

• Sprawdź połączenie – opcja ta pozwala zweryfikować czy udało się połączyć z serwerem 

ssh ftp na podstawie wpisanych danych. 

• Nadpisuj utworzone pliki – wybierając tę opcję plik w wybranym katalogu zostanie nadpisany 

o generowany plik jeżeli ich nazwa będzie taka sama. 

• Własna nazwa pliku – wybierając tę opcję użytkownik może zdefiniować własną nazwę dla 

generowanych plików. Elementy nazwy pliku, które mogą się zmieniać dynamicznie przy 

pomocy tagów to: 

o {numer pełny} – numer pełny dokumentu, 

o {yyy} – rok, 

o {MM} – miesiąc, 

o {dd} – dzień, 

o {HH} – godzina, 

o {mm} – minuta, 

o {ss} – sekundy, 

o {ffff} – milisekundy. 

 

Zalecana nazwa pliku to nazwafirmy_invoices_{yyyyMMddHHmm_ssffff} 
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6.1.1.5 Kontrahenci 
 

W tej zakładce, należy wskazać kontrahentów, dla których będą generowane pliki. 

 

Rysunek 52 

Zastosuj dla wybranych kontrahentów – zaznaczenie tej opcji umożliwi wskazanie kontrahentów, dla 

których będą generowane pliki. Pozostawienie tej opcji niezaznaczonej spowoduje, że pliki będą 

generowane dla wszystkich kontrahentów z Subiekta GT zgodnie z ustawieniami w tworzonym zadaniu.  
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6.1.2 Wysyłanie płatności 
 

Po przejściu kreatora dodawania nowego zadania i wyborze typu dokumentu jako Payment (płatności), 

otwarte zostanie nowe okno zawierające opcje potrzebne do zdefiniowania zadania, na podstawie 

którego będzie generowany plik z płatnościami. Okno to jest podzielone na kilka zakładek, a każda z nich 

wraz z opcjami, które zawiera została opisana poniżej. 

W pierwszej kolejności należy zdefiniować nazwę zadania. 

 

Rysunek 53 
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6.1.2.1 Kwalifikacja dokumentów 
 

Na zakładce Kwalifikacja dokumentów użytkownik może zdefiniować opcje związane generowaniem 

płatności do pliku.  

 

Należy wybrać: 

• Okres – należy wybrać zakres dat, w obrębie którego będą zapisywane płatności dokumentów 

z Subiekta GT do pliku. 

• Magazyn – należy wybrać magazyn Subiekta GT, z którego będą brane pod uwagę dokumenty 

podczas zapisu do pliku.  

• Kategoria – należy wybrać kategorię dokumentu dla dokumentów, których płatności będą 

zapisywane do pliku. 

• Flaga – tylko płatności dokumentów FS oznaczone wybraną flagą będą zapisywane do pliku.  

W przypadku wysyłania płatności należy zaznaczać opcji Wysłane dokumenty.  
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6.1.2.2 Ustawienia 
 

Zakładka Ustawienia podzielona jest na dwa typy ustawień: ogólne oraz CSV. Użytkownik będzie mógł 

wybrać opcje dotyczące generowanego pliku. 

 

USTAWIENIA OGÓLNE 

 

Rysunek 54 

• Pola własne kontrahenta – w tym miejscu należy wskazać pola własne kontrahenta zawierające: 
o EOID – kod podmiotu (EOID). 

• EOID Podmiotu – należy wprowadzić własny kod podmiotu (EOID). 

• Tracking Location Code – należy wprowadzić kod lokalizacji.  
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CSV 
 

 
Rysunek 55 

• Separator pól – należy wybrać jeden z dostępnych separatorów pól dla generowanego pliku. 

• Separator miejsc dziesiętnych – należy wybrać separator dla wartości dziesiętnych 

w generowanym pliku. 

• Wartości pól ujęte w cudzysłowy – pola w generowanym pliku będą ujęte w cudzysłów.  
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6.1.2.3 Akcje 
 

W tej zakładce użytkownik może zdefiniować dodatkowe akcje związane z generowanym dokumentem. 

 

Rysunek 56 

• Oznacz dokument flagą – zaznaczając tę opcję należy wskazać flagę, którą zostaną oznaczone 

dokumenty, dla których został wygenerowany plik. 

• Flaga – należy wskazać, którą flagą zostaną oznaczone dokumenty. 

• Komentarz – można wprowadzić komentarz widoczny przy wstawianej fladze.   
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6.1.2.4 Pliki 
 

Na zakładce Pliki, należy wybrać miejsce gdzie zostaną zapisane lub wysłane generowane pliki. 

 

Rysunek 57 

• FTP – wybierając to pole wyboru, generowane pliki będą zapisywane w wskazanym katalogu na 

serwerze ftp.  

• Serwer – adres serwera ftp. 
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• Użytkownik – nazwa użytkownika serwera ftp. 

• Hasło – hasło użytkownika serwera ftp. 

• SSL – zaznaczenie tej opcji, spowoduje włączenie szyfrowania SSL podczas połączenie 

z serwerem ftp. 

• Katalog – ścieżka do docelowego katalogu, w którym będą zapisywane generowane pliki. 

• Sprawdź połączenie – opcja ta pozwala zweryfikować czy udało się połączyć z serwerem ftp 

na podstawie wpisanych danych. 

• Nadpisuj utworzone pliki – wybierając tę opcję plik w wybranym katalogu zostanie nadpisany 

o generowany plik jeżeli ich nazwa będzie taka sama. 

• Własna nazwa pliku – wybierając tę opcję użytkownik może zdefiniować własną nazwę dla 

generowanych plików. Elementy nazwy pliku, które mogą się zmieniać dynamicznie przy 

pomocy tagów to: 

o {numer pełny} – numer pełny dokumentu, 

o {yyy} – rok, 

o {MM} – miesiąc, 

o {dd} – dzień, 

o {HH} – godzina, 

o {mm} – minuta, 

o {ss} – sekundy, 

o {ffff} – milisekundy. 

 

Zalecana nazwa pliku to nazwafirmy_payments_{yyyyMMddHHmm_ssffff} 

 

• Katalog lokalny – wybierając to pole wyboru, generowane pliki będą zapisywane w wskazanym 

katalogu na komputerze lokalnym. Po zaznaczeniu tego pola będzie możliwe wprowadzenie 

ścieżki do katalogu w polu poniżej oraz: 

• Nadpisuj utworzone pliki – wybierając tę opcję plik w wybranym katalogu zostanie nadpisany 

o generowany plik jeżeli ich nazwa będzie taka sama. 

• Własna nazwa pliku – wybierając tę opcję użytkownik może zdefiniować własną nazwę dla 

generowanych plików. Elementy nazwy pliku, które mogą się zmieniać dynamicznie przy 

pomocy tagów to: 

o {numer pełny} – numer pełny dokumentu, 

o {yyy} – rok, 

o {MM} – miesiąc, 

o {dd} – dzień, 

o {HH} – godzina, 

o {mm} – minuta, 

o {ss} – sekundy, 

o {ffff} – milisekundy. 

 

Zalecana nazwa pliku to nazwafirmy_payments_{yyyyMMddHHmm_ssffff} 

 

• E-mail – wybierając to pole wyboru, generowane pliki będą wysyłane w wiadomości e-mail jako 

załącznik.  

• Serwer – serwer SMTP poczty e-mail. 

• Port – port poczty wychodzącej. 

• Użytkownik – użytkownik konta poczty e-mail (login lub adres e-mail). 
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• Hasło – hasło do konta e-mail. 

• SSL – Zaznaczenie pola wyboru SSL spowoduje włączenie protokołu zabezpieczeń SSL. 

Zapewnia on ochronę loginu i hasła podczas połączenia między klientami a serwerem 

pocztowym. Tej opcji należy użyć jeśli korzysta się z tego rodzaju zabezpieczeń. Wyłączenie 

tej opcji może wymagać zmiany numeru portu. 

• Nadawca – w tej sekcji, należy wprowadzić parametry do wysłania testowej wiadomości e-mail 

oraz nazwę nadawcy wiadomości.  

• Nazwa – nazwa nadawcy wiadomości, wyświetlana w programie pocztowym; 

• E-mail – adres e-mail, z którego są wysyłane wiadomości (na ten adres zostanie również 

wysłana wiadomość testowa).  

• Wyślij wiadomość testową – wybierając tę opcję wiadomość testowa zostanie wysłana 

zgodnie z uzupełnionymi polami powyżej.  

Odbiorca – w tej sekcji, należy wskazać źródło adresu e-mail odbiorcy. 

• Podstawowy e-mail kontrahenta – generowane pliki będą wysyłane na podstawowy adres e-

mail znajdujący się w kartotece kontrahenta w Subiekcie GT. 

• E-mail w polu własnym – należy wskazać standardowe pole własne z Subiekta GT, które 

zawiera adres e-mail, na który ma zostać wysłany wygenerowany plik. Dodatkowe informacje 

o polach własnych można znaleźć w FAQ (pytanie nr Błąd! Nie można odnaleźć źródła o

dwołania.). 

 

• Własny tytuł wiadomości – zaznaczając tę opcję można zdefiniować własny tytuł 

wiadomości zawierającej generowany plik. Elementy tytułu wiadomości, które mogą się 

zmieniać dynamicznie przy pomocy tagów to: 

o {numer pełny} – numer pełny dokumentu, 

o {yyy} – rok, 

o {MM} – miesiąc, 

o {dd} – dzień, 

o {HH} – godzina, 

o {mm} – minuta, 

o {ss} – sekundy, 

o {ffff} – milisekundy. 

 

Zalecana nazwa pliku to nazwafirmy_payments_{yyyyMMddHHmm_ssffff} 

 

• Własna nazwa pliku – zaznaczając tę opcję użytkownik może zdefiniować własną nazwę dla 

generowanych plików dołączanych do wiadomości e-mail. Elementy nazwy pliku, które mogą 

się zmieniać dynamicznie przy pomocy tagów to: 

o {numer pełny} – numer pełny dokumentu, 

o {yyy} – rok, 

o {MM} – miesiąc, 

o {dd} – dzień, 

o {HH} – godzina, 

o {mm} – minuta, 

o {ss} – sekundy, 

o {ffff} – milisekundy. 

o  

Zalecana nazwa pliku to nazwafirmy_payments_{yyyyMMddHHmm_ssffff} 
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• Wyślij ukrytą kopię pod adres – zaznaczając tę opcję, należy wpisać adres e-mail, na który 
będą wysyłane ukryte kopie wiadomości z generowanym plikiem. 
 

• SSH FTP – wybierając to pole wyboru, generowane pliki będą zapisywane w wskazanym katalogu 

na serwerze ssh ftp.  

• Serwer – adres serwera ssh  ftp. 

• Użytkownik – nazwa użytkownika serwera ssh ftp. 

• Hasło – hasło użytkownika serwera ssh ftp. 

• Katalog – ścieżka do docelowego katalogu, w którym będą zapisywane generowane pliki. 

• Sprawdź połączenie – opcja ta pozwala zweryfikować czy udało się połączyć z serwerem 

ssh ftp na podstawie wpisanych danych. 

• Nadpisuj utworzone pliki – wybierając tę opcję plik w wybranym katalogu zostanie nadpisany 

o generowany plik jeżeli ich nazwa będzie taka sama. 

• Własna nazwa pliku – wybierając tę opcję użytkownik może zdefiniować własną nazwę dla 

generowanych plików. Elementy nazwy pliku, które mogą się zmieniać dynamicznie przy 

pomocy tagów to: 

o {numer pełny} – numer pełny dokumentu, 

o {yyy} – rok, 

o {MM} – miesiąc, 

o {dd} – dzień, 

o {HH} – godzina, 

o {mm} – minuta, 

o {ss} – sekundy, 

o {ffff} – milisekundy. 

 

Zalecana nazwa pliku to nazwafirmy_payments_{yyyyMMddHHmm_ssffff} 
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6.1.2.5 Kontrahenci 
 

W tej zakładce, należy wskazać kontrahentów, dla których będą generowane pliki. 

 

Rysunek 58 

Zastosuj dla wybranych kontrahentów – zaznaczenie tej opcji umożliwi wskazanie kontrahentów, dla 

których będą generowane pliki. Pozostawienie tej opcji niezaznaczonej spowoduje, że pliki będą 

generowane dla wszystkich kontrahentów z Subiekta GT zgodnie z ustawieniami w tworzonym zadaniu.  
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6.1.3 Wysyłanie dokumentów MM 
 

Po przejściu kreatora dodawania nowego zadania i wyborze typu dokumentu jako MM otwarte zostanie 

nowe okno zawierające opcje potrzebne do zdefiniowania zadania, na podstawie którego będzie 

generowany plik z przesunięciami międzymagazynowymi. Okno to jest podzielone na kilka zakładek, a 

każda z nich wraz z opcjami, które zawiera została opisana poniżej. 

W pierwszej kolejności należy zdefiniować nazwę zadania 

 

Rysunek 59 
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6.1.3.1 Kwalifikacja dokumentów 
 

Na zakładce Kwalifikacja dokumentów użytkownik może zdefiniować opcje związane generowaniem 

płatności do pliku.  

 

Rysunek 60 

Należy wybrać: 

• Okres – należy wybrać zakres dat, w obrębie którego będą zapisywane dokumenty MM z Subiekta 

GT do pliku. 

• Magazyn – należy wybrać magazyn Subiekta GT, z którego będą brane pod uwagę dokumenty 

MM podczas zapisu do pliku.  

• Kategoria – należy wybrać kategorię dokumentu dla MM, które będą zapisywane do pliku. 

• Flaga – tylko dokumenty MM oznaczone wybraną flagą będą zapisywane do pliku.  
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6.1.3.2 Ustawienia 
 

Zakładka Ustawienia podzielona jest na trzy typy ustawień: ogólne, magazyn oraz CSV. Użytkownik będzie 

mógł wybrać opcje dotyczące generowanego pliku. 

USTAWIENIA OGÓLNE 

 

Rysunek 61 

• Raportuj dokumenty zawierające towary z cechą – po wybraniu cechy towarów, tylko dokumenty 
MM zawierające towary z tą cechą będą generowane do pliku. Zaznaczenie opcji dowolne 
spowoduje generowanie do pliku wszystkich dokumentów MM, niezależnie od tego jakie towary 
zawierają.  

• Pola własne kontrahenta – w tym miejscu należy wskazać pola własne kontrahenta zawierające: 
o EOID – kod podmiotu (EOID). 
o FID – kod zakładu (FID). 

• EOID Podmiotu – należy wprowadzić własny kod podmiotu (EOID). 

• Tracking Location Code – należy wprowadzić kod lokalizacji.  
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6.1.3.3 Akcje 
 

W tej zakładce użytkownik może zdefiniować dodatkowe akcje związane z generowanym dokumentem. 

 

Rysunek 62 

• Oznacz dokument flagą – zaznaczając tę opcję należy wskazać flagę, którą zostaną oznaczone 

dokumenty, dla których został wygenerowany plik. 

• Flaga – należy wskazać, którą flagą zostaną oznaczone dokumenty. 

• Komentarz – można wprowadzić komentarz widoczny przy wstawianej fladze.   
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6.1.3.4 Kontrahenci 
 

W tej zakładce, należy wskazać kontrahentów, dla których będą generowane pliki. 

 

Rysunek 63 

Zastosuj dla wybranych kontrahentów – zaznaczenie tej opcji umożliwi wskazanie kontrahentów, dla 

których będą generowane pliki. Pozostawienie tej opcji niezaznaczonej spowoduje, że pliki będą 

generowane dla wszystkich kontrahentów z Subiekta GT zgodnie z ustawieniami w tworzonym zadaniu.  
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MAGAZYNY 

W tym miejscu, należy prowadzić nr FID dla poszczególnych magazynów.  

 

Rysunek 64 
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CSV 

 

• Separator pól – należy wybrać jeden z dostępnych separatorów pól dla generowanego pliku. 

• Separator miejsc dziesiętnych – należy wybrać separator dla wartości dziesiętnych 

w generowanym pliku. 

• Wartości pól ujęte w cudzysłowy – pola w generowanym pliku będą ujęte w cudzysłów.  

 

 

  



   Komunikator Track&Trace 
 

 

69 

6.1.4 Automatyczna praca programu – 

harmonogram  
 

Dostęp do zakładki Harmonogram w każdym tworzonych zadań jest możliwy po uruchomieniu programu 

Komunikator Track&Trace z uprawieniami administratora.  

 

Rysunek 65 

Na tej zakładce można włączyć oraz zarządzać automatyczną pracą programu Komunikator 

Track&Trace poprzez utworzenia zadania w harmonogramie zadań Windows.  

 

Rysunek 66 

• Dodaj zadanie do harmonogramu – po zaznaczeniu tego pola wyboru, możliwe będzie 
wybranie opcji dotyczących automatycznej pracy programu oraz utworzenie zadania w 
harmonogramie zadań Widows. 
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Ustawienia – sekcja ta umożliwia wybranie jak często ma być uruchamiane zadanie 
z harmonogramu zadań Windows.  

 

• Jeden raz – zadanie uruchomi się jeden raz. 

• Codziennie – zadanie będzie uruchamiane codziennie.  

• Cotygodniowo – zadanie będzie uruchamiane w wybranych dniach tygodnia.  

• Comiesięcznie – zadanie będzie uruchamiane w wybranych miesiącach. 

• Uruchom – w tym miejscu, należy wskazać datę początkową dla uruchamianego zadania 
oraz godzinę, w której będzie uruchamiane.  

• Potwórz co – w tym miejscu można należy wybrać jak często ma być powtarzane zadanie. 
Opcja ta nie jest dostępna dla uruchomienia jednorazowego.  

 
Ustawienia zaawansowane – sekcja ta umożliwia wybranie zaawansowanych ustawień dla 
tworzonego wystąpienia w harmonogramie zadań Windows.  

 

• Opóźnij zadanie maksymalnie o (losowe) – można zdefiniować zakres maksymalnego 
opóźnienia wykonania zadania. 

• Powtarzaj zadanie co – można wskazać co jaki czas zadanie ma być powtarzane. 
o Przez następujący czas – należy wybrać interwał czasu, po którym zadanie będzie 

powtarzane. 
▪ Zatrzymaj wszystkie uruchomione zadania po upływie czasu powtórzenia – 

jeżeli po upływie czasu powtórzenia zadanie będzie dalej uruchomione, 
zaznaczenie tej opcji spowoduje jego zatrzymanie. 

• Zatrzymaj zadanie, jeśli działa dłużej niż – zaznaczenie tej opcji umożliwi zatrzymanie 
uruchomionego zadania po wskazanym czasie. 

• Wygasa – zaznaczenie tej opcji umożliwi wybranie daty, kiedy zadanie w harmonogramie 
zadań Windows nie będzie już aktywne. 

• Włączono – zaznaczenie tej opcji spowoduje włączenie zadania w harmonogramie zadań 
Windows.  
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7 Historia wykonanych operacji 
 

Wybierając tę zakładkę Historia w głównym oknie programu zostanie wyświetlona historia wykonanych 

zadań wraz z szczegółami.  

 
Rysunek 67 

• Data operacji – należy wskazać datę bądź zakres dat, który będzie obejmować wyświetlana 

historia wykonanych zadań.  

Pierwszy wiersz na wyświetlanej liście służy do wprowadzenia frazy, na podstawie której będzie 

filtrowana pozostała część listy. Użytkownik może w tym miejscu wprowadzić np. nazwę kontrahenta lub 

zadania. Wyświetlone wyniki będą dotyczyły znalezionych wyników zawierających wprowadzone dane.  

Na liście wyświetlane są następujące informacje: 

• Nazwa zadania – nazwa zadania utworzonego w programie. 

• Kontrahent – nazwa kontrahenta, którego dotyczyło wykonywane zadanie. 

• Nr pełny – nr pełny utworzonego dokumentu.  

• Nr oryginału – nr oryginału utworzonego dokumentu. 

• Nazwa pliku – nazwa generowanego pliku.  

• Typ operacji –  typ wykonanego zadania. Użytkownik może sprawdzić czy w wyniku wykonanego 

zadania zostały wczytane pliki do Subiekta GT, czy wygenerowane do pliku.  

• Data operacji – data wykonywania zadania.  

• Stan – stan wykonanego zadania. Użytkownik może zweryfikować czy wykonanie zadania 

zakończyło się sukcesem lub czy pojawiły się błędy.  

• Lokalizacja – informacja ogólna o docelowym przeznaczeniu generowanego pliku.  

Strzałka skierowana w górę lub w dół znajdująca się obok nazwy w pierwszym wierszu na liście wskazuje 

na sposób sortowania wyników historii.  

 
Rysunek 68 
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8 Wzorce wydruku 
 

W Subiekcie GT można dodać tekstowy oraz graficzny wzorzec wydruku, który zawiera informacje 

o kodach EOID, FID. W podrozdziałach został opisany proces dodawania wzorców wydruku.  
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8.1 Tekstowy wzorzec wydruku 
 

W celu uzyskania tekstowego wzorca wydruku, należy zgłosić się do producenta programu.  

Tekstowy wzorzec wydruku jest plikiem o rozszerzeniu .xslt i przed wczytaniem go do Subiekta GT, należy 

edytować jego zawartość. W pliku, należy wprowadzić dane do połączenia z bazą danych oraz numery 

pól własnych z Subiekta GT odpowiadające kodom EOID oraz FID. 

Informacje dotyczące połączenia z bazą danych można znaleźć w rozdziale 3.2 

Informacje o numerze pola własnego w Subiekcie GT można znaleźć wybierając kolejno Administracja → 

Parametry → Pola własne. Następnie z rozwijanej listy, należy wybrać Typ: Kontrahent, dwukrotnie kliknąć 

na pole własne zawierające kod EOID, a potem FID i odczytać numer. Przykład na zrzucie ekranu poniżej.  

 

Rysunek 69 
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8.1.1 Edycja wzorca 
 

Posiadając informacje dotyczące połączenia z bazą danych oraz numery pól własnych, można przystąpic do edycji 
wzorca wydruku. W tym celu, należy otworzyć go w dowolnym edytorze tekstowym (np. notatnik, notepad++). 
 

 

Rysunek 70 

W celu wprowadzenia danych do połączenia z bazą Subiekta GT, należy odszukać w pliku sekcję 

ConnString. Można to zrobić używając skrótu ctrl+F, który umożliwi wyszukanie w dokumencie 

wprowadzonej frazy.  

 

Rysunek 71 
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Dane do połączenia, należy wprowadzić w dwóch miejscach. Jeżeli użytkownik bazy danych, nie posiada 

hasła to w sekcji PDW, po znaku równości, nie należy nic wprowadzać i pozostawić tylko średnik.  

 

Rysunek 72 

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie numerów pól władnych odpowiednio dla frazy n.kh_Pole2 AS EOID, 

o.kh_Pole3 AS FID (fraza ta znajduje się dwie w drugiej linii od ostatniej linii, gdzie wprowadzane były dane 

do połączenia z bazą danych). Numery oznaczone, na żółto, należy podmienić o znalezione wcześniej 

wartości z Subiekta GT.  

 

Rysunek 73 

Tak przygotowany plik, należy zapisać i przejść do dodawania wzorca w Subiekcie GT.  
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8.1.2 Dodawanie wzorca w Subiekcie GT 
 

W programie Subiekt GT, należy wybrać opcje Administracja → Wzorce wydruków → Operacje → 

Importuj. 

 

Rysunek 74 
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Import wzorca wydruku: 

• Nazwa wzorca – należy wprowadzić nazwę dla dodawanego wzorca 

• Typ wydruku – należy wybrać z listy pozycję: Faktura sprzedaży 

• Typ pliku wzorca – należy zaznaczyć pozycję: XSLT 

• Dostępne strony – należy wybrać opcję, przeglądaj i wskazać plik ze wzorcem wydruku. 

Po wybraniu opcji OK, wzorzec wydruku zostanie dodany w Subiekcie GT. Można go ustawić jako 

domyślny dla wszystkich faktur, klikając dwukrotnie na dodaną pozycję i wybierając opcje Wzorzec 

domyślny dla wybranego typu wydruku. 

 

Rysunek 75 
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8.2 Graficzny wzorzec wydruku 
 

W celu uwzględnienia na graficznym wzorcu wydruku pól władnych z numerami EOID oraz FID, należy 

powielić istniejący już domyślny wzorzec wydruku i wprowadzić zmiany. 

 

 

 

W celu powielenia wzorca wydruku, należy kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję 

powiel. 

 

Rysunek 76 

  

Zmiany można wprowadzać tylko dla standardowego źródła wzorca wydruku. Informacje 
o źródle, można znaleźć na liście wzorców wydruku (Administracja → wzorce wydruku) 
w kolumnie źródło.  

 



   Komunikator Track&Trace 
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 W nowo otwartym oknie, w pierwszej kolejności, należy zmienić nazwę wzorca wydruku, oraz 

zdecydować czy ma być on wzorce domyślnym.  

 

Rysunek 77 

W kolejnym kroku, należy wybrać zakładkę Firmy i wskazać pola własne zawierające numer EOID oraz 

FID. Użytkownik, może tutaj również zdecydować, czy drukować dane odbiorcy.  

 

Rysunek 78 

Wprowadzone zmiany, należy zapisać. Wzorzec wydruku będzie gotowy do użycia.  


