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1 Informacje o programie 
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1.1 Do czego służy program 
 

Program Synchronizator EDI XML umożliwia współpracę z systemami elektronicznej wymiany danych 

(EDI) takimi jak np. ECOD firmy Comarch, EDIFACT/EANCOM itp. Funkcjonalności aplikacji pozwalają 

również na wymianę dokumentów bezpośrednio między kontrahentami przy użyciu FTP oraz wiadomości 

e-mail. 

W programie użytkownik ma możliwość utworzenia zadań, na podstawie których, poprzez pliki XML, EDI 

itp., dokumenty będą automatycznie generowane lub wczytywane do Subiekta GT/Navireo.  

 

 

  

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 Synchronizator EDI XML posiada niemal identyczne wymagania systemowe jak program 

Subiekt GT.  

Do uruchomienia i prawidłowego działania programu niezbędne są: 

• Subiekt 1.49 lub nowszy / Navireo 1.25 lub nowsze,  

• Aktywna licencja Sfery dla Subiekta, 

• System operacyjny Windows 8 lub wyższy, 

• Microsoft .NET Framework 4.6.1, 

• Microsoft SQL Serwer 2012 lub nowszy, 

• Opcjonalnie: aktywny dodatek PLUS dla Subiekta GT (Niebieski, Czerwony lub Zielony PLUS dla 

funkcji programu korzystających z pól własnych rozszerzonych oraz Czerwony lub Zielony PLUS 

dla funkcji programu korzystających z flag własnych dokumentów). 
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1.3 Wersja demonstracyjna 
 

Z wszystkimi funkcjonalnościami programu Synchronizator EDI XML można zapoznać się pobierając go 

ze strony https://leo.pl/sklep/synchronizator-edi-xml/. Program przez pierwsze 14 dni od pobrania 

pracuje jako darmowa wersja trial oferując pełny zakres swoich możliwości. 

Aby uruchomić darmową wersję trial wystarczy założyć w sklepie konto użytkownika, pobrać program 

i zainstalować na swoim stanowisku. Plik licencji uruchamiający darmową wersję trial zostanie pobrany 

automatycznie podczas instalacji programu. 

Aplikacja pracuje w oparciu o model subskrypcyjny – środki zostaną pobrane dopiero po upływie 14 dni. 

W tym czasie można pracować z programem w wersji pełnej, a w dowolnej chwili anulować subskrypcję. 

 

1.3.1 Licencja trial nie pobrała się automatycznie 
 

Może się zdarzyć, że z przyczyn technicznych (np. chwilowy brak połączenia z Internetem), plik licencji 

nie wczytał się automatycznie podczas procesu instalacji i pierwszego uruchomienia programu. 

W takim przypadku jest możliwość pobrania pliku licencji z linku znajdującego się w wiadomości email 

wysłanej podczas zamawiania programu.  

Pobrany plik należy zapisać na dysku, a następnie wczytać do programu – szczegółowo proces ten 

omówiono w rozdziale Jak wczytać plik licencji?. 
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1.4 Aktualizacja programu i rozszerzeń 
 

Program Synchronizator EDI XML posiada dwa tryby  aktualizacji: 

• aktualizacja programu – aktualizowane są wszystkie komponenty aplikacji 

Synchronizator EDI XML, 

• aktualizacja plików komunikacyjnych (tzw. rozszerzeń) – aktualizowana jest specyfikacja plików 

komunikacyjnych, na podstawie której generowane są pliki XML lub wczytywane do Subiekta GT. 

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. 

 

Rysunek 3 
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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 Synchronizator EDI XML 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 

Synchronizator EDI XML 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\Synchronizator EDI XML. 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 
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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 Synchronizator EDI XML, 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 Synchronizator EDI XML 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. 
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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 

  



   Synchronizator EDI XML 
 

 

31 

5.2.2 Sfera 
 

Aby program Synchronizator EDI XML 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 Synchronizator EDI XML 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 Synchronizator EDI XML. 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 
 

Synchronizator EDI XML 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 Instalacja pliku licencji 
 

Program Synchronizator EDI XML pracuje w oparciu o model subskrypcyjny. Oznacza to, że program 

działa tak długo, jak aktywna jest subskrypcja. Licencje subskrypcyjne odnawiają się automatycznie co 

wskazany okres rozliczeniowy. 

 

Po zamówieniu programu licencja aktywuje się automatycznie i jest wczytywana do aplikacji podczas 

pierwszego uruchomienia – w większości przypadków nie ma konieczności manualnego wczytywania 

plików licencji. 

 

Przez pierwsze 14 dni od zamówienia, program działa na podstawie darmowej licencji trial. Środki 

zostaną pobrane dopiero po upływie darmowego okresu, jeżeli subskrypcja nie zostanie w tym czasie 

anulowana. 

 

Bieżący stan subskrypcji można sprawdzić w oknie ‘O programie’: 
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5.2.4.1 Plik licencji nie wczytał się automatycznie 
 

Jeżeli podczas uruchamiania programu pojawi się poniższy komunikat, oznacza to, że nie został 

aktywowany plik licencyjny. 

 

 
Rysunek 34 

Możliwe przyczyny: 

1. Stanowisko, na którym został uruchomiony program nie ma dostępu do Internetu (np. chwilowy 

błąd połączenia uniemożliwiający zdalne pobranie licencji) 

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

3. Subskrypcja wygasła i nie została odnowiona (anulowanie subskrypcji lub brak środków na 

koncie) 

 

Jeżeli powodem automatycznego niewczytania licencji był brak połączenia lub stanowisko lokalne nie 

ma dostępu do Internetu (pkt 1), program ma możliwość manualnego wczytania pliku licencji – proces 

ten opisuje następny rozdział Jak wczytać plik licencji?. 
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5.2.4.2 Jak wczytać plik licencji? 
 

Link do pobrania pliku licencji został dostarczony w wiadomości email, która została wysłana podczas 

zamawiania programu. 

 

 
Rysunek 35 

 

Link umożliwia pobranie licencji w formie pliku i zapisanie go na dysku. Plik ten jest dokumentem 

elektronicznym zawierającym klucz produktu. 

 

Aby wczytać plik licencji zapisany uprzednio na dysku, należy wywołać polecenie Program → Konfiguracja 

→ Licencja 

 

 
Rysunek 36 

 

lub wybrać przycisk Kontynuuj w oknie komunikatu: 

 

 
Rysunek 37 

 

 

  



   Synchronizator EDI XML 
 

 

36 

W następnym oknie z zakładki Licencja należy wybrać polecenie Wczytaj plik licencji. Używając okna 

dialogowego należy wskazać pobrany wcześniej plik licencji i potwierdzić wybór przyciskiem Otwórz. 

 

 
Rysunek 38 

Wczytanie pliku licencji aktywuje aplikację w pełnej wersji na okres objęty subskrypcją. 
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5.3 Uprawnienia 
 

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

Synchronizator EDI XML. 

 

 
Rysunek 39 

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 40 
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Otwórz – wybierając tę opcję, zostanie otwarty katalog zawierający pliki tekstowe z logami programu. 
 

 
Rysunek 41 
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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 42 
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5.5 O programie 
 

W tym miejscu znajdują się informacje o zainstalowanej wersji programu Synchronizator EDI XML i jego 

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

na którym zainstalowany jest program. 

 

Rysunek 43 
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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 44 
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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 45 
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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 wczytywanych lub 

generowanych dokumentów.   

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

lub generowane dokumenty. Użytkownik może dodać: 

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

którego będą wczytywane lub 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 46 
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6.1 Dodawanie zadań w programie 

Synchronizator EDI XML – Comarch 
 

Użytkownik ma możliwość utworzyć w programie zadania, na podstawie których będą generowane lub 

wczytywane dokumenty. W podstawowej wersji programu dostępna jest specyfikacja plików Comarch. 

Używając tej specyfikacji plików użytkownik może utworzyć zadania dla dokumentów takich jak: 

• Faktura sprzedaży – zadanie umożliwia wygenerowanie dokumentów FS z Subiekta GT i zapis 

ich do pliku zgodnie z wybraną specyfikacją i zdefiniowanymi ustawieniami w zadaniu.  

• Faktura sprzedaży – branża ELECTRO – zadanie umożliwia wygenerowanie dokumentów FS 

z Subiekta GT i zapis ich do pliku zgodnie z wybraną specyfikacją i zdefiniowanymi ustawieniami 

w zadaniu. Ten typ dokumentu zawiera ustawienia charakterystyczne dla branży Electro.  

• Faktura zakupu – zadanie umożliwia wczytanie plików do Subiekta GT jako dokumentów FZ 

zgodnie z wybraną specyfikacją i zdefiniowanymi ustawieniami w zadaniu. 

• Przyjęcie magazynowe – zadanie umożliwia wczytanie plików do Subiekta GT jako dokumentów 

PZ zgodnie z wybraną specyfikacją i zdefiniowanymi ustawieniami w zadaniu. 

• Przyjęcie magazynowe VAT – zadanie umożliwia wczytanie plików do Subiekta GT jako 

dokumentów PZv zgodnie z wybraną specyfikacją i zdefiniowanymi ustawieniami w zadaniu. 

• Zamówienie do dostawcy – zadanie umożliwia wygenerowanie dokumentów ZD z Subiekta GT 

i zapis ich do pliku zgodnie z wybraną specyfikacją i zdefiniowanymi ustawieniami w zadaniu. 

• Zamówienie od klienta – zadanie umożliwia wczytanie plików do Subiekta GT jako dokumentów 

ZK zgodnie z wybraną specyfikacją i zdefiniowanymi ustawieniami w zadaniu. 

• Zamówienie od klienta – eksport – zadanie umożliwia wysłanie pliku XML na podstawie 

dokumentu ZK istniejącego w Subiekcie – funkcja pozwala na przekazanie zamówienia do 

dalszego etapu realizacji (np. do innego oddziału lub do innego podmiotu realizującego wysyłkę 

towaru w modelu dropshipingu). 

• Awizo dostawy dla Castoramy na podstawie WZ – zadanie umożliwia wygenerowanie pliku awiza 

dostawy dla firmy Castorama na podstawie dokumentu WZ utworzonego z ZK od Castoramy. 

Plik jest generowany w oparciu o specyfikację Comarch DESADV z modyfikacjami wymaganymi 

przez Castoramę. 
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W celu utworzenia nowego zadania w programie Synchronizator EDI XML, należy wybrać kolejno opcje: 

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

W pierwszym kroku, należy wybrać specyfikację pliku komunikacyjnego. Generowany lub wczytywany 

dokument będzie zgodny z wybraną specyfikacją. 

 

Rysunek 47 

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

wyboru pliki będą generowane do wskazanej lokalizacji lub wczytywane do Subiekta GT z wybranej 

lokalizacji.  

 

Rysunek 48 

 

 

Widok dostępnych typów dokumentów uzależniony jest od posiadanej przez użytkownika 

licencji do programu Synchronizator EDI. 
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Ostatnim etapem jest wybór wersji specyfikacji pliku komunikacyjnego.  

 

Rysunek 49 

 

 

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

generowania lub wczytywania wybranego typu dokumentu. W podrozdziałach zostały opisane możliwe 

opcje do wyboru w tworzonym zadaniu dla generowanych plików XML do wskazanej lokalizacji oraz dla 

wczytywanych plików XML do Subiekta GT.  

  

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 Faktura sprzedaży (INVOICE) 
 

Po przejściu kreatora dodawania nowego zadania (rozdział 6.1) i wyborze typu dokumentu jako FS, 

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. Należy to zrobić w polu widocznym niezależnie 

od wybranej zakładki, na środku w górnej części okna Zadanie. 

 

Rysunek 50 
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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 zgodnie z wybraną specyfikacją.  

 

Rysunek 51 

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. 

Znacznik Wysłane dokumenty dotyczy wszystkich typów dokumentów eksportowanych z programu (FS, 

FS-elektro, KFS, ZD i WZ Castorama) i pozwala na ponowne przetwarzanie tych samych dokumentów. 

Zaznaczenie tego znacznika spowoduje, że dokumenty spełniające powyższe kryteria zostaną wysłane 

(zapisane) niezależnie od tego, czy były wysyłane (zapisywane) już wcześniej. 

Użycie tej opcji spowoduje więc, że dokumenty mogą się dublować, pozwala jednakże na ponowną 

publikację dokumentów, które zmieniły się po stronie Subiekta. 
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6.1.1.2 Akcje 
 

Na zakładce Akcje, użytkownik może zdecydować czy na dokumentach FS w Subiekcie GT, które będą 

generowane do pliku mają zostać wykonane dodatkowe działania.  

 

Rysunek 52 

Możliwe akcje do wyboru to: 

• Oznacz dokument flagą – zaznaczając tę opcję, możliwe będzie oznaczenie dokumentów FS 

w subiekcie GT flagą własną. Flagą będą oznaczane dokumenty FS, które zostały zapisane do 

pliku.  

o Flaga – w polu tym, należy wybrać z listy flagę własną wcześniej zdefiniowaną 

w Subiekcie GT.  

▪ Komentarz – w polu tym można wprowadzić komentarz, który będzie dodany 

przy oznaczaniu dokumentu flagą.  

  
W celu skorzystania z flag własnych w Subiekcie GT konieczny jest aktywny jeden 

z dodatków Niebieski lub Czerwony PLUS.  
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6.1.1.3 Ustawienia 
 

Zakładka Ustawienia podzielona jest na trzy typy ustawień: ogólne, kontrahent oraz towary. Użytkownik 

będzie mógł wybrać opcje dotyczące generowanego pliku, wybrać w jaki sposób będą identyfikowani 

kontrahenci oraz zdefiniować ustawienia dotyczące informacji o towarach w generowanym pliku.  

OGÓLNE 

 

Rysunek 53 

• ILN podmiotu – należy wprowadzić numer ILN podmiotu korzystającego z programu. Dodatkowe 

informacje o numerze ILN można znaleźć w FAQ (pytanie nr 1). 

• Ignoruj polskie znaki w numerach dokumentów – wybierając tę opcję, polskie znaki w numerach 

dokumentów będą ignorowane dla zapisywanych plików. 

• Kontroluj długość numeru dostawy TESCO (max 16 znaków) – jest to pole dedykowane dla sieci 

TESCO. Program będzie kontrolował długość numeru dostawy do maksymalnie 16 znaków. 

• Przenoś kwotę do zapłaty w formie słownej – wybierając tę opcję kwota do zapłaty będzie 

podana słownie w generowanym pliku. 

•  Usuwaj znak specjalny: ” – po wybraniu tej opcji w generowanym pliku będą usuwane znaki 

cudzysłowu. 

• Usuwaj polskie znaki diakrytyczne – po wybraniu tej opcji w generowanym pliku będą 

zastępowane polskie znaki diakrytyczne ich odpowiednikami. 

• Przenoś zawartość pola Uwagi z dokumentu – Zawartość pola uwagi na dokumencie FS 

w Subiekcie GT będą przenoszone do generowanego pliku zgodnie z specyfikacją. 
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Dane dostawy – w tej sekcji użytkownik może wybrać jakie informacje dotyczące dostawy znajdą się 

w generowanym pliku. Możliwe opcje do wyboru to: 

• Wstaw datę dokumentu dostawy (DespatchDate) – po wybraniu tej opcji w generowanym pliku 

wstawiona zostanie data znajdująca się na dokumencie dostawy (WZ) w Subiekcie GT 

powiązanym z fakturą. W przypadku pozostawienia opcji niezaznaczonej wstawiona będzie data 

systemowa. 

• Wstaw numer awiza wysyłki z – po wybraniu tej opcji w generowanym pliku umieszczony 

zostanie nr awiza wysyłki. To pole wyboru należy zaznaczyć jeżeli nr awiza jest nadany i powinien 

pojawić się w pliku. Zaznaczając tę opcję użytkownik musi wybrać skąd pobrać nr awiza. 

o Podtytułu dokumentu – nr awiza pobrany będzie z podtytułu faktury sprzedaży. 

• Pobieraj dane adresowe z – zaznaczając tę opcję, użytkownik może wskazać skąd w Subiekcie 

GT będzie pobierany adres dostawy. Możliwe opcje do wyboru to: 

o Adresu dostawy z kartoteki nabywcy – adres dostawy będzie pobierany z kartoteki 

nabywcy na danym dokumencie FS z Subiekta GT. 

o Adresu podstawowego z kartoteki odbiorcy – adres dostawy będzie pobierany z kartoteki 

odbiorcy (adres podstawowy) na danym dokumencie FS z Subiekta GT.  

 

Kod lokalizacji dostawy (ILN) – pobierając dane adresowe, użytkownik musi wskazać skąd 

pobrać kod lokalizacji dostawy (ILN). Możliwe opcje do wyboru to: 

 

o Pole własne kontrahenta – kod lokalizacji dostawy będzie zapisywany w generowanym 

pliku z wybranego standardowego pola własnego kontrahenta w Subiekcie GT. 

Dodatkowe informacje o polach własnych można znaleźć w FAQ (pytanie nr 2). 

o Domyślny – kod lokalizacji dostawy będzie zapisywany w generowanym pliku 

z uzupełnionego pola. Będzie to jeden domyślny kod lokalizacji wprowadzany 

w programie Synchronizator EDI XML. 

Numer faktury  – w tej sekcji użytkownik może wybrać opcje dotyczące zapisu w generowanym pliku 

numeru faktury. 

• Usuwaj białe znaki (spacja, znak nowej linii, znak powrotu karetki, znak tabulacji)  –zaznaczając 

tę opcję tak zwane białe znaki będą usuwane z numeru faktury w generowanym pliku. 

• Usuwaj znaki „/” – zaznaczając tę opcję znak ukośnik „/” będzie usuwany z numeru faktury 

w generowanym pliku.  

• Usuwaj prefiksy numerów dokumentów –w generowanym pliku XML (z pola InvoiceNumber) 

będzie usuwany prefiks numeru dokumentu np. FS. 

Kod kontrahenta wg kupującego – w tej sekcji użytkownik może zdecydować czy w generowanym 

pliku ma być zapisywany kod kontrahenta wg kupującego. Możliwe opcje do wyboru to: 

• Pobieraj z pola własnego – kod kontrahenta wg kupującego będzie pobierany z standardowego 

pola własnego kontrahenta.  

• Domyślny – kod kontrahenta wg kupującego będzie pobierany jako domyślny, wprowadzony 

w tym polu w programie Synchronizator EDI XML.  

Ustawienia pola daty DeliveryDate – w tej sekcji użytkownik może zdecydować skąd będzie 

pobierana, a potem zapisywana do generowanego pliku data dostawy (DeliveryDate).  
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• Pobieraj z dokumentu jako data zakończenia dostawy – zaznaczając tę opcję data dostawy 

będzie zapisywana w generowanym pliku jako data zakończenia dostawy znajdująca się na 

dokumencie FS w Subiekcie GT. Pozostawiając to pole niezaznaczone, data dostawy w pliku 

będzie uzupełniana o datę systemową. 

Ustawienia pola daty SalesDate – w tej sekcji użytkownik może zdecydować skąd będzie pobierana, 

a potem zapisywana do generowanego pliku data sprzedaży (SalesDate). 

• Pobieraj z dokumentu jako data zakończenia dostawy – zaznaczając tę opcję data sprzedaży 

będzie zapisywana w generowanym pliku jako data zakończenia dostawy znajdująca się na 

dokumencie FS w Subiekcie GT. Pozostawiając to pole niezaznaczone, data dostawy w pliku 

będzie uzupełniana o datę systemową. 
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KONTRAHENT 

 

Rysunek 54 

Identyfikacja kontrahenta – w sekcji tej użytkownik może wskazać skąd w Subiekcie GT pobierać 

informacje dotyczące kontrahenta. 

• Pole własne kontrahenta z numerem ILN – w polu tym, należy wskazać standardowe pole własne 

z numerem ILN kontrahenta. Dodatkowe informacje o numerze ILN i polach własnych można 

znaleźć w FAQ (ILN: pytanie nr 1, pola własne: pytanie nr 2). 
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TOWARY 

 

Rysunek 55 

Pole towaru z kodem EAN – w tej sekcji, należy wskazać skąd w Subiekcie GT będzie pobierany kod 
EAN towaru. Możliwe opcje do wyboru to: 

• Podstawowy kod kreskowy – podstawowy kod kreskowy z kartoteki towaru w Subiekcie GT 
będzie kodem EAN towaru w generowanym pliku.  

• Pole własne – należy wskazać standardowe pole własne z Subiekta GT, które zawiera kod EAN 

towaru. Dodatkowe informacje o polach własnych można znaleźć w FAQ (pytanie nr 2). 

Kod produktu wg dostawcy (SupplierltemCode) – w tej sekcji, należy wskazać skąd w Subiekcie GT 
będzie pobierany kod produktu wg dostawcy. Możliwe opcje do wyboru to: 

• Pobieraj z pola własnego – należy wskazać standardowe pole własne z Subiekta GT, które 
zawiera kod produktu wg dostawcy. Dodatkowe informacje o polach własnych można znaleźć 
w FAQ (pytanie nr 2). 

• Pobieraj z Symbolu – Symbol towaru z Subiekta GT będzie zapisywany w generowanym pliku 
jako kod produktu wg dostawcy (SupplierltemCode). To pole wyboru, należy zaznaczyć jeżeli 
symbole towarów w Subiekcie GT są również kodami produktów u dostawcy.  

 
Kod produktu wg nabywcy – w tej sekcji, należy wskazać skąd w Subiekcie GT będzie pobierany kod 
produktu wg nabywcy. Możliwe opcje do wyboru to: 

• Pobieraj z pola własnego – należy wskazać standardowe pole własne z Subiekta GT, które 
zawiera kod produktu wg nabywcy. Dodatkowe informacje o polach własnych można znaleźć 
w FAQ (pytanie nr 2). 
 

Przelicznik jednostki zbiorczej – w tej sekcji użytkownik może wskazać pole własne, w który 
umieszczana jest ilość jednostek detalicznych dla danego towaru.  
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• Pole z ilością jednostek detalicznych – należy wskazać standardowe pole własne z Subiekta GT, 
które zawiera ilość jednostek detalicznych (przelicznik) dla danego towaru. Dodatkowe 
informacje o polach własnych można znaleźć w FAQ (pytanie nr 2). 

• Jednostka – w polu tym, należy wybrać jednostkę miary dla jednostki detalicznej.  
Jednostka miary – w tej sekcji użytkownik może zdecydować w jaki sposób zapisywać jednostkę 
miary w generowanym pliku.  

• Zamieniaj jednostki na standard Comarch – jednostki miary z Subiekta GT będą zamieniane 
w generowanym pliku zgodnie z standardem Comarch. 

• Zastosuj jednostki z Subiekta – w generowanym pliku będą zapisywane jednostki miary 
z Subiekta GT. 
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6.1.1.4 Pliki 
 

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

 

Rysunek 56 

• 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. 

• 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. 
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• 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. 

 

• 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. 

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 2). 

 

• 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, 
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o {HH} – godzina, 

o {mm} – minuta, 

o {ss} – sekundy. 

• 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. 

 

• 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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6.1.1.5 Kontrahenci 
 

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

 

Rysunek 57 

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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6.1.1.6 Harmonogram 
 

Ustawienia na tej zakładce zostały opisane w rozdziale 7 
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6.1.2 Faktura sprzedaży dla branży Electro (SHE) 
 

Po przejściu kreatora dodawania nowego zadania (rozdział 6.1) i wyborze typu dokumentu jako FS – 

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

podstawie którego dokumenty faktur sprzedaży będą generowane do pliku we wskazanej lokalizacji.  

W pierwszej kolejności należy zdefiniować nazwę zadania. Należy to zrobić w polu widocznym niezależnie 

od wybranej zakładki, na środku w górnej części okna Zadanie. 

 

Rysunek 58 

Typ dokumentu FS – branża Electro posiada w większości takie same opcje jak typ dokumentu FS. Opcje 

charakterystyczne dla branży Electro zostały opisane poniżej. W celu zapoznania się z pozostałymi 

opcjami, należy przejść do rozdziału 6.1.1 Faktura sprzedaży. 
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6.1.2.1 Opcje dotyczące branży electro 
 

Przenoś koszt gospodarowania odpadami – Na zakładce ustawienia → ogólne użytkownik  ma 

możliwość zdefiniować ustawienia związane z przenoszeniem kosztów gospodarowania odpadami do 

generowanego pliku XML.  

  

Rysunek 59 

• Z pola własnego – koszt gospodarowania odpadami będzie przenoszony z wskazanego pola 

własnego. Dodatkowe informacje o polach własnych można znaleźć w FAQ (pytanie nr 2). 

• Na podstawie wagi towaru – koszt gospodarowania odpadami będzie wyliczany na podstawie 

wagi towaru. Należy wskazać 

• Cecha dla towarów – dla towarów z wybraną cecha w tym polu będzie przenoszony koszt 

gospodarowania odpadami. 

• Koszt za 1kg -  w tym polu, należy wskazać koszt gospodarowania odpadami za 1 kg. 

• Dane zamówienia i lokalizacji dostawy wpisuj dla każdej pozycji (specyfikacja TIM) – Dane 

zamówienia i lokalizacji dostawy będą zapisywane w generowanym pliku XML dla każdej pozycji 

znajdującej się na dokumencie FS. 
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6.1.3 Faktura zakupu (INVOICE) 
 

Po przejściu kreatora dodawania nowego zadania (rozdział 6.1) i wyborze typu dokumentu jako FZ, 

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

którego wczytywane będą dokumenty FZ do Subiekta GT. 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. Należy to zrobić w polu widocznym niezależnie 

od wybranej zakładki, na środku w górnej części okna Zadanie. 

 

Rysunek 60 
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6.1.3.1 Ustawienia 
 

Zakładka Ustawienia podzielona jest na trzy typy ustawień: ogólne, kontrahent oraz towary. Użytkownik 

będzie mógł wybrać opcje dotyczące wczytywanego pliku, wybrać w jaki sposób będą identyfikowani 

kontrahenci oraz zdefiniować ustawienia dotyczące informacji o towarach. 

OGÓLNE 

 

Rysunek 61 

 
Identyfikacja podmiotu – w tej sekcji, należy wybrać w jaki sposób będzie identyfikowany podmiot 

kupującego. Możliwe opcje do wyboru to: 

• ILN – należy wprowadzić numer ILN podmiotu korzystającego z programu (kupującego). 

Dodatkowe informacje o numerze ILN można znaleźć w FAQ (pytanie nr 1). 

• TaxID (NIP) – jako identyfikator będzie wykorzystywany nr NIP podmiotu. Pole to należy 

zaznaczyć, jeżeli plik XML z fakturą zakupu nie zawiera numeru ILN kupującego. 

 

Data faktury – w tej sekcji, należy wskazać skąd będzie pobierana data faktury zakupu w Subiekcie 

GT. 

• Data z faktury XML – data faktury zakupu w Subiekcie GT będzie uzupełniona na podstawie daty 

z wczytywanego pliku XML. 

• Data systemowa – data faktury zakupu w Subiekcie GT będzie uzupełniana na podstawie daty 

systemowej. 
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Kontrola numeracji faktur – w tej sekcji, należy wybrać czy numer oryginału faktury zakupu ma być 

kontrolowany. 

• Kontroluj numerację faktur – numer oryginału faktury będzie kontrolowany. Nie będzie można 

wczytać do Subiekta GT plik XML z powtórzonym numerem faktury. 

• Ignoruj kontrolę numeracji faktur – numer oryginału faktury nie będzie kontrolowany. Będzie 

można wczytać do Subiekta GT plik XML z powtórzonym numerem faktury. 

Uwagi – w tej sekcji, należy wybrać w jaki sposób będzie uzupełniane pole ‘Uwagi’ na dokumencie FZ 

w Subiekcie GT. 

• Pobierz z pola ‘Uwagi’ dokumentu XML – pole uwagi na dokumencie FZ w Subiekcie GT będzie 

pobierane z wczytywanego pliku XML. 

• Pobierz wg wzorca – pole uwagi na dokumencie FZ w Subiekcie GT będzie uzupełniane zgodnie 

z informacjami wprowadzonymi w tym polu:  

{Invoice-Header/InvoiceNumber} → numer faktury  

{Invoice-Header/DeliveryDate} → data dostawy – gdy w dokumencie pole DeliveryDate 

w nagłowku w sekcji delivery jest wypełnione, to program pobiera wartość z tego pola – w 

przeciwnym razie wstawiana jest data bieżąca (czyli data generowania dokumentu) 

Magazyn – w tej sekcji, należy wybrać na którym magazynie w Subiekcie GT zostanie zapisany 

wczytywany dokument XML. 

• Wybierz magazyn – należy wybrać magazyn z listy spośród dostępnych magazynów w Subiekcie 

GT. Na wybranym magazynie będzie zapisywany wczytywany dokument XML. 

• Magazyn zamówienia określany na podstawie ILN miejsca dostawy – należy przypisać nr ILN do 

magazynu Subiekta. Wczytywane pliki XML będą zapisywane zgodnie z tym przypisaniem. 

Stany magazynowe – w tej sekcji, należy wybrać skutek stanu magazynowego dla wczytywanego 

dokumentu XML. 

• Wywołaj skutek magazynowy – wczytany dokument XML będzie miał w Subiekcie wywołany 

skutek magazynowy. 

• Odłóż skutek magazynowy (Niebieski PLUS) – wczytany dokument XML będzie miał w Subiekcie 

odłożony skutek magazynowy. Opcja ta wymaga aktywnego dodatku Niebieski PLUS w Subiekcie 

GT. 

• Wycofaj skutek magazynowy – wczytany dokument XML będzie miał w Subiekcie wywołany 

skutek magazynowy. 

Termin płatności – w tej sekcji, należy wybrać w jaki sposób będzie ustalany termin płatności na 

wczytywanym dokumencie XML w Subiekcie GT. 

• Pobieraj z płatnika – termin płatności będzie pobierany z płatnika. 

• Pobieraj z odbiorcy – termin płatności będzie pobierany z odbiorcy. 
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KONTRAHENT 

 

Rysunek 62 

 

Identyfikacja kontrahenta – w sekcji tej użytkownik może wskazać skąd w Subiekcie GT pobierać 

informacje dotyczące kontrahenta w celu powiązania kontrahentów z pliku XML z kontrahentami 

w Subiekcie GT. 

• Pole własne kontrahenta z numerem ILN – w polu tym, należy wybrać standardowe pole własne 

z numerem ILN kontrahenta. Dodatkowe informacje o numerze ILN i polach własnych można 

znaleźć w FAQ (ILN: pytanie nr 1, pola własne: pytanie nr 2). 

• TaxID (NIP) – jako identyfikator będzie wykorzystywany nr NIP kontrahenta. Pole to należy 

zaznaczyć, jeżeli plik XML z fakturą zakupu nie zawiera numeru ILN kontrahenta. 
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TOWARY 

 

Rysunek 63 

Identyfikacja towaru – w tej sekcji, należy wybrać w jaki sposób będą rozpoznawane towary w pliku 

i Subiekcie GT. 

• EAN (kod kreskowy w pliku) – identyfikacja będzie opierać się o kod kreskowy towarów w pliku 

XML. Należy wybrać z listy, z wartością którego pola z Subiekta GT będzie porównywany EAN.  

• SupplierItemCode (kod dostawcy w pliku) – identyfikacja będzie opierać się o kod dostawcy 

w pliku XML. Należy wybrać z listy, z wartością którego pola z Subiekta GT będzie porównywany 

kod dostawcy.  

 
Nierozpoznane towary – w tej sekcji, należy określić postępowanie w przypadku napotkania 

nierozpoznanego towaru.  

• Komunikat błędu – program zwróci komunikat błędu w logu programu. 

• Dodaj jako usługę – w Subiekcie GT zostanie dodana nowa usługa. 

• Dodaj jako towar – w Subiekcie GT zostanie dodany nowy towar. 

• Dodaj jako usługę jednorazową – w Subiekcie GT zostanie dodana usługa jednorazowa.  

 

Towary rozpoznane wielokrotnie – w tej sekcji, należy określić postępowanie w przypadku 
wystąpienia w pliku XML tych samych towarów.  

• Komunikat błędu – program zwróci komunikat błędu w logu programu. 

• Brak priorytetu (pierwszy napotkany) – na dokumencie w Subiekcie GT zostanie dodany pierwszy 
napotkany towar z pliku XML. 

• Priorytet wg cechy – na dokumencie w Subiekcie GT zostanie dodany towar, który posiada 
wybraną cechę w tym polu.   
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6.1.3.2 Pliki 
 

Na zakładce Pliki, należy wybrać miejsce skąd będą obierane pliki XML. 

 

Rysunek 64 

• FTP – wybierając to pole wyboru, pliki XML będą wczytywane do Subiekta GT ze wskazanego 

katalogu na serwerze ftp.  

• Serwer – adres serwera ftp. 

• Użytkownik – nazwa użytkownika serwera ftp. 

• Hasło – hasło użytkownika serwera ftp. 

• Katalog – ścieżka do docelowego katalogu, z którego będą pobierane pliki XML. 

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

na podstawie wpisanych danych. 

 

• Katalog lokalny – wybierając to pole wyboru, pliki XML będą pobierane do Subiekta GT ze 

wskazanego katalogu na komputerze lokalnym. 

 

• E-mail – wybierając to pole wyboru, pliki XML będą pobierane z wiadomości e-mail od 

wskazanego adresata. 

• Serwer – serwer e-mail poczty przychodzącej. 

• Port – port poczty przychodzącej. 

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

tej opcji może wymagać zmiany numeru portu. 

• Sprawdź połączenie – opcja ta pozwala zweryfikować czy udało się nawiązać połączenie 

z serwerem e-mail na podstawie wpisanych danych. 

• Adresat – należy wprowadzić adres e-mail, z którego będą przychodzić wiadomości z plikami 

XML. Z adresu e-mail adresata powinny być wysyłane tylko i wyłącznie wiadomości 

zawierające pliki komunikacyjne. 

• Automatycznie usuwaj wiadomości niezawierające właściwego pliku komunikacyjnego – po 

zaznaczeniu tej opcji, wiadomości e-mail od wskazanego adresata, które nie zawierają 

właściwego pliku komunikacyjnego będą usuwane. 

Poprawne pliki – w tej sekcji można zdecydować co zrobić z poprawnie wczytanymi plikami XML. 

• Zapisuj wczytane pliki w katalogu – zaznaczając tę opcję, należy wskazać katalog, w którym 

zostaną zapisane pliki XML, które prawidłowo zostały wczytane do Subiekta GT. 

 

Błędne pliki – w tej sekcji można zdecydować co zrobić z niewczytanymi plikami XML. 

• Zapisuj niewczytane pliki w katalogu – zaznaczając tę opcję, należy wskazać katalog, 

w którym zostaną zapisane pliki XML, które nie zostały wczytane do Subiekta GT. 

o Usuwaj ze źródła – zaznaczając tę opcję pliki XML, które nie zostały wczytane do 

Subiekta GT będą usuwane z źródła (wybranego miejsca wczytywania plików: ftp, 

katalog lokalny lub e-mail. W przypadku źródła e-mail będą usuwane całe 

wiadomości).  

• Wysyłaj wiadomość e-mail z komunikatem błędu – zaznaczając tę opcję, będzie możliwe 

wysyłanie wiadomości e-mail z komunikatami błędów dotyczącymi niewczytanych plików. 

o Nazwa odbiorcy – należy wprowadzić nazwę odbiorcy. 

o E-mail odbiorcy – należy wprowadzić adres e-mail odbiorcy. 

Kolejność wczytywania plików – w tej sekcji można zdecydować w jakiej kolejności będą 

wczytywane pliki XML do Subiekta GT. 

• Data utworzenia – pliki będą wczytywane wg daty utworzenia od najstarszego do 

najnowszego. 

• Alfabetycznie – pliki będą wczytywane w kolejności alfabetycznej. 
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6.1.3.3 Kontrahenci 
 

Na tej zakładce, należy wskazać kontrahentów, dla których będą wczytywane pliki XML. 

 

Rysunek 65 

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

wczytywane pliki XML. Pozostawienie tej opcji niezaznaczonej spowoduje, że pliki będą wczytywane dla 

wszystkich kontrahentów zgodnie z wybraną identyfikacją w tworzonym zadaniu.  
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6.1.3.4 Harmonogram 
 

Ustawienia na tej zakładce zostały opisane w rozdziale 7 
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6.1.4 Przyjęcie zewnętrzne (INVOICE) 
 

Po przejściu kreatora dodawania nowego zadania (rozdział 6.1) i wyborze typu dokumentu jako PZ, 

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

którego wczytywane będą dokumenty PZ do Subiekta GT. 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. Należy to zrobić w polu widocznym niezależnie 

od wybranej zakładki, na środku w górnej części okna Zadanie. 

 

Rysunek 66 
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6.1.4.1 Ustawienia 
 

Zakładka Ustawienia podzielona jest na trzy typy ustawień: ogólne, kontrahent oraz towary. Użytkownik 

będzie mógł wybrać opcje dotyczące wczytywanego pliku, wybrać w jaki sposób będą identyf ikowani 

kontrahenci oraz zdefiniować ustawienia dotyczące informacji o towarach. 

OGÓLNE 

 

Rysunek 67 

Identyfikacja podmiotu – w tej sekcji, należy wybrać w jaki sposób będzie identyfikowany podmiot 

kupującego. Możliwe opcje do wyboru to: 

• ILN – należy wprowadzić numer ILN podmiotu korzystającego z programu. Dodatkowe 

informacje o numerze ILN można znaleźć w FAQ (pytanie nr 1). 

• TaxID (NIP) – jako identyfikator będzie wykorzystywany nr NIP podmiotu. Pole to należy 

zaznaczyć, jeżeli plik XML z fakturą zakupu nie zawiera numeru ILN kupującego. 

Data dokumentu PZ – w tej sekcji, należy wskazać skąd będzie pobierana data faktury zakupu 

w Subiekcie GT. 

• Data z przyjęcia XML – data przyjęcia zewnętrznego w Subiekcie GT będzie uzupełniona na 

podstawie daty z wczytywanego pliku XML. 

• Data systemowa – data przyjęcia zewnętrznego w Subiekcie GT będzie uzupełniana na 

podstawie daty systemowej. 
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Kontrola numeracji dokumentów PZ – w tej sekcji, należy wybrać czy numer oryginału dokumentu 

PZ ma być kontrolowany. 

• Kontroluj numerację przyjęć – numery oryginału przyjęć będą kontrolowane. Nie będzie można 

wczytać do Subiekta GT plik XML z powtórzonym numerem oryginału. 

• Ignoruj kontrolę numeracji przyjęć – numery oryginału przyjęć nie będą kontrolowane. Będzie 

można wczytać do Subiekta GT plik XML z powtórzonym numerem oryginału. 

Uwagi – w tej sekcji, należy wybrać w jaki sposób będzie uzupełniane pole ‘Uwagi’ na dokumencie PZ 

w Subiekcie GT. 

• Pobierz z pola ‘Uwagi’ dokumentu XML – pole uwagi na dokumencie PZ w Subiekcie GT będzie 

pobierane z wczytywanego pliku XML. 

• Pobierz wg wzorca – pole uwagi na dokumencie PZ w Subiekcie GT będzie uzupełniane zgodnie 

z informacjami wprowadzonymi w tym polu.  

Magazyn – w tej sekcji, należy wybrać na którym magazynie w Subiekcie GT zostanie zapisany 

wczytywany dokument XML. 

• Wybierz magazyn – należy wybrać magazyn z listy spośród dostępnych magazynów w Subiekcie 

GT. Na wybranym magazynie będzie zapisywany wczytywany dokument XML. 

• Magazyn zamówienia określany na podstawie ILN miejsca dostawy – należy przypisać nr ILN do 

magazynu Subiekta. Wczytywane pliki XML będą zapisywane zgodnie z tym przypisaniem. 

Stany magazynowe – w tej sekcji, należy wybrać skutek stanu magazynowego dla wczytywanego 

dokumentu XML. 

• Wywołaj skutek magazynowy – wczytany dokument XML będzie miał w Subiekcie wywołany 

skutek magazynowy. 

• Odłóż skutek magazynowy (Niebieski PLUS) – wczytany dokument XML będzie miał w Subiekcie 

odłożony skutek magazynowy. Opcja ta wymaga aktywnego dodatku Niebieski PLUS w Subiekcie 

GT. 

Termin płatności – w tej sekcji, należy wybrać w jaki sposób będzie ustalany termin płatności na 

wczytywanym dokumencie XML w Subiekcie GT. 

• Pobieraj z dostawcy – termin płatności będzie pobierany z dostawcy. 

• Pobieraj z płatnika – termin płatności będzie pobierany z płatnika. 
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KONTRAHENT 

 

Rysunek 68 

Identyfikacja kontrahenta – w sekcji tej użytkownik może wskazać skąd w Subiekcie GT pobierać 

informacje dotyczące kontrahenta w celu powiązania kontrahentów z pliku XML z kontrahentami 

w Subiekcie GT. 

• Pole własne kontrahenta z numerem ILN – w polu tym, należy wybrać standardowe pole własne 

z numerem ILN kontrahenta. Dodatkowe informacje o numerze ILN i polach własnych można 

znaleźć w FAQ (ILN: pytanie nr 1, pola własne: pytanie nr 2). 

• TaxID (NIP) – jako identyfikator będzie wykorzystywany nr NIP kontrahenta. Pole to należy 

zaznaczyć, jeżeli plik XML z fakturą zakupu nie zawiera numeru ILN kontrahenta. 
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TOWARY 

 

Rysunek 69 

Identyfikacja towaru – w tej sekcji, należy wybrać w jaki sposób będą rozpoznawane towary w pliku 

i Subiekcie GT. 

• EAN (kod kreskowy w pliku) – identyfikacja będzie opierać się o kod kreskowy towarów w pliku 

XML. Należy wybrać z listy, z wartością którego pola z Subiekta GT będzie porównywany EAN.  

• SupplierItemCode (kod dostawcy w pliku) – identyfikacja będzie opierać się o kod dostawcy 

w pliku XML. Należy wybrać z listy, z wartością którego pola z Subiekta GT będzie porównywany 

kod dostawcy.  

 
Nierozpoznane towary – w tej sekcji, należy określić postępowanie w przypadku napotkania 

nierozpoznanego towaru.  

• Komunikat błędu – program zwróci komunikat błędu w logu programu. 

• Dodaj jako usługę – w Subiekcie GT zostanie dodana nowa usługa. 

• Dodaj jako towar – w Subiekcie GT zostanie dodany nowy towar. 

• Dodaj jako usługę jednorazową – w Subiekcie GT zostanie dodana usługa jednorazowa.  

 

Towary rozpoznane wielokrotnie – w tej sekcji, należy określić postępowanie w przypadku 
wystąpienia w pliku XML tych samych towarów.  

• Komunikat błędu – program zwróci komunikat błędu w logu programu. 

• Brak priorytetu (pierwszy napotkany) – na dokumencie w Subiekcie GT zostanie dodany pierwszy 
napotkany towar z pliku XML. 
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• Priorytet wg cechy – na dokumencie w Subiekcie GT zostanie dodany towar, który posiada 

wybraną cechę w tym polu. 

6.1.4.2 Pliki 
 

Na zakładce Pliki, należy wybrać miejsce skąd będą obierane pliki XML. 

 

Rysunek 70 

• FTP – wybierając to pole wyboru, pliki XML będą wczytywane do Subiekta GT ze wskazanego 

katalogu na serwerze ftp.  

• Serwer – adres serwera ftp. 

• Użytkownik – nazwa użytkownika serwera ftp. 

• Hasło – hasło użytkownika serwera ftp. 

• Katalog – ścieżka do docelowego katalogu, z którego będą pobierane pliki XML. 

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

na podstawie wpisanych danych. 

 

• Katalog lokalny – wybierając to pole wyboru, pliki XML będą pobierane do Subiekta GT ze 

wskazanego katalogu na komputerze lokalnym. 

 

• E-mail – wybierając to pole wyboru, pliki XML będą pobierane z wiadomości e-mail od 

wskazanego adresata. 

• Serwer – serwer e-mail poczty przychodzącej. 

• Port – port poczty przychodzącej. 

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

• Hasło – hasło do konta e-mail. 
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• SSL – należy zaznaczyć, jeżeli serwer e-mail obsługuje protokół SSL. W przypadku 

wątpliwości, należy skontaktować się z administratorem poczty elektronicznej. 

• Sprawdź połączenie – opcja ta pozwala zweryfikować czy udało się nawiązać połączenie 

z serwerem e-mail na podstawie wpisanych danych. 

• Adresat – należy wprowadzić adres e-mail, z którego będą przychodzić wiadomości z plikami 

XML. Z adresu e-mail adresata powinny być wysyłane tylko i wyłącznie wiadomości 

zawierające pliki komunikacyjne. 

• Automatycznie usuwaj wiadomości niezawierające właściwego pliku komunikacyjnego – po 

zaznaczeniu tej opcji, wiadomości e-mail od wskazanego adresata, które nie zawierają 

właściwego pliku komunikacyjnego będą usuwane. 

Poprawne pliki – w tej sekcji można zdecydować co zrobić z poprawnie wczytanymi plikami XML. 

• Zapisuj wczytane pliki w katalogu – zaznaczając tę opcję, należy wskazać katalog, w którym 

zostaną zapisane pliki XML, które prawidłowo zostały wczytane do Subiekta GT. 

Błędne pliki – w tej sekcji można zdecydować co zrobić z niewczytanymi plikami XML. 

• Zapisuj niewczytane pliki w katalogu – zaznaczając tę opcję, należy wskazać katalog, 

w którym zostaną zapisane pliki XML, które nie zostały wczytane do Subiekta GT. 

o Usuwaj ze źródła – zaznaczając tę opcję pliki XML, które nie zostały wczytane do 

Subiekta GT będą usuwane z źródła (wybranego miejsca wczytywania plików: ftp, 

katalog lokalny lub e-mail. W przypadku źródła e-mail będą usuwane całe 

wiadomości).  

• Wysyłaj wiadomość e-mail z komunikatem błędu – zaznaczając tę opcję, będzie możliwe 

wysyłanie wiadomości e-mail z komunikatami błędów dotyczącymi niewczytanych plików. 

o Nazwa odbiorcy – należy wprowadzić nazwę odbiorcy. 

o E-mail odbiorcy – należy wprowadzić adres e-mail odbiorcy. 

Kolejność wczytywania plików – w tej sekcji można zdecydować w jakiej kolejności będą 

wczytywane pliki XML do Subiekta GT. 

• Data utworzenia – pliki będą wczytywane wg daty utworzenia od najstarszego do 

najnowszego. 

• Alfabetycznie – pliki będą wczytywane w kolejności alfabetycznej. 
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6.1.4.3 Kontrahenci 
 

Na tej zakładce, należy wskazać kontrahentów, dla których będą wczytywane pliki XML. 

 

Rysunek 71 

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

wczytywane pliki XML. Pozostawienie tej opcji niezaznaczonej spowoduje, że pliki będą wczytywane dla 

wszystkich kontrahentów zgodnie z wybraną identyfikacją w tworzonym zadaniu.  
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6.1.4.4 Harmonogram 
 

Ustawienia na tej zakładce zostały opisane w rozdziale 7 
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6.1.5 Przyjęcie zewnętrzne VAT (INVOICE) 
 

Po przejściu kreatora dodawania nowego zadania (rozdział 6.1) i wyborze typu dokumentu jako PZv, 

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

którego wczytywane będą dokumenty PZv do Subiekta GT.  

W pierwszej kolejności należy zdefiniować nazwę zadania. Należy to zrobić w polu widocznym niezależnie 

od wybranej zakładki, na środku w górnej części okna Zadanie. 

 

Rysunek 72 

Typ dokumentu PZv posiada takie same opcje jak typ dokumentu PZ. W celu zapoznania się z opisem 

tych opcji, należy zapoznać się z rozdziałem 6.1.4 Przyjęcie zewnętrzne. 
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6.1.6 Zamówienie do dostawcy (ORDER) 
 

Po przejściu kreatora dodawania nowego zadania (rozdział 6.1) i wyborze typu dokumentu jako ZD, 

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

którego dokumenty ZD 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. Należy to zrobić w polu widocznym niezależnie 

od wybranej zakładki, na środku w górnej części okna Zadanie. 

 

Rysunek 73 
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6.1.6.1 Kwalifikacja dokumentów 
 

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

dokumenty ZD w Subiekcie GT będą generowane do pliku zgodnie z wybraną specyfikacją.  

 

Rysunek 74 

Należy wybrać: 

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

GT do pliku. 

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

ZD podczas zapisu do pliku.  

• Kategoria – należy wybrać kategorię dokumentu dla zamówień do dostawców, które będą 

zapisywane do pliku. 

• Flaga – tylko dokumenty ZD oznaczone wybraną flagą będą zapisywane do pliku.  
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6.1.6.2 Akcje 
 

Na zakładce Akcje, użytkownik może zdecydować czy na dokumentach ZD w Subiekcie GT, które będą 

generowane do pliku mają zostać wykonane dodatkowe działania.  

 

Rysunek 75 

Możliwe akcje do wyboru to: 

• Oznacz dokument flagą – zaznaczając tę opcję, możliwe będzie oznaczenie dokumentów ZD 

w subiekcie GT flagą własną. Flagą będą oznaczane dokumenty ZD, które zostały zapisane do 

pliku.  

o Flaga – w polu tym, należy wybrać z listy flagę własną wcześniej zdefiniowaną 

w Subiekcie GT.  

▪ Komentarz – w polu tym można wprowadzić komentarz, który będzie dodany 

przy oznaczaniu dokumentu flagą.  

  
W celu skorzystania z flag własnych w Subiekcie GT konieczny jest aktywny jeden 

z dodatków Niebieski lub Czerwony PLUS.  
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6.1.6.3 Ustawienia 
 

Zakładka Ustawienia podzielona jest na trzy typy ustawień: ogólne, kontrahent oraz towary. Użytkownik 

będzie mógł wybrać opcje dotyczące generowanego pliku, wybrać w jaki sposób będą identyfikowani 

kontrahenci oraz zdefiniować ustawienia dotyczące informacji o towarach w generowanym pliku.  

OGÓLNE 

 

Rysunek 76 

• ILN podmiotu – należy wprowadzić numer ILN podmiotu korzystającego z programu. Dodatkowe 

informacje o numerze ILN można znaleźć w FAQ (pytanie nr 1). 

• Ignoruj polskie znaki w numerach dokumentów – wybierając tę opcję, polskie znaki w numerach 

dokumentów będą ignorowane dla zapisywanych plików. 

• Przenoś zawartość pola Uwagi z dokumentu – Zawartość pola uwagi na dokumencie FS 

w Subiekcie GT będą przenoszone do generowanego pliku zgodnie z specyfikacją. 

Kod kontrahenta wg kupującego – w tej sekcji użytkownik może zdecydować czy w generowanym 

pliku ma być zapisywany kod kontrahenta wg kupującego. Możliwe opcje do wyboru to: 

• Pobieraj z pola własnego – kod kontrahenta wg kupującego będzie pobierany z standardowego 

pola własnego kontrahenta.  

• Domyślny – kod kontrahenta wg kupującego będzie pobierany jako domyślny, wprowadzony 

w tym polu w programie Synchronizator EDI XML.  



   Synchronizator EDI XML 
 

 

87 

Miejsce dostawy – w tej sekcji, należy wybrać w jaki sposób w generowanym pliku będzie określane 

miejsce dostawy. 

• Pobierz miejsca dostawy z – należy wskazać jedną z dostępnych opcji: 

o Adresu głównego – miejsce dostawy będzie pobierane z adresu głównego . 

o Adresu magazynu – należy przypisać nr ILN do magazynu Subiekta. Generowane pliki 

będą miały uzupełniane miejsce dostawy zgodnie z tym przypisaniem. 

KONTRAHENT 

 

Rysunek 77 

Identyfikacja kontrahenta – w sekcji tej użytkownik może wskazać skąd w Subiekcie GT pobierać 

informacje dotyczące kontrahenta. 

• Pole własne kontrahenta z numerem ILN – w polu tym, należy wskazać standardowe pole własne 

z numerem ILN kontrahenta. Dodatkowe informacje o numerze ILN i polach własnych można 

znaleźć w FAQ (ILN: pytanie nr 1, pola własne: pytanie nr 2). 
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TOWARY 

 

Rysunek 78 

Pole towaru z kodem EAN – w tej sekcji, należy wskazać skąd w Subiekcie GT będzie pobierany kod 
EAN towaru. Możliwe opcje do wyboru to: 

• Podstawowy kod kreskowy – podstawowy kod kreskowy z kartoteki towaru w Subiekcie GT 
będzie kodem EAN towaru w generowanym pliku.  

• Pole własne – należy wskazać standardowe pole własne z Subiekta GT, które zawiera kod EAN 

towaru. Dodatkowe informacje o polach własnych można znaleźć w FAQ (pytanie nr 2). 

Kod produktu wg kupującego (BuyerltemCode) – w tej sekcji, należy wskazać skąd w Subiekcie GT 
będzie pobierany kod produktu wg kupującego. Możliwe opcje do wyboru to: 

• Pobieraj z pola własnego – należy wskazać standardowe pole własne z Subiekta GT, które 
zawiera kod produktu wg kupującego. Dodatkowe informacje o polach własnych można znaleźć 
w FAQ (pytanie nr 2). 

• Pobieraj z Symbolu – Symbol towaru z Subiekta GT będzie zapisywany w generowanym pliku 
jako kod produktu wg kuoującego (BuyerltemCode). 

 
Kod produktu wg sprzedawcy – w tej sekcji, należy wskazać skąd w Subiekcie GT będzie pobierany 
kod produktu wg nabywcy. Możliwe opcje do wyboru to: 

• Pobieraj z pola własnego – należy wskazać standardowe pole własne z Subiekta GT, które 
zawiera kod produktu wg sprzedawcy. Dodatkowe informacje o polach własnych można znaleźć 
w FAQ (pytanie nr 2). 
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Jednostka miary – w tej sekcji użytkownik może zdecydować w jaki sposób zapisywać jednostkę 
miary w generowanym pliku.  

• Zamieniaj jednostki na standard Comarch – jednostki miary z Subiekta GT będą zamieniane 
w generowanym pliku zgodnie z standardem Comarch. 

• Zastosuj jednostki z Subiekta – w generowanym pliku będą zapisywane jednostki miary 
z Subiekta GT. 
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6.1.6.4 Pliki 
 

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

  

Rysunek 79 

• 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. 

• 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. 
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• 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. 

 

• 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. 

• 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 2). 

 

• 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, 
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o {HH} – godzina, 

o {mm} – minuta, 

o {ss} – sekundy. 

• 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. 

 
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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6.1.6.5 Kontrahenci 
 

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

 

Rysunek 80 

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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6.1.6.6 Harmonogram 
 

Ustawienia na tej zakładce zostały opisane w rozdziale 7 
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6.1.7 Zamówienie od klienta (ORDER) 
 

Po przejściu kreatora dodawania nowego zadania (rozdział 6.1) i wyborze typu dokumentu jako ZK, 

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

którego wczytywane będą dokumenty ZK do Subiekta GT. 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. Należy to zrobić w polu widocznym niezależnie 

od wybranej zakładki, na środku w górnej części okna Zadanie. 

 

Rysunek 81 
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6.1.7.1 Ustawienia 
 

Zakładka Ustawienia podzielona jest na trzy typy ustawień: Ogólne, Kontrahent oraz Towary. Użytkownik 

będzie mógł wybrać opcje dotyczące wczytywanego pliku, wybrać w jaki sposób będą identyfikowani 

kontrahenci oraz zdefiniować ustawienia dotyczące informacji o towarach. 

OGÓLNE 

 

Rysunek 82 

Identyfikacja podmiotu – w tej sekcji, należy wybrać w jaki sposób będzie identyfikowany podmiot 

kupującego. Możliwe opcje do wyboru to: 

• ILN – należy wprowadzić numer ILN podmiotu korzystającego z programu. Dodatkowe 

informacje o numerze ILN można znaleźć w FAQ (pytanie nr 1). 

• TaxID (NIP) – jako identyfikator będzie wykorzystywany nr NIP podmiotu. Pole to należy 

zaznaczyć, jeżeli plik XML z fakturą zakupu nie zawiera numeru ILN kupującego. 

Cena na dokumencie – w tej sekcji, należy wybrać w jaki sposób będzie wyliczana cena na 

dokumencie ZK. Możliwe opcje do wyboru to. 
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• Cena z pliku – na dokumencie ZK wstawiona będzie cena z wczytywanego pliku XML. 

• Wg ustawień z Subiekta – na dokumencie ZK będzie wstawiana cena wg domyślnych ustawień 

Subiekta dla dokumentu ZK. 

• Wg poziomu cen – wybierając tę opcję, należy wskazać poziom cen, na podstawie którego będą 

uzupełniane ceny na wczytywanym dokumencie ZK.  

 

Data zamówienia – w tej sekcji, należy wskazać skąd będzie pobierana data zamówienia od klienta 

w Subiekcie GT. 

• Data z zamówienia XML – data zamówienia od klienta w Subiekcie GT będzie uzupełniona na 

podstawie daty z wczytywanego pliku XML. 

• Data systemowa – data zamówienia od klienta w Subiekcie GT będzie uzupełniana na podstawie 

daty systemowej. 

Kontrola numeracji zamówień – w tej sekcji, należy wybrać czy numer oryginału dokumentu ZK ma 

być kontrolowany. 

• Kontroluj numerację zamówień – numer oryginału dokumentu ZK będzie kontrolowany. Nie 

będzie można wczytać do Subiekta GT plik XML z powtórzonym numerem oryginału. 

• Ignoruj kontrolę numeracji zamówień – numer oryginału dokumentu ZK nie będzie kontrolowany. 

Będzie można wczytać do Subiekta GT plik XML z powtórzonym numerem oryginału. 

Uwagi – w tej sekcji, należy wybrać w jaki sposób będzie uzupełniane pole ‘Uwagi’ na dokumencie ZK 

w Subiekcie GT. 

• Pobierz z pola ‘Uwagi’ dokumentu XML – pole uwagi na dokumencie ZK w Subiekcie GT będzie 

pobierane z wczytywanego pliku XML. 

• Pobierz wg wzorca – pole uwagi na dokumencie ZK w Subiekcie GT będzie uzupełniane zgodnie 

z informacjami wprowadzonymi w tym polu:  

{Order-Header/OrderNumber} → numer zamówienia  

{Order-Header/ExpectedDeliveryDate} → termin realizacji – gdy w dokumencie pole 

ExpectedDeliveryDate jest wypełnione, to program pobiera wartość z tego pola – w przeciwnym 

razie wstawiana jest data bieżąca (czyli data generowania dokumentu) 

Magazyn – w tej sekcji, należy wybrać na którym magazynie w Subiekcie GT zostanie wygenerowane 

zamówienie na podstawie pliku XML. 

• Wybierz magazyn – należy wybrać magazyn z listy spośród dostępnych magazynów w Subiekcie 

GT. Na wybranym magazynie będzie zapisywany wczytywany dokument XML. 

• Magazyn zamówienia określany na podstawie ILN miejsca dostawy – należy przypisać nr ILN do 

magazynu Subiekta. Zamówienia będą generowane na tym magazynie, który został wybrany na 

podstawie odpowiedniego pola w pliku XML. Użytkownik może wybrać dowolną sekcję adresową 

z pliku XML, z której będzie pobierany ILN.  

Funkcjonalność ta ma na celu ułatwienie rejonizacji zamówień (pliki pochodzące od 

kontrahentów z danego obszaru są generowane w magazynie, który obsługuje ten obszar) 

Termin płatności – w tej sekcji, należy wybrać w jaki sposób będzie ustalany termin płatności na 

wczytywanym dokumencie XML w Subiekcie GT. 

• Pobieraj z Płatnika – termin płatności będzie pobierany z Płatnika. 
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• Pobieraj z Odbiorcy – termin płatności będzie pobierany z Odbiorcy. 

Status dokumentu – w tej sekcji, należy wybrać status magazynowy dla wczytywanych dokumentów. 

• Rezerwuj stany magazynowe – stan magazynowy będzie zarezerwowany dla towarów 

znajdujących się na wczytywanym dokumencie ZK. 

• Nie rezerwuj stanów magazynowych – stan magazynowy nie będzie rezerwowany dla towarów 

znajdujących się na wczytywanym dokumencie ZK. 
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KONTRAHENT 

 

Rysunek 83 

Płatnik (1) – w tej sekcji użytkownik określa, z której sekcji pliku XML będą pobierane dane 

kontrahenta będącego Płatnikiem na dokumencie ZK. 

• Pobierz z sekcji – wskazanie sekcji w pliku XML 

• Pole własne kontrahenta z numerem ILN – w polu tym, należy wybrać standardowe pole własne 

z numerem ILN kontrahenta. Dodatkowe informacje o numerze ILN i polach własnych można 

znaleźć w FAQ (ILN: pytanie nr 1, pola własne: pytanie nr 2). 

• TaxID (NIP) – jako identyfikator będzie wykorzystywany nr NIP kontrahenta. Pole to należy 

zaznaczyć, jeżeli plik XML z fakturą zakupu nie zawiera numeru ILN kontrahenta. 

Odbiorca (2) – w tej sekcji użytkownik określa, z której sekcji pliku XML będą pobierane dane 

kontrahenta będącego Odbiorcą na dokumencie ZK. 

• Pobierz z sekcji – wskazanie sekcji w pliku XML 

• Pole własne kontrahenta z numerem ILN – w polu tym, należy wybrać standardowe pole własne 

z numerem ILN kontrahenta. Dodatkowe informacje o numerze ILN i polach własnych można 

znaleźć w FAQ (ILN: pytanie nr 1, pola własne: pytanie nr 2). 
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• TaxID (NIP) – jako identyfikator będzie wykorzystywany nr NIP kontrahenta. Pole to należy 

zaznaczyć, jeżeli plik XML z fakturą zakupu nie zawiera numeru ILN kontrahenta. 

Dostawa (3) – włączenie znacznika Zapisuj miejsce dostawy w adresie dostawy przypisanym do ZK 

w Subiekcie powoduje zapisywanie adresów dostawy w oknie Adresy dostawy dokumentu ZK 

(Rysunek 84). Adres dostawy można pobrać z dowolnej sekcji pliku XML zawierającej dane nt. 

kontrahentów. 

 

 
Rysunek 84 
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TOWARY 

 
Rysunek 85 

Identyfikacja towaru – w tej sekcji, należy wybrać w jaki sposób będą rozpoznawane towary w pliku 

i Subiekcie GT. 

• EAN (kod kreskowy w pliku) – identyfikacja będzie opierać się o kod kreskowy towarów w pliku 

XML. Należy wybrać z listy, z wartością którego pola z Subiekta GT będzie porównywany EAN.  

• SupplierItemCode (kod dostawcy w pliku) – identyfikacja będzie opierać się o kod dostawcy 

w pliku XML. Należy wybrać z listy, z wartością którego pola z Subiekta GT będzie porównywany 

kod dostawcy.  

 
Nierozpoznane towary – w tej sekcji, należy określić postępowanie w przypadku napotkania 

nierozpoznanego towaru.  

• Komunikat błędu – program zwróci komunikat błędu w logu programu. 

• Dodaj jako usługę – w Subiekcie GT zostanie dodana nowa usługa. 

• Dodaj jako towar – w Subiekcie GT zostanie dodany nowy towar. 

• Dodaj jako usługę jednorazową – w Subiekcie GT zostanie dodana usługa jednorazowa.  

 

Towary rozpoznane wielokrotnie – w tej sekcji, należy określić postępowanie w przypadku 
wystąpienia w pliku XML tych samych towarów.  

• Komunikat błędu – program zwróci komunikat błędu w logu programu. 

• Brak priorytetu (pierwszy napotkany) – na dokumencie w Subiekcie GT zostanie dodany pierwszy 
napotkany towar z pliku XML. 
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• Priorytet wg cechy – na dokumencie w Subiekcie GT zostanie dodany towar, który posiada 
wybraną cechę w tym polu.   
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6.1.7.2  Pliki 
 

Na zakładce Pliki, należy wybrać miejsce skąd będą obierane pliki XML. 

 

Rysunek 86 

• FTP – wybierając to pole wyboru, pliki XML będą wczytywane do Subiekta GT ze wskazanego 

katalogu na serwerze ftp.  

• Serwer – adres serwera ftp. 

• Użytkownik – nazwa użytkownika serwera ftp. 

• Hasło – hasło użytkownika serwera ftp. 

• Katalog – ścieżka do docelowego katalogu, z którego będą pobierane pliki XML. 

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

na podstawie wpisanych danych. 

 

• Katalog lokalny – wybierając to pole wyboru, pliki XML będą pobierane do Subiekta GT ze 

wskazanego katalogu na komputerze lokalnym. 

 

• E-mail – wybierając to pole wyboru, pliki XML będą pobierane z wiadomości e-mail od 

wskazanego adresata. 

• Serwer – serwer e-mail poczty przychodzącej. 

• Port – port poczty przychodzącej. 

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

• Hasło – hasło do konta e-mail. 

• SSL – należy zaznaczyć, jeżeli serwer e-mail obsługuje protokół SSL. W przypadku 

wątpliwości, należy skontaktować się z administratorem poczty elektronicznej. 
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• Sprawdź połączenie – opcja ta pozwala zweryfikować czy udało się nawiązać połączenie 

z serwerem e-mail na podstawie wpisanych danych. 

• Adresat – należy wprowadzić adres e-mail, z którego będą przychodzić wiadomości z plikami 

XML. Z adresu e-mail adresata powinny być wysyłane tylko i wyłącznie wiadomości 

zawierające pliki komunikacyjne. 

• Automatycznie usuwaj wiadomości niezawierające właściwego pliku komunikacyjnego – po 

zaznaczeniu tej opcji, wiadomości e-mail od wskazanego adresata, które nie zawierają 

właściwego pliku komunikacyjnego będą usuwane. 

Poprawne pliki – w tej sekcji można zdecydować co zrobić z poprawnie wczytanymi plikami XML. 

• Zapisuj wczytane pliki w katalogu – zaznaczając tę opcję, należy wskazać katalog, w którym 

zostaną zapisane pliki XML, które prawidłowo zostały wczytane do Subiekta GT. 

 

Błędne pliki – w tej sekcji można zdecydować co zrobić z niewczytanymi plikami XML. 

• Zapisuj niewczytane pliki w katalogu – zaznaczając tę opcję, należy wskazać katalog, 

w którym zostaną zapisane pliki XML, które nie zostały wczytane do Subiekta GT. 

o Usuwaj ze źródła – zaznaczając tę opcję pliki XML, które nie zostały wczytane do 

Subiekta GT będą usuwane z źródła (wybranego miejsca wczytywania plików: ftp, 

katalog lokalny lub e-mail. W przypadku źródła e-mail będą usuwane całe 

wiadomości).  

• Wysyłaj wiadomość e-mail z komunikatem błędu – zaznaczając tę opcję, będzie możliwe 

wysyłanie wiadomości e-mail z komunikatami błędów dotyczącymi niewczytanych plików. 

o Nazwa odbiorcy – należy wprowadzić nazwę odbiorcy. 

o E-mail odbiorcy – należy wprowadzić adres e-mail odbiorcy. 

Kolejność wczytywania plików – w tej sekcji można zdecydować w jakiej kolejności będą 

wczytywane pliki XML do Subiekta GT. 

• Data utworzenia – pliki będą wczytywane wg daty utworzenia od najstarszego do 

najnowszego. 

• Alfabetycznie – pliki będą wczytywane w kolejności alfabetycznej. 
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6.1.7.3 Kontrahenci 
 

Na tej zakładce, należy wskazać kontrahentów, dla których będą wczytywane pliki XML. 

 

Rysunek 87 

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

wczytywane pliki XML. Pozostawienie tej opcji niezaznaczonej spowoduje, że pliki będą wczytywane dla 

wszystkich kontrahentów zgodnie z wybraną identyfikacją w tworzonym zadaniu.  

  



   Synchronizator EDI XML 
 

 

106 

6.1.7.4 Harmonogram 
 

Ustawienia na tej zakładce zostały opisane w rozdziale 7 
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6.1.8 Awizo dostawy Castorama (DESADV) 
 

Po przejściu kreatora dodawania nowego zadania (rozdział 6.1) i wyborze typu dokumentu jako WZ, 

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

którego dokumenty WZ 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. Należy to zrobić w polu widocznym niezależnie 

od wybranej zakładki, na środku w górnej części okna Zadanie. 

 

Rysunek 88 
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6.1.8.1 Kwalifikacja dokumentów 
 

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

dokumenty WZ z Subiekta zostaną zakwalifikowane jako źródło dla plików XML. 

 

 

Rysunek 89 

Aby zakwalifikować dokument do przetworzenia, należy wybrać: 

• Okres – należy wybrać zakres dat, z którego będą pobierane dokumenty WZ w celu ich 

przetworzenia 

• Magazyn – wybór magazynu/ magazynów Subiekta GT, z którego będą pobierane dokumenty 

WZ 

• Kategoria – należy wybrać kategorię dokumentu dla dokumentów WZ, które będą zapisywane do 

pliku 

• Flaga – tylko dokumenty WZ oznaczone w Subiekcie wybraną flagą będą zapisywane do pliku. 

Znacznik Wysłane dokumenty pozwala na ponowne przetwarzanie tych samych dokumentów. 

Zaznaczenie tego znacznika spowoduje, że dokumenty spełniające powyższe kryteria zostaną ponownie 

wysłane (zapisane) niezależnie od tego, czy były wysyłane (zapisywane) już wcześniej. 

Użycie tej opcji spowoduje więc, że dokumenty mogą się dublować, pozwala jednakże na ponowną 

publikację dokumentów, które zmieniły się po stronie Subiekta.  

UWAGA! Zgodnie z założeniami programu, przetwarzane są TYLKO te dokumenty WZ, które 

powstały na podstawie istniejącego w Subiekcie dokumentu ZK (zamówienia Castoramy) 
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6.1.8.2 Ustawienia 
 

Zakładka Ustawienia podzielona jest na trzy typy ustawień: Ogólne, Kontrahent oraz Towary. Użytkownik 

może wybrać opcje dotyczące generowanego pliku, wybrać w jaki sposób będą identyfikowani 

kontrahenci oraz zdefiniować ustawienia dotyczące informacji o towarach w generowanym pliku. 
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6.1.8.2.1 Ogólne 

 

Rysunek 90 

• ILN podmiotu – należy wprowadzić numer ILN podmiotu korzystającego z programu. Dodatkowe 

informacje o numerze ILN można znaleźć w FAQ (pytanie nr 1). 

• Kod dostawcy – należy wprowadzić swój indywidualny kod otrzymany od Castoramy 

• Ignoruj polskie znaki w numerach dokumentów – wybierając tę opcję, polskie znaki w numerach 

dokumentów będą ignorowane dla zapisywanych plików. 

• Usuwaj znak specjalny: ” – po wybraniu tej opcji w generowanym pliku będą usuwane znaki 

cudzysłowu. 

• Zapisuj ‘Numer awiza wysyłki’ w podtytule WZ – program generuje Numer awiza wysyłki na 

podstawie szablonu zgodnego z dokumentacją Castoramy – włączenie opcji umożliwia 

zapisanie Numeru awiza wysyłki jako Podtytuł dokumentu WZ.  

UWAGA! Numer awiza wysyłki można zapisać jako Podtytuł WZ tylko wtedy, gdy na podstawie 

WZ nie powstała jeszcze faktura sprzedaży (FS). Jest to spowodowane ograniczeniem 

technicznym InsERT, które nie pozwala na zapis sferyczny podtytułu na dokumencie WZa (czyli 

po wygenerowaniu faktury sprzedaży). Włączenie opcji powoduje zatem konieczność 

zastosowania następującej kolejności czynności: Utwórz WZ na podstawie ZK → Wygeneruj plik 

Awiza dostawy → Wypisz fakturę na podstawie WZ. 

 

Kod lokalizacji dostawy (ILN) – w tej sekcji użytkownik wybiera miejsce, w którym będzie zapisany kod 

ILN sklepu Castorama, do którego odbywa się dostawa. Kod umieszczany jest w pliku w polu 

<DeliveryPoint> 
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• Pole własne kontrahenta – kod ILN zapisany jest w polu własnym kontrahenta, który jest 

Odbiorcą na dokumencie WZ  

• Domyślny – miejsce na wpisanie kodu ILN sklepu Castorama w przypadku, gdy dokumenty 

dostawy generowane na podstawie jednego zadania programu są ZAWSZE wysyłane to tego 

samego sklepu. 

 

Numer WZ – w tej sekcji użytkownik może wybrać opcje dotyczące zapisu w generowanym pliku numeru 

faktury. 

• Usuwaj białe znaki (spacja, znak nowej linii, znak powrotu karetki, znak tabulacji)  –zaznaczając 

tę opcję tak zwane białe znaki będą usuwane z numeru faktury w generowanym pliku. 

• Usuwaj znaki „/” – zaznaczając tę opcję znak ukośnik „/” będzie usuwany z numeru faktury 

w generowanym pliku. 

Data dostawy – określa miejsce w Subiekcie, z którego będzie pobierana data dostawy umieszczana w 

pliku w polu <ExpectedDeliveryDate> 

• Wstaw datę z pola ‘Termin realizacji’ z ZK – po wybraniu tej opcji, w generowanym pliku 

wstawiona zostanie data znajdująca się na zamówieniu (ZK), na podstawie którego powstał 

dokument WZ. 

• Wstaw datę z pola własnego – data dostawy będzie pobierana bezpośrednio z dokumentu WZ z 

pola własnego typu ‘Data’. 

Przewidywana data dostawy – określa miejsce w Subiekcie, z którego będzie pobierana data dostawy 

umieszczana w pliku w polu <EstimatedDeliveryDate> 

• Wstaw datę z pola ‘Termin realizacji’ z ZK – po wybraniu tej opcji, w generowanym pliku 

wstawiona zostanie data znajdująca się na zamówieniu (ZK), na podstawie którego powstał 

dokument WZ. 

• Wstaw datę z pola własnego – przewidywana data dostawy będzie pobierana bezpośrednio 

z dokumentu WZ z pola własnego typu ‘Data’. 
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6.1.8.2.2 Kontrahent 

 

Rysunek 91 

Identyfikacja kontrahenta – w sekcji tej użytkownik może wskazać skąd w Subiekcie GT pobierać 

informacje pozwalające zidentyfikować kontrahenta. 

• Pole własne kontrahenta z numerem ILN – w polu tym, należy wskazać pole własne 

standardowe, w którym został wpisany numer ILN kontrahenta (Płatnika), dla którego zostanie 

wystawiona faktura (Centrala Castoramy)  

 

 

Więcej informacji o numerach ILN i polach własnych można znaleźć w FAQ (ILN: pytanie nr 1, pola własne: 

pytanie nr 2). 
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6.1.8.2.3 Towary 
 

 

Rysunek 92 

Pole towaru z kodem EAN – w tej sekcji, należy wskazać skąd w Subiekcie GT będzie pobierany kod 
EAN towaru. Możliwe opcje do wyboru to: 

• Podstawowy kod kreskowy – podstawowy kod kreskowy z kartoteki towaru w Subiekcie GT 
będzie kodem EAN towaru w generowanym pliku. 

• Pole własne – należy wskazać standardowe pole własne z Subiekta GT, które zawiera kod EAN 

towaru. Dodatkowe informacje o polach własnych można znaleźć w FAQ (pytanie nr 2). 

Kod produktu wg dostawcy (SupplierltemCode) – w tej sekcji, należy wskazać skąd w Subiekcie GT 
będzie pobierany „nasz” kod produktu. Możliwe opcje do wyboru to: 

• Pobieraj z pola własnego – należy wskazać standardowe pole własne z Subiekta GT, które 
zawiera kod produktu wg dostawcy. Dodatkowe informacje o polach własnych można znaleźć 
w FAQ (pytanie nr 2). 

• Pobieraj z Symbolu – Symbol towaru z Subiekta GT będzie zapisywany w generowanym pliku 
jako kod produktu wg dostawcy (SupplierltemCode). To pole wyboru, należy zaznaczyć jeżeli 
symbole towarów w Subiekcie GT mają zostać wysyłane do Castoramy jako kod dostawcy. 

 
Kod produktu wg nabywcy (BuyerItemCode) – w tej sekcji, należy wskazać gdzie w Subiekcie 
umieszczono kod produktu wg Castoramy. Kod produktu wg nabywcy będzie umieszczany w pliku i 
stanowi on podstawę do identyfikacji towaru przez Castoramę na podstawie „swojego” kodu. Jeżeli 
kod ten jest wymagany przez Castoramę, to należy wskazać pole własne standardowe w Subiekcie, 
gdzie są zapisywane kody poszczególnych towarów 

 
Jednostki miary – w tej sekcji użytkownik może zdecydować w jaki sposób zapisywać jednostkę 
miary w generowanym pliku. 
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• Zastosuj jednostki z Subiekta – w generowanym pliku będą zapisywane jednostki miary 
pochodzące z Subiekta GT. Należy się upewnić, że stosowane w Subiekcie jednostki są zgodne 
z wymaganiami Castoramy. 

• Zamieniaj jednostki na standard Comarch – jednostki miary z Subiekta GT będą zamieniane 
w generowanym pliku zgodnie z standardem Comarch. Każdej jednostce używanej w Subiekcie 
dla towarów przeznaczonych dla Castoramy należy przyporządkować odpowiednią jednostkę 
wymaganą przez Castoramę 
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6.1.8.3 Akcje 
 

Na zakładce Akcje, użytkownik może zdecydować czy na dokumentach FS w Subiekcie GT, które będą 

generowane do pliku mają zostać wykonane dodatkowe działania.  

 

Rysunek 93 

Możliwe akcje do wyboru to: 

• Oznacz dokument flagą – zaznaczając tę opcję, możliwe będzie oznaczenie dokumentów FS 

w subiekcie GT flagą własną. Flagą będą oznaczane dokumenty FS, które zostały zapisane do 

pliku.  

o Flaga – w polu tym, należy wybrać z listy flagę własną wcześniej zdefiniowaną 

w Subiekcie GT.  

▪ Komentarz – w polu tym można wprowadzić komentarz, który będzie dodany 

przy oznaczaniu dokumentu flagą.  

  
W celu skorzystania z flag własnych w Subiekcie GT konieczny jest aktywny jeden 

z dodatków Niebieski lub Czerwony PLUS.  
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6.1.8.4 Pliki 
 

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

 

Rysunek 94 

• 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. 

• 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, 
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o {ss} – sekundy. 

 

• 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. 

 

• 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. 

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 2). 

 

• 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, 
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o {MM} – miesiąc, 

o {dd} – dzień, 

o {HH} – godzina, 

o {mm} – minuta, 

o {ss} – sekundy. 

• 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. 

 

• 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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6.1.8.5 Kontrahenci 
 

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

 

Rysunek 95 

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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6.1.8.6 Harmonogram 
 

Ustawienia na tej zakładce zostały opisane w rozdziale 7 
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6.1.9 Zamówienie od klienta – Eksport (ORDER) 
 

Zadanie Zamówienie od klienta – Eksport nie jest typowym procesem przekazywania dokumentów. 

Zadanie zostało zaplanowane do eksportu „swojego” zamówienia od klienta na zewnątrz. Proces taki ma 

zastosowanie w przypadku obsługi zamówień poprzez inne magazyny lub oddziały niż ten, w którym 

zamówienie zostało utworzone. Przykładem takiego zastosowania może być obsługa dropshippingu, 

gdzie zamówienie przyjęte od klienta trzeba przesłać do innego magazynu lub nawet do innego podmiotu, 

który zrealizuje wysyłkę towaru bezpośrednio do klienta. 

Po przejściu kreatora dodawania nowego zadania (rozdział 6.1) i wyborze typu dokumentu jako ZK, 

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

którego wczytywane będą dokumenty ZK do Subiekta GT. 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. Należy to zrobić w polu widocznym niezależnie 

od wybranej zakładki, na środku w górnej części okna Zadanie. 

 

Rysunek 96 
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6.1.9.1 Ustawienia 
 

Zakładka Ustawienia podzielona jest na trzy typy ustawień: Ogólne, Kontrahent oraz Towary. Użytkownik 

będzie mógł wybrać opcje dotyczące wczytywanego pliku, wybrać w jaki sposób będą identyfikowani 

kontrahenci oraz zdefiniować ustawienia dotyczące informacji o towarach. 

OGÓLNE 

 

Rysunek 97 

Identyfikacja podmiotu – w tej sekcji, należy wybrać w jaki sposób będzie identyfikowany podmiot 

kupującego. Możliwe opcje do wyboru to: 

• ILN – należy wprowadzić numer ILN podmiotu korzystającego z programu. Dodatkowe 

informacje o numerze ILN można znaleźć w FAQ (pytanie nr 1). 

• TaxID (NIP) – jako identyfikator będzie wykorzystywany nr NIP podmiotu. Pole to należy 

zaznaczyć, jeżeli plik XML z fakturą zakupu nie zawiera numeru ILN kupującego. 

Cena na dokumencie – w tej sekcji, należy wybrać w jaki sposób będzie wyliczana cena na 

dokumencie ZK. Możliwe opcje do wyboru to. 
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• Cena z pliku – na dokumencie ZK wstawiona będzie cena z wczytywanego pliku XML. 

• Wg ustawień z Subiekta – na dokumencie ZK będzie wstawiana cena wg domyślnych ustawień 

Subiekta dla dokumentu ZK. 

• Wg poziomu cen – wybierając tę opcję, należy wskazać poziom cen, na podstawie którego będą 

uzupełniane ceny na wczytywanym dokumencie ZK.  

 

Data zamówienia – w tej sekcji, należy wskazać skąd będzie pobierana data zamówienia od klienta 

w Subiekcie GT. 

• Data z zamówienia XML – data zamówienia od klienta w Subiekcie GT będzie uzupełniona na 

podstawie daty z wczytywanego pliku XML. 

• Data systemowa – data zamówienia od klienta w Subiekcie GT będzie uzupełniana na podstawie 

daty systemowej. 

Kontrola numeracji zamówień – w tej sekcji, należy wybrać czy numer oryginału dokumentu ZK ma 

być kontrolowany. 

• Kontroluj numerację zamówień – numer oryginału dokumentu ZK będzie kontrolowany. Nie 

będzie można wczytać do Subiekta GT plik XML z powtórzonym numerem oryginału. 

• Ignoruj kontrolę numeracji zamówień – numer oryginału dokumentu ZK nie będzie kontrolowany. 

Będzie można wczytać do Subiekta GT plik XML z powtórzonym numerem oryginału. 

Uwagi – w tej sekcji, należy wybrać w jaki sposób będzie uzupełniane pole ‘Uwagi’ na dokumencie ZK 

w Subiekcie GT. 

• Pobierz z pola ‘Uwagi’ dokumentu XML – pole uwagi na dokumencie ZK w Subiekcie GT będzie 

pobierane z wczytywanego pliku XML. 

• Pobierz wg wzorca – pole uwagi na dokumencie ZK w Subiekcie GT będzie uzupełniane zgodnie 

z informacjami wprowadzonymi w tym polu:  

{Order-Header/OrderNumber} → numer zamówienia  

{Order-Header/ExpectedDeliveryDate} → termin realizacji – gdy w dokumencie pole 

ExpectedDeliveryDate jest wypełnione, to program pobiera wartość z tego pola – w przeciwnym 

razie wstawiana jest data bieżąca (czyli data generowania dokumentu) 

Magazyn – w tej sekcji, należy wybrać na którym magazynie w Subiekcie GT zostanie wygenerowane 

zamówienie na podstawie pliku XML. 

• Wybierz magazyn – należy wybrać magazyn z listy spośród dostępnych magazynów w Subiekcie 

GT. Na wybranym magazynie będzie zapisywany wczytywany dokument XML. 

• Magazyn zamówienia określany na podstawie ILN miejsca dostawy – należy przypisać nr ILN do 

magazynu Subiekta. Zamówienia będą generowane na tym magazynie, który został wybrany na 

podstawie odpowiedniego pola w pliku XML. Użytkownik może wybrać dowolną sekcję adresową 

z pliku XML, z której będzie pobierany ILN.  

Funkcjonalność ta ma na celu ułatwienie rejonizacji zamówień (pliki pochodzące od 

kontrahentów z danego obszaru są generowane w magazynie, który obsługuje ten obszar) 

Termin płatności – w tej sekcji, należy wybrać w jaki sposób będzie ustalany termin płatności na 

wczytywanym dokumencie XML w Subiekcie GT. 

• Pobieraj z Płatnika – termin płatności będzie pobierany z Płatnika. 
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• Pobieraj z Odbiorcy – termin płatności będzie pobierany z Odbiorcy. 

Status dokumentu – w tej sekcji, należy wybrać status magazynowy dla wczytywanych dokumentów. 

• Rezerwuj stany magazynowe – stan magazynowy będzie zarezerwowany dla towarów 

znajdujących się na wczytywanym dokumencie ZK. 

• Nie rezerwuj stanów magazynowych – stan magazynowy nie będzie rezerwowany dla towarów 

znajdujących się na wczytywanym dokumencie ZK. 
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KONTRAHENT 

 

Rysunek 98 

Płatnik (1) – w tej sekcji użytkownik określa, z której sekcji pliku XML będą pobierane dane 

kontrahenta będącego Płatnikiem na dokumencie ZK. 

• Pobierz z sekcji – wskazanie sekcji w pliku XML 

• Pole własne kontrahenta z numerem ILN – w polu tym, należy wybrać standardowe pole własne 

z numerem ILN kontrahenta. Dodatkowe informacje o numerze ILN i polach własnych można 

znaleźć w FAQ (ILN: pytanie nr 1, pola własne: pytanie nr 2). 

• TaxID (NIP) – jako identyfikator będzie wykorzystywany nr NIP kontrahenta. Pole to należy 

zaznaczyć, jeżeli plik XML z fakturą zakupu nie zawiera numeru ILN kontrahenta. 

Odbiorca (2) – w tej sekcji użytkownik określa, z której sekcji pliku XML będą pobierane dane 

kontrahenta będącego Odbiorcą na dokumencie ZK. 

• Pobierz z sekcji – wskazanie sekcji w pliku XML 

• Pole własne kontrahenta z numerem ILN – w polu tym, należy wybrać standardowe pole własne 

z numerem ILN kontrahenta. Dodatkowe informacje o numerze ILN i polach własnych można 

znaleźć w FAQ (ILN: pytanie nr 1, pola własne: pytanie nr 2). 
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• TaxID (NIP) – jako identyfikator będzie wykorzystywany nr NIP kontrahenta. Pole to należy 

zaznaczyć, jeżeli plik XML z fakturą zakupu nie zawiera numeru ILN kontrahenta. 

Dostawa (3) – włączenie znacznika Zapisuj miejsce dostawy w adresie dostawy przypisanym do ZK 

w Subiekcie powoduje zapisywanie adresów dostawy w oknie Adresy dostawy dokumentu ZK 

(Rysunek 84). Adres dostawy można pobrać z dowolnej sekcji pliku XML zawierającej dane nt. 

kontrahentów. 

 

 
Rysunek 99 
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TOWARY 

 
Rysunek 100 

Identyfikacja towaru – w tej sekcji, należy wybrać w jaki sposób będą rozpoznawane towary w pliku 

i Subiekcie GT. 

• EAN (kod kreskowy w pliku) – identyfikacja będzie opierać się o kod kreskowy towarów w pliku 

XML. Należy wybrać z listy, z wartością którego pola z Subiekta GT będzie porównywany EAN.  

• SupplierItemCode (kod dostawcy w pliku) – identyfikacja będzie opierać się o kod dostawcy 

w pliku XML. Należy wybrać z listy, z wartością którego pola z Subiekta GT będzie porównywany 

kod dostawcy.  

 
Nierozpoznane towary – w tej sekcji, należy określić postępowanie w przypadku napotkania 

nierozpoznanego towaru.  

• Komunikat błędu – program zwróci komunikat błędu w logu programu. 

• Dodaj jako usługę – w Subiekcie GT zostanie dodana nowa usługa. 

• Dodaj jako towar – w Subiekcie GT zostanie dodany nowy towar. 

• Dodaj jako usługę jednorazową – w Subiekcie GT zostanie dodana usługa jednorazowa.  

 

Towary rozpoznane wielokrotnie – w tej sekcji, należy określić postępowanie w przypadku 
wystąpienia w pliku XML tych samych towarów.  

• Komunikat błędu – program zwróci komunikat błędu w logu programu. 

• Brak priorytetu (pierwszy napotkany) – na dokumencie w Subiekcie GT zostanie dodany pierwszy 
napotkany towar z pliku XML. 
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• Priorytet wg cechy – na dokumencie w Subiekcie GT zostanie dodany towar, który posiada 
wybraną cechę w tym polu.   
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6.1.9.2  Pliki 
 

Na zakładce Pliki, należy wybrać miejsce skąd będą obierane pliki XML. 

 

Rysunek 101 

• FTP – wybierając to pole wyboru, pliki XML będą wczytywane do Subiekta GT ze wskazanego 

katalogu na serwerze ftp.  

• Serwer – adres serwera ftp. 

• Użytkownik – nazwa użytkownika serwera ftp. 

• Hasło – hasło użytkownika serwera ftp. 

• Katalog – ścieżka do docelowego katalogu, z którego będą pobierane pliki XML. 

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

na podstawie wpisanych danych. 

 

• Katalog lokalny – wybierając to pole wyboru, pliki XML będą pobierane do Subiekta GT ze 

wskazanego katalogu na komputerze lokalnym. 

 

• E-mail – wybierając to pole wyboru, pliki XML będą pobierane z wiadomości e-mail od 

wskazanego adresata. 

• Serwer – serwer e-mail poczty przychodzącej. 

• Port – port poczty przychodzącej. 

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

• Hasło – hasło do konta e-mail. 

• SSL – należy zaznaczyć, jeżeli serwer e-mail obsługuje protokół SSL. W przypadku 

wątpliwości, należy skontaktować się z administratorem poczty elektronicznej. 
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• Sprawdź połączenie – opcja ta pozwala zweryfikować czy udało się nawiązać połączenie 

z serwerem e-mail na podstawie wpisanych danych. 

• Adresat – należy wprowadzić adres e-mail, z którego będą przychodzić wiadomości z plikami 

XML. Z adresu e-mail adresata powinny być wysyłane tylko i wyłącznie wiadomości 

zawierające pliki komunikacyjne. 

• Automatycznie usuwaj wiadomości niezawierające właściwego pliku komunikacyjnego – po 

zaznaczeniu tej opcji, wiadomości e-mail od wskazanego adresata, które nie zawierają 

właściwego pliku komunikacyjnego będą usuwane. 

Poprawne pliki – w tej sekcji można zdecydować co zrobić z poprawnie wczytanymi plikami XML. 

• Zapisuj wczytane pliki w katalogu – zaznaczając tę opcję, należy wskazać katalog, w którym 

zostaną zapisane pliki XML, które prawidłowo zostały wczytane do Subiekta GT. 

 

Błędne pliki – w tej sekcji można zdecydować co zrobić z niewczytanymi plikami XML. 

• Zapisuj niewczytane pliki w katalogu – zaznaczając tę opcję, należy wskazać katalog, 

w którym zostaną zapisane pliki XML, które nie zostały wczytane do Subiekta GT. 

o Usuwaj ze źródła – zaznaczając tę opcję pliki XML, które nie zostały wczytane do 

Subiekta GT będą usuwane z źródła (wybranego miejsca wczytywania plików: ftp, 

katalog lokalny lub e-mail. W przypadku źródła e-mail będą usuwane całe 

wiadomości).  

• Wysyłaj wiadomość e-mail z komunikatem błędu – zaznaczając tę opcję, będzie możliwe 

wysyłanie wiadomości e-mail z komunikatami błędów dotyczącymi niewczytanych plików. 

o Nazwa odbiorcy – należy wprowadzić nazwę odbiorcy. 

o E-mail odbiorcy – należy wprowadzić adres e-mail odbiorcy. 

Kolejność wczytywania plików – w tej sekcji można zdecydować w jakiej kolejności będą 

wczytywane pliki XML do Subiekta GT. 

• Data utworzenia – pliki będą wczytywane wg daty utworzenia od najstarszego do 

najnowszego. 

• Alfabetycznie – pliki będą wczytywane w kolejności alfabetycznej. 
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6.1.9.3 Kontrahenci 
 

Na tej zakładce, należy wskazać kontrahentów, dla których będą wczytywane pliki XML. 

 

Rysunek 102 

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

wczytywane pliki XML. Pozostawienie tej opcji niezaznaczonej spowoduje, że pliki będą wczytywane dla 

wszystkich kontrahentów zgodnie z wybraną identyfikacją w tworzonym zadaniu.  
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6.1.9.4 Harmonogram 
 

Ustawienia na tej zakładce zostały opisane w rozdziale 7 
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6.2 Dodawanie zadań w programie 

Synchronizator EDI XML – 

EANCOM/EDIFACT 
 

Program umożliwia wymianę plików EDI na podstawie specyfikacji EANCOM97/EDIFACT96 D96A. 

Użytkownik ma możliwość utworzyć w programie zadania, na podstawie których będą generowane lub 

wczytywane dokumenty. Użytkownik może utworzyć zadania dla dokumentów takich jak: 

• Faktura zakupu – zadanie umożliwia wczytanie plików do Subiekta GT jako dokumentów FZ 

zgodnie z wybraną specyfikacją i zdefiniowanymi ustawieniami w zadaniu. 

• Przyjęcie magazynowe z VAT – zadanie umożliwia wczytanie plików do Subiekta GT jako 

dokumentów PZv zgodnie z wybraną specyfikacją i zdefiniowanymi ustawieniami w zadaniu. 

• Zamówienie do dostawcy – zadanie umożliwia wygenerowanie dokumentów ZD z Subiekta GT 

i zapis ich do pliku zgodnie z wybraną specyfikacją i zdefiniowanymi ustawieniami w zadaniu. 
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6.2.1 Przyjęcie zewnętrzne 
 

Aby dodać nowe zadanie dla specyfikacji EANCOM/EDIFACT należy uruchomić kreator poleceniem 

‘Dodaj’. Proces ten został opisany na przykładzie plików Comarch w rozdziale 6.1. Po wyborze typu 

dokumentu jako PZv, otwarte zostanie nowe okno zawierające opcje potrzebne do zdefiniowania zadania, 

na podstawie którego w Subiekcie zostaną wygenerowane dokumenty PZ z VAT. 

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. Należy to zrobić w polu widocznym niezależnie 

od wybranej zakładki, na środku w górnej części okna Zadanie. 

 

Rysunek 103 
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6.2.1.1 Ustawienia 
 

Zakładka Ustawienia podzielona jest na trzy typy ustawień: ogólne, kontrahent, towary oraz na zakładkę 

techniczną ‘Inne’. Użytkownik będzie mógł wybrać opcje dotyczące wczytywanego pliku, wybrać w jaki 

sposób będą identyfikowani kontrahenci oraz zdefiniować ustawienia dotyczące informacji o towarach. 

Zakładka techniczna ‘Inne’ służy do wprowadzenia dodatkowych ustawień niezwiązanych bezpośrednio 

z wymianą plików. Obecnie zakładka ta zawiera obsługę szczegółów komunikatów o błędach na 

podstawie informacji zawartych w przetwarzanych plikach. Ma ona znaczenie głównie podczas okresu 

wdrożeniowego, kiedy pliki są przetwarzane w trybie bezinterfejsowym, a błędy transmisji wynikają 

przede wszystkim z konieczności poprawienia ustawień importu lub dostosowania zawartości plików 

pomiędzy kontrahentami. 

OGÓLNE 

 

Rysunek 104 

Identyfikacja podmiotu – w tej sekcji, należy wybrać w jaki sposób będzie identyfikowany podmiot 

kupującego (czyli „nasz” Subiekt). Możliwe opcje do wyboru to: 

• GLN – należy wprowadzić numer GLN podmiotu korzystającego z programu. Dodatkowe 

informacje o numerze GLN można znaleźć w FAQ (pytanie nr 1). 
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• TaxID (NIP) – jako identyfikator będzie wykorzystywany nr NIP podmiotu. Pole to należy 

zaznaczyć, jeżeli plik EDI nie zawiera numeru GLN kupującego. W praktyce nie powinno to 

wystąpić, ponieważ nr GLN jest obowiązkowy. Z identyfikacji wg nr NIP można skorzystać też 

w przypadku generowania plików EDI w wymianie „wewnętrznej” (nieoficjalnej) pomiędzy 

partnerami handlowymi, którzy ustalą ten format wymiany danych. 

• Data dokumentu PZ – w tej sekcji, należy wskazać, która z dat zawartych w pliku ma zostać użyta 

jako data na PZ. Rodzaje dat w standardzie EANCOM są zakodowane zgodnie z dokumentacją 

EDIFACT – rozwijana lista pozwala wybrać datę spośród typowych rodzajów pojawiających się 

w plikach typu INVOIC. Można też skorzystać z daty domyślnej (systemowej) z Subiekta 

• Kontroluj numerację przyjęć – numery oryginału przyjęć będą kontrolowane. Nie będzie można 

wczytać do Subiekta GT plik XML z powtórzonym numerem oryginału. 

• Ignoruj kontrolę numeracji przyjęć – numery oryginału przyjęć nie będą kontrolowane. Będzie 

można wczytać do Subiekta GT plik XML z powtórzonym numerem oryginału. 

Uwagi – w tej sekcji, należy wybrać w jaki sposób będzie uzupełniane pole ‘Uwagi’ na dokumencie PZ 

w Subiekcie GT. 

• Pobierz z pola ‘Uwagi’ dokumentu EDI – pole uwagi na dokumencie PZ w Subiekcie GT będzie 

pobierane z sekcji FTX wczytywanego pliku EDI. 

• Pobierz wg wzorca – pole uwagi na dokumencie PZ w Subiekcie GT będzie uzupełniane zgodnie 

z informacjami wprowadzonymi w tym polu. 

Magazyn – w tej sekcji, należy wybrać na którym magazynie w Subiekcie GT zostanie zapisany 

wczytywany dokument EDI. 

• Wybierz magazyn – należy wybrać magazyn z listy spośród dostępnych magazynów w Subiekcie 

GT. Dokument PZv zostanie utworzony w wybranym magazynie. 

• Magazyn zamówienia określany na podstawie GLN miejsca dostawy – należy przyporządkować 

właściwy nr GLN do magazynu Subiekta. Wczytywane pliki EDI będą zapisywane zgodnie z tym 

przypisaniem. 

Stany magazynowe – w tej sekcji, należy wybrać skutek stanu magazynowego dla wczytywanego 

dokumentu XML. 

• Wywołaj skutek magazynowy – wczytany dokument XML będzie miał w Subiekcie wywołany 

skutek magazynowy. 

• Odłóż skutek magazynowy (Niebieski PLUS) – wczytany dokument XML będzie miał w Subiekcie 

odłożony skutek magazynowy. Opcja ta wymaga aktywnego dodatku Niebieski PLUS dla 

Subiekta GT. 

Zamówienie – w tej sekcji należy określić dane zamówienia, na podstawie którego ma powstać 

dokument PZv. Jeżeli prz 

• Pobieraj z dostawcy – termin płatności będzie pobierany z dostawcy. 

• Pobieraj z płatnika – termin płatności będzie pobierany z płatnika. 
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KONTRAHENT 

 

Rysunek 105 

Identyfikacja kontrahenta – w sekcji tej użytkownik może wskazać skąd w Subiekcie GT pobierać 

informacje dotyczące kontrahenta w celu powiązania kontrahentów z pliku XML z kontrahentami 

w Subiekcie GT. 

• Pole własne kontrahenta z numerem ILN – w polu tym, należy wybrać standardowe pole własne 

z numerem ILN kontrahenta. Dodatkowe informacje o numerze ILN i polach własnych można 

znaleźć w FAQ (ILN: pytanie nr 1, pola własne: pytanie nr 2). 

• TaxID (NIP) – jako identyfikator będzie wykorzystywany nr NIP kontrahenta. Pole to należy 

zaznaczyć, jeżeli plik XML z fakturą zakupu nie zawiera numeru ILN kontrahenta. 

  



   Synchronizator EDI XML 
 

 

139 

TOWARY 

 

Rysunek 106 

Identyfikacja towaru – w tej sekcji, należy wybrać w jaki sposób będą rozpoznawane towary w pliku 

i Subiekcie GT. 

• EAN (kod kreskowy w pliku) – identyfikacja będzie opierać się o kod kreskowy towarów w pliku 

XML. Należy wybrać z listy, z wartością którego pola z Subiekta GT będzie porównywany EAN.  

• SupplierItemCode (kod dostawcy w pliku) – identyfikacja będzie opierać się o kod dostawcy 

w pliku XML. Należy wybrać z listy, z wartością którego pola z Subiekta GT będzie porównywany 

kod dostawcy.  

 
Nierozpoznane towary – w tej sekcji, należy określić postępowanie w przypadku napotkania 

nierozpoznanego towaru.  

• Komunikat błędu – program zwróci komunikat błędu w logu programu. 

• Dodaj jako usługę – w Subiekcie GT zostanie dodana nowa usługa. 

• Dodaj jako towar – w Subiekcie GT zostanie dodany nowy towar. 

• Dodaj jako usługę jednorazową – w Subiekcie GT zostanie dodana usługa jednorazowa.  

 

Towary rozpoznane wielokrotnie – w tej sekcji, należy określić postępowanie w przypadku 
wystąpienia w pliku XML tych samych towarów.  

• Komunikat błędu – program zwróci komunikat błędu w logu programu. 

• Brak priorytetu (pierwszy napotkany) – na dokumencie w Subiekcie GT zostanie dodany pierwszy 
napotkany towar z pliku XML. 
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• Priorytet wg cechy – na dokumencie w Subiekcie GT zostanie dodany towar, który posiada 

wybraną cechę w tym polu. 

6.2.1.2 Pliki 
 

Na zakładce Pliki, należy wybrać miejsce skąd będą obierane pliki XML. 

 

Rysunek 107 

• FTP – wybierając to pole wyboru, pliki XML będą wczytywane do Subiekta GT ze wskazanego 

katalogu na serwerze ftp.  

• Serwer – adres serwera ftp. 

• Użytkownik – nazwa użytkownika serwera ftp. 

• Hasło – hasło użytkownika serwera ftp. 

• Katalog – ścieżka do docelowego katalogu, z którego będą pobierane pliki XML. 

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

na podstawie wpisanych danych. 

 

• Katalog lokalny – wybierając to pole wyboru, pliki XML będą pobierane do Subiekta GT ze 

wskazanego katalogu na komputerze lokalnym. 

 

• E-mail – wybierając to pole wyboru, pliki XML będą pobierane z wiadomości e-mail od 

wskazanego adresata. 

• Serwer – serwer e-mail poczty przychodzącej. 

• Port – port poczty przychodzącej. 

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

• Hasło – hasło do konta e-mail. 
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• SSL – należy zaznaczyć, jeżeli serwer e-mail obsługuje protokół SSL. W przypadku 

wątpliwości, należy skontaktować się z administratorem poczty elektronicznej. 

• Sprawdź połączenie – opcja ta pozwala zweryfikować czy udało się nawiązać połączenie 

z serwerem e-mail na podstawie wpisanych danych. 

• Adresat – należy wprowadzić adres e-mail, z którego będą przychodzić wiadomości z plikami 

XML. Z adresu e-mail adresata powinny być wysyłane tylko i wyłącznie wiadomości 

zawierające pliki komunikacyjne. 

• Automatycznie usuwaj wiadomości niezawierające właściwego pliku komunikacyjnego – po 

zaznaczeniu tej opcji, wiadomości e-mail od wskazanego adresata, które nie zawierają 

właściwego pliku komunikacyjnego będą usuwane. 

Poprawne pliki – w tej sekcji można zdecydować co zrobić z poprawnie wczytanymi plikami XML. 

• Zapisuj wczytane pliki w katalogu – zaznaczając tę opcję, należy wskazać katalog, w którym 

zostaną zapisane pliki XML, które prawidłowo zostały wczytane do Subiekta GT. 

Błędne pliki – w tej sekcji można zdecydować co zrobić z niewczytanymi plikami XML. 

• Zapisuj niewczytane pliki w katalogu – zaznaczając tę opcję, należy wskazać katalog, 

w którym zostaną zapisane pliki XML, które nie zostały wczytane do Subiekta GT. 

o Usuwaj ze źródła – zaznaczając tę opcję pliki XML, które nie zostały wczytane do 

Subiekta GT będą usuwane z źródła (wybranego miejsca wczytywania plików: ftp, 

katalog lokalny lub e-mail. W przypadku źródła e-mail będą usuwane całe 

wiadomości).  

• Wysyłaj wiadomość e-mail z komunikatem błędu – zaznaczając tę opcję, będzie możliwe 

wysyłanie wiadomości e-mail z komunikatami błędów dotyczącymi niewczytanych plików. 

o Nazwa odbiorcy – należy wprowadzić nazwę odbiorcy. 

o E-mail odbiorcy – należy wprowadzić adres e-mail odbiorcy. 

Kolejność wczytywania plików – w tej sekcji można zdecydować w jakiej kolejności będą 

wczytywane pliki XML do Subiekta GT. 

• Data utworzenia – pliki będą wczytywane wg daty utworzenia od najstarszego do 

najnowszego. 

• Alfabetycznie – pliki będą wczytywane w kolejności alfabetycznej. 
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6.2.1.3 Kontrahenci 
 

Na tej zakładce, należy wskazać kontrahentów, dla których będą wczytywane pliki XML. 

 

Rysunek 108 

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

wczytywane pliki XML. Pozostawienie tej opcji niezaznaczonej spowoduje, że pliki będą wczytywane dla 

wszystkich kontrahentów zgodnie z wybraną identyfikacją w tworzonym zadaniu.  
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6.2.1.4 Harmonogram 
 

Ustawienia na tej zakładce zostały opisane w rozdziale 7 
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6.2.2 Przyjęcie zewnętrzne z VAT 
 

Po przejściu kreatora dodawania nowego zadania (rozdział 6.1) i wyborze typu dokumentu jako PZv, 

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

którego wczytywane będą dokumenty PZv do Subiekta GT.  

W pierwszej kolejności należy zdefiniować nazwę zadania. Należy to zrobić w polu widocznym niezależnie 

od wybranej zakładki, na środku w górnej części okna Zadanie. 

 

Rysunek 109 

Typ dokumentu PZv posiada takie same opcje jak typ dokumentu PZ. W celu zapoznania się z opisem 

tych opcji, należy zapoznać się z rozdziałem 6.1.4 Przyjęcie zewnętrzne. 
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6.2.3 Zamówienie do dostawcy 
 

Po przejściu kreatora dodawania nowego zadania (rozdział 6.1) i wyborze typu dokumentu jako ZD, 

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

którego dokumenty ZD 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. Należy to zrobić w polu widocznym niezależnie 

od wybranej zakładki, na środku w górnej części okna Zadanie. 

 

Rysunek 110 

  



   Synchronizator EDI XML 
 

 

146 

6.2.3.1 Kwalifikacja dokumentów 
 

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

dokumenty ZD w Subiekcie GT będą generowane do pliku zgodnie z wybraną specyfikacją.  

 

Rysunek 111 

Należy wybrać: 

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

GT do pliku. 

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

ZD podczas zapisu do pliku.  

• Kategoria – należy wybrać kategorię dokumentu dla zamówień do dostawców, które będą 

zapisywane do pliku. 

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

Znacznik Wysłane dokumenty dotyczy dokumentów eksportowanych z programu i pozwala na 

ponowne przetwarzanie tych samych dokumentów. Zaznaczenie tego znacznika spowoduje, że 

dokumenty spełniające powyższe kryteria zostaną wysłane (zapisane) niezależnie od tego, czy były 

wysyłane (zapisywane) już wcześniej. 

Użycie tej opcji spowoduje więc, że dokumenty mogą się dublować, pozwala jednakże na ponowną 

publikację dokumentów, które zmieniły się po stronie Subiekta.  
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6.2.3.2 Akcje 
 

Na zakładce Akcje, użytkownik może zdecydować czy na dokumentach ZD w Subiekcie GT, które będą 

generowane do pliku mają zostać wykonane dodatkowe działania.  

 

Rysunek 112 

Możliwe akcje do wyboru to: 

• Oznacz dokument flagą – zaznaczając tę opcję, możliwe będzie oznaczenie dokumentów ZD 

w subiekcie GT flagą własną. Flagą będą oznaczane dokumenty ZD, które zostały zapisane do 

pliku.  

o Flaga – w polu tym, należy wybrać z listy flagę własną wcześniej zdefiniowaną 

w Subiekcie GT.  

▪ Komentarz – w polu tym można wprowadzić komentarz, który będzie dodany 

przy oznaczaniu dokumentu flagą.  

  
W celu skorzystania z flag własnych w Subiekcie GT konieczny jest aktywny jeden 

z dodatków Niebieski lub Czerwony PLUS.  
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6.2.3.3 Ustawienia 
 

Zakładka Ustawienia podzielona jest na trzy typy ustawień: ogólne, kontrahent oraz towary. Użytkownik 

będzie mógł wybrać opcje dotyczące generowanego pliku, wybrać w jaki sposób będą identyfikowani 

kontrahenci oraz zdefiniować ustawienia dotyczące informacji o towarach w generowanym pliku.  

OGÓLNE 

 

Rysunek 113 

• ILN podmiotu – należy wprowadzić numer ILN podmiotu korzystającego z programu. Dodatkowe 

informacje o numerze ILN można znaleźć w FAQ (pytanie nr 1). 

• Ignoruj polskie znaki w numerach dokumentów – wybierając tę opcję, polskie znaki w numerach 

dokumentów będą ignorowane dla zapisywanych plików. 

• Przenoś zawartość pola Uwagi z dokumentu – Zawartość pola uwagi na dokumencie FS 

w Subiekcie GT będą przenoszone do generowanego pliku zgodnie z specyfikacją. 

Kod kontrahenta wg kupującego – w tej sekcji użytkownik może zdecydować czy w generowanym 

pliku ma być zapisywany kod kontrahenta wg kupującego. Możliwe opcje do wyboru to: 

• Pobieraj z pola własnego – kod kontrahenta wg kupującego będzie pobierany z standardowego 

pola własnego kontrahenta.  

• Domyślny – kod kontrahenta wg kupującego będzie pobierany jako domyślny, wprowadzony 

w tym polu w programie Synchronizator EDI XML.  
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Miejsce dostawy – w tej sekcji, należy wybrać w jaki sposób w generowanym pliku będzie określane 

miejsce dostawy. 

• Pobierz miejsca dostawy z – należy wskazać jedną z dostępnych opcji: 

o Adresu głównego – miejsce dostawy będzie pobierane z adresu głównego . 

o Adresu magazynu – należy przypisać nr ILN do magazynu Subiekta. Generowane pliki 

będą miały uzupełniane miejsce dostawy zgodnie z tym przypisaniem. 

KONTRAHENT 

 

Rysunek 114 

Informacja kontrahenta – w sekcji tej użytkownik może wskazać skąd w Subiekcie GT pobierać 

informacje dotyczące kontrahenta. 

• Pole własne kontrahenta z numerem ILN – w polu tym, należy wskazać standardowe pole własne 

z numerem ILN kontrahenta. Dodatkowe informacje o numerze ILN i polach własnych można 

znaleźć w FAQ (ILN: pytanie nr 1, pola własne: pytanie nr 2). 
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TOWARY 

 

Rysunek 115 

Pole towaru z kodem EAN – w tej sekcji, należy wskazać skąd w Subiekcie GT będzie pobierany kod 
EAN towaru. Możliwe opcje do wyboru to: 

• Podstawowy kod kreskowy – podstawowy kod kreskowy z kartoteki towaru w Subiekcie GT 
będzie kodem EAN towaru w generowanym pliku.  

• Pole własne – należy wskazać standardowe pole własne z Subiekta GT, które zawiera kod EAN 

towaru. Dodatkowe informacje o polach własnych można znaleźć w FAQ (pytanie nr 2). 

Kod produktu wg kupującego (BuyerltemCode) – w tej sekcji, należy wskazać skąd w Subiekcie GT 
będzie pobierany kod produktu wg kupującego. Możliwe opcje do wyboru to: 

• Pobieraj z pola własnego – należy wskazać standardowe pole własne z Subiekta GT, które 
zawiera kod produktu wg kupującego. Dodatkowe informacje o polach własnych można znaleźć 
w FAQ (pytanie nr 2). 

• Pobieraj z Symbolu – Symbol towaru z Subiekta GT będzie zapisywany w generowanym pliku 
jako kod produktu wg kuoującego (BuyerltemCode). 

 
Kod produktu wg sprzedawcy – w tej sekcji, należy wskazać skąd w Subiekcie GT będzie pobierany 
kod produktu wg nabywcy. Możliwe opcje do wyboru to: 

• Pobieraj z pola własnego – należy wskazać standardowe pole własne z Subiekta GT, które 
zawiera kod produktu wg sprzedawcy. Dodatkowe informacje o polach własnych można znaleźć 
w FAQ (pytanie nr 2). 
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Jednostka miary – w tej sekcji użytkownik może zdecydować w jaki sposób zapisywać jednostkę 
miary w generowanym pliku.  

• Zamieniaj jednostki na standard Comarch – jednostki miary z Subiekta GT będą zamieniane 
w generowanym pliku zgodnie z standardem Comarch. 

• Zastosuj jednostki z Subiekta – w generowanym pliku będą zapisywane jednostki miary 
z Subiekta GT. 
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6.2.3.4 Pliki 
 

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

  

Rysunek 116 

• 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. 

• 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. 
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• 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. 

 

• 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. 

• 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 2). 

 

• 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, 
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o {HH} – godzina, 

o {mm} – minuta, 

o {ss} – sekundy. 

• 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. 

 
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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6.2.3.5 Kontrahenci 
 

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

 

Rysunek 117 

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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6.2.3.6 Harmonogram 
 

Ustawienia na tej zakładce zostały opisane w rozdziale 7. 
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7 Automatyczna praca programu – 

harmonogram  
 

Żeby program mógł działać automatycznie z harmonogramu zadań Windows konieczne jest 

wcześniejsze zdefiniowanie użytkownika Sfery. Użytkownik Sfery umożliwia komunikacje między 

programem Synchronizator EDI XML a Subiektem GT (rozdział: 5.2.2).  

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

Synchronizator EDI XML z uprawieniami administratora.  

 

Rysunek 118 

Na tej zakładce można włączyć oraz zarządzać automatyczną pracą programu Synchronizator EDI XML 

poprzez utworzenia zadania w harmonogramie zadań Windows.  
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Rysunek 119 

• Dodaj zadanie do harmonogramu – po zaznaczeniu tego pola wyboru, możliwe będzie 
wybranie opcji dotyczących automatycznej pracy programu oraz utworzenie zadania w 
harmonogramie zadań Widows. 
 

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. 
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• 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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8 Historia wykonanych operacji 
 

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

zadań wraz z szczegółami.  

 
Rysunek 120 

• 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 wczytywanego lub 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 XML.  

• 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 wczytywanego bądź 

generowanego pliku.  

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

na sposób sortowania wyników historii.  
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Rysunek 121 

9 FAQ 
 

1. Co to jest numer ILN/GLN 

 

Numer ILN (ang. International Location Number – Międzynarodowy Numer Lokalizacji) lub 

inaczej GLN (ang. Global Location Number – Globalny Numer Lokalizacji) służy do identyfikacji 

firmy zgodnie z globalnymi standardami. Numer ten jest najczęściej wykorzystywany przez firmy 

wymieniające dokumenty elektroniczne ze swoimi partnerami przy użyciu oficjalnych dróg 

wymiany elektronicznej dokumentów poprzez operatorów plików EDI. ILN (GLN) może być także 

przedstawiony w postaci kodu kreskowego, np. na etykiecie logistycznej GS1. 

Aby uzyskać numer ILN (GLN) należy zgłosić się do Instytutu Logistyki i Magazynowania w celu 

przyznania kodu. Link do strony: https://www.gs1pl.org/ 

Warto zaznaczyć, że jeżeli kontrahenci (dostawca i odbiorca) nie posiadają i nie będą posiadać 

oficjalnych numerów ILN (GLN) to istnieje możliwość prowadzenia nieoficjalnej wymiany 

dokumentów elektronicznych i zawarcia między nimi „umowy” o nadaniu dowolnych unikalnych 

numerów, którymi będą się posługiwali podczas wymiany plików tylko między sobą 

W programie Synchronizator EDI XML nie jest wymagane posiadanie swojego numeru ILN/GLN. 

Istnieje możliwość wprowadzenia w tworzonym zadaniu, które będzie generowało pliki XML (FS, 

ZD) numeru ILN składającego się z samych jedynek (1111111111111). W zadaniach, które 

wczytują pliki XML do Subiekta GT (FZ, ZK, PZ, PZv) istnieje możliwość weryfikacji po nr NIP 

podmiotu.  

 

2. Co to są pola własne i jak je utworzyć w Subiekcie GT. 

 

Pola własne są funkcjonalnością, która umożliwia utworzenie w Subiekcie GT dodatkowych 

spersonalizowanych pól. Użytkownik może utworzyć osiem standardowych pól własnych dla 

obiektów w Subiekcie. Dodatek Niebieski PLUS rozszerza funkcjonalność pól własnych. Między 

innymi umożliwia dodawanie rozszerzonych pól własnych. 

W celu utworzenia pola własnego, należy kolejno wybrać: Administracja → Parametry → Pola 

własne. Następnie wskazać obiekt i wybrać opcję dodaj. 
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Rysunek 122 
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10 Typowe błędy zgłaszane przez 

aplikację 
 

Komunikat błędu Rozwiązanie 

Długość numeru dostawy przekracza 16 

znaków. 

Komunikat ten pojawia się, jeżeli w ustawieniach 

zadania jest zaznaczona opcja Kontroluj długość 

numeru dostawy TESCO (max 16 znaków). 

 

Jeżeli zadanie nie dotyczy TESCO, należy 

pozostawić tę opcję odznaczoną.  
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11 Licencja 
Umowa licencyjna 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Licencja 

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

międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej.  

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

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

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

licencyjny jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu. 

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

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

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

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

na oprogramowanie. 

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

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

nie będzie możliwe. 

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

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

liczbę kopii oprogramowania. 

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

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

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

modyfikacji oprogramowania lub jego części składowych. 

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

Prawa autorskie  

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

Odpowiedzialność  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


