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 Informacje o programie Listonosz GT 
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1.1. Do czego służy program Listonosz GT 

Przeznaczeniem programu Listonosz GT jest obsługa wysyłkowa zestawień SQL. Zestawienia są 

generowane przez aplikację na podstawie danych z Subiekta GT i prezentowane jako plik programu 

Microsoft Excel (XLS) będący załącznikiem wysyłanej wiadomości e-mail. Program może być 

wykorzystywany do obsługi kontrahentów lub dla wewnętrznych potrzeb firmy.  

 

 

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 Listonosz GT posiada identyczne wymagania systemowe jak program InsERT Subiekt GT. Do 

uruchomienia i prawidłowego działania programu niezbędne są ponadto: 

Do uruchomienia i prawidłowego działania programu niezbędne są: 

• Subiekt GT 1.49 lub nowszy / Navireo 1.25 lub nowsze 

• aktywne konto poczty e-mail, 

• System operacyjny Windows 8 lub wyższy, 

• Microsoft .NET Framework: 4.6.1. lub wyższy, 

• Microsoft SQL Serwer 2012 lub nowszy. 

 

  

Pakiet .NET Framework można bezpłatnie pobrać ze stron Microsoftu 
wyszukując go uprzednio przy pomocy dowolnej wyszukiwarki internetowej. 

W przypadku posiadania systemów Windows 8, Windows 8.1 oraz Windows 
Server 2012 pakiet jest zintegrowany z systemem i nie trzeba go ręcznie 
instalować. 
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1.3. Wersja demonstracyjna 

Wersja demonstracyjna pozwala na korzystanie z programu w dowolnym podmiocie Subiekta GT, 

program może być testowany w warunkach rzeczywistych. Wersja demonstracyjna pozwala osiągnąć 

podstawową funkcjonalność aplikacji jednakże posiada ograniczenia takie jak: 

• możliwość utworzenia jednego szablonu, 

• możliwość utworzenia jednego zadania, 

• możliwość umieszczenia dwóch zestawień, 

• wysyłane wiadomości e-mail opatrzone są w informację o wersji demonstracyjnej oraz reklamę. 

 

Z wersji demonstracyjnej można skorzystać wyłącznie w trybie manualnym (interfejsowym), gdyż nie 

pozwala ona na automatyczne uruchomienie aplikacji z poziomu Harmonogramu zadań Windows. 

 

Istnieje również możliwość przetestowania programu przez określony czas w wersji bez ograniczeń. 

W celu uzyskania czasowej licencji demo programu Listonosz GT , należy skontaktować się z firmą LEO 

pod adresem bok@leo.pl. 

Wersję pełną można zakupić w sklepie https://sklep.leo.pl/pl/p/Listonosz-GT/129 . 

 

mailto:bok@leo.pl
https://sklep.leo.pl/pl/p/Listonosz-GT/129
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1.4. Aktualizacja 

 

Informacje o możliwości zainstalowania nowej wersji programu znajdują się w prawym górnym rogu 

okna programu, na pasku zakładek. 

 

 

Rysunek 1. Informacja o aktualizacji programu 
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 Przygotowanie Subiekta 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 zaledwie 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 wybrać 

przycisk OK, tak jak na rysunku 2. 

 

Rysunek 2. Tworzenie podmiotu testowego 
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W następnym oknie należy wybrać opcję wersja próbna, i zaznaczyć wpisz dane przykładowe. 

Następnie należy nacisnąć przycisk OK. 

 

Rysunek 3. Tworzenie podmiotu testowego 

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.  

Listonosz GT 
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 Instalacja i konfiguracja programu 
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3.1. Proces instalacji 

Aby rozpocząć instalację należy uruchomić plik instalacyjny Listonosz_Setup.exe. 

Następnym krokiem jest przeczytanie i akceptacja umowy licencyjnej oraz naciśnięcie przycisku Dalej 

 

Rysunek 4. Akceptacja umowy 

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

Domyślnie jest to C:\Program Files (x86)\LEO\Listonosz GT. Lokalizację można zmienić wybierając 

przycisk przeglądaj i wybierając folder docelowy. Po wybraniu ścieżki i należy zaznaczyć opcję dalej. 

Następnie kreator poinformuje o utworzeniu skrótu w menu Start, te zmiany również zatwierdza się 

wybierając opcję Dalej. 
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Rysunek 5. Wskazanie lokalizacji docelowej 

 

 

Rysunek 6. Lokalizacja w Menu Start 

W kolejnym kroku instalator zapyta czy utworzyć ikonę na pulpicie. Opcję należy zaznaczyć (zalecany 

wybór) lub odznaczyć i wybrać opcję  Dalej. 
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Rysunek 7. Tworzenie skrótu na Pulpicie 

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

programu. 

 

Rysunek 8. instalacja programu 

  

Listonosz GT 

  

Listonosz GT 
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Kreator instalacji poinformuje o poprawnie przeprowadzonym procesie instalacji. Zaznaczając opcję 

Uruchom aplikację Listonosz GT, program automatycznie uruchomi się, po wybraniu przycisku 

Zakończ. 

 

 

Rysunek 9. Kończenie pracy kreatora 
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3.2. Pierwsze uruchomienie programu 

Po zainstalowaniu programu oraz przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno z komunikatem: 

 

Rysunek 10. Okno nawiązania połączenia 

Należy w tej sytuacji nacisnąć przycisk OK, który spowoduje pojawienie się okna konfiguracji 

połączenia. Dla poprawnego połączenia należy uzupełnić pola: 

• Serwer – nazwa serwera SQL i instalacji (np. SERWER\INSERTGT). Informacje te można 

znaleźć na pasku tytułowym programu Subiekt GT  

• Użytkownik i hasło – login i hasło do serwera SQL (nie należy mylić z loginem i hasłem do 

Subiekta). Domyślnie użytkownik serwera MT 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 znajduje się w Subiekcie GT 

w górnej części na pasku programu. 

 

Rysunek 11. Informacja o serwerze i nazwie podmiotu 

  

Po wybraniu opcji sprawdź połączenie, pojawi się możliwość wybrania podmiotu Subiekta GT. 
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Rysunek 12. Konfiguracja połączenia z bazą 

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

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

nadane.  

 

Rysunek 13. Okno logowania 

  

 

 

W trakcie użytkowania programu istnieje możliwość dodania nowego 
użytkownika do Subiekta GT, jednak nie będzie on  widoczny od razu na liście 
logowania do programu Listonosz GT. Nowo utworzonego użytkownika należy 
dodać ręcznie w ustawieniach uprawnień.. 

 

Listonosz GT 

  



  

  

 

18 

3.3. Problemy z połączeniem 

W przypadku problemów z połączeniem z bazą danych, należy sprawdzić konfigurację serwera SQL. 

W tym celu należy uruchomić program SQL Server Configuration Manager. W Windows 7 lub 

wcześniejszych wersjach uruchamia się go z Menu Start. 

 

Rysunek 14. Uruchomienie programu SQL Server Configuration Manager w Windows 7 

W Windows 8 należy wyszukać program w aplikacjach.  

 

Rysunek 15. Uruchomienie programu SQL Server Configuration Manager w Windows 8 
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W Windows 10 można skorzystać z lupki (narzędzie Wyszukaj) 

 

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 ustawieniach general trzeba ustawić opcję Listonosz GT 

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). 

Listonosz GT 

  

Rysunek 16. Uruchomienie programu SQL Server Configuration 
Manager w Windows 10 
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Rysunek 17. Rozwiązywanie problemów z połączeniem 
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 Instalacja pliku licencji 

Aktywacja pełnej lub czasowej wersji programu polega na wczytaniu otrzymanego pliku licencji w menu 

Konfiguracja -> Licencja. 

Otrzymany plik należy zapisać na dysku, następnie wczytać do programu zgodnie z poniższym 

schematem postępowania. 

 

Rysunek 18. Wczytywanie pliku licencji 
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 Konfiguracja połączenia e-mail 

Aby program mógł poprawnie pracować należy skonfigurować połączenia e-mail. 

W tym celu należy w oknie głównym programu wybrać ikonkę Konfiguracja, a następnie wypełnić 

wszystkie wymagane pola.   

• Serwer – serwer SMTP poczty e-mail 

• Port – port poczty wychodzącej (domyślnie jest to 587) 

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

• Hasło –  hasło do konta poczty e-mail 

• Nazwa – nazwa nadawcy wiadomości 

• e-mail – adres e-mail, z którego będą wysyłane wiadomości 

Zaznaczenie opcji SSL spowoduje włączenie protokołu zabezpieczeń SSL. Zapewnia ochronę loginu 

i hasła podczas połączenia między klientami a serwerem pocztowym. Tej opcji należy użyć jeśli 

korzysta się z tego rodzaju zabezpieczeń.  

 

Rysunek 19. Ustawienia email 
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 Interfejs programu 

Okno programu można podzielić na kilka segmentów:  

• pasek programu 

• pasek zakładek 

• pasek narzędzi 

• główne okno programu 

• pasek stanu 

 

 

Rysunek 20. Interfejs programu 
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 Pasek zakładek i pasek narzędzi 

W następnych podrozdziałach zostaną opisane funkcje znajdujące się na pasku zakładek oraz pasku 

narzędzi. 

 

Rysunek 21. Pasek narzędzi 
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7.1. Zakładka ‘Program’ 

 

W zakładce Program można dokonać podstawowych zmian w ustawieniach programu Listonosz GT. 

W kolejnych podrozdziałach zostały szczegółowo opisane poszczególne opcje. 
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7.1.1. Konfiguracja 

W oknie ustawień Konfiguracji można kolejno zmienić ustawienia dotyczące: 

• połączenia z bazą danych MS SQL  

• konfigurację konta pocztowego  

• zmianę pliku licencji  

 

Rysunek 22. Konfiguracja połączenia z bazą danych 
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7.1.2. O programie 

Wybranie tej opcji spowoduje pokazanie się okna z informacjami o zainstalowanej wersji programu 

oraz z danymi producenta programu. 

 

Rysunek 23. Okno 'O programie' 
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7.1.3. Zamknij 

Naciśnięcie tej opcji spowoduje zamknięcie programu. 
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7.1.4. Schemat tworzenia zadań  

 
  

Tworzenie zadań odbywa się w czterech krokach.   

 

  

W kolejnych podrozdziałach zostały opisane poszczególne etapy. 

Tworzenie  
zestawienia 

Tworzenie  
szablonu  

wiadomości 

Tworzenie  
zadania 

Uruchomienie  
zadania 
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7.2. Zestawienia 

Pracę z programem należy rozpocząć od utworzenia zestawień, które będą wysyłane pod wskazane 

adresy e-mail.   

W zakładce Zestawienia znajdują się opcje, które pozwolą na sprawne zarządzanie utworzonymi 

zestawieniami.  

• Odśwież listę – ta opcja pozwoli odświeżyć listę zapisywanych zestawień  

• Dodaj zestawienie – w tym miejscu należy zdefiniować odpowiednie zestawienie  

• Wczytaj z pliku – ta opcja pozwala na wczytanie gotowego zestawienia w formacie XLS  

• Popraw zestawienie – ta opcja umożliwia poprawienie już utworzonego zestawienia •  Usuń 

zestawienie – wybranie tej opcji spowoduje usunięcie zestawienia  

  

  

Rysunek 24  
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7.2.1. Tworzenie zestawień 

 
Aby utworzyć zestawienie należy w zakładce Zestawienia wybrać opcję Dodaj zestawienie. 

  

  

Rysunek 25  

Po wykonaniu tej czynności pojawi się nowe okno z polami do uzupełnienia.  

Pole Podstawowe Nazwa zestawienia – w tym miejscu użytkownik wpisuje nazwę jaką ma nosić 

zestawienie, pole  jest obligatoryjne, bez nadania nazwy zestawienie nie zostanie zapisane  

Zapytanie SQL – w tym polu należy umieścić zapytanie do bazy danych, na podstawie którego zostanie 

wygenerowane zestawienie. 

  

Rysunek 26  

  

W trakcie użytkowania programu istnieje możliwość dodania nowego 
użytkownika do Subiekta GT, jednak nie będzie on  widoczny od razu na liście 
logowania do programu Listonosz GT. Nowo utworzonego użytkownika należy 
dodać ręcznie w ustawieniach uprawnień.. 
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Parametry – ta zakładka ma na celu wyjaśnienie pojęć, które znajdują się w zakładce Zapytania SQL.   

 

Pole jest nieedytowalne, pełni jedynie funkcję informacyjną 
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7.2.1.1. Tworzenie zestawień – parametr ID_KONTRAHENTA

 

ID_KONTRAHENTA – to parametr, który pozwala w łatwy sposób wyselekcjonować kontrahentów, do 

których zostanie wysłane wygenerowane zestawienie. Użycie parametru ID_KONTRAHENTA 

spowoduje to, że zestawienie zostanie wysłane tylko pod adresy e-mail kontrahentów, których dotyczą 

dane wygenerowane w Subiekcie GT.   

  

  Tworząc  zapytanie  do  bazy  danych  z  parametrem   

ID_KONTRAHENTA należy wiedzieć, że wybrany parametr wstawi  

  
się w miejscu kursora po kliknięciu w ikonę parametru.  

  

W rozdziale 8.1 Przykład – parametr ID_KONTRAHENTA został przedstawiony przykład z 

zastosowaniem parametru ID_KONTRAHENTA.  
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7.2.1.2. Tworzenie zestawień – parametr ID_UZYTKOWNIKA 

Tworzenie zestawienia z użyciem parametru ID_UZYTKOWNIKA.  

  

Rysunek 29  

ID_UZYTKOWNIKA – jest to parametr, który dzięki swojemu zastosowaniu zezwoli na wysyłanie 

wiadomości e-mail na adresy zawarte w kartotece użytkowników Subiekta GT. Pozwala on na 

wyselekcjonowanie konkretnych danych powiązanych z użytkownikiem programu Subiekt GT.  

  

Tworząc zapytanie do bazy danych z parametrem ID_UZYTKOWNIKA należy 
wiedzieć, że wybrany parametr wstawi się w miejscu kursora po kliknięciu w 
ikonę parametru. 

 

W rozdziale 8.2 Przykład – parametr ID_UZYTKOWNIKA został przedstawiony przykład 

z zastosowaniem parametru ID_UZYTKOWNIKA. 
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7.2.1.3. Tworzenie zestawień – parametr ID_PRACOWNIKA 

Tworzenie zestawienia z użyciem parametru ID_PRACOWNIKA.  

  

Rysunek 30  

ID_PRACOWNIKA – to parametr, który pozwala w łatwy sposób wyselekcjonować pracowników 

kontrahentów, do których zostanie wysłane wygenerowane zestawienie. Użycie parametru  

ID_PRACOWNIKA spowoduje to, że zestawienie zostanie wysłane tylko pod adresy e-mail pracowników 

kontrahentów, dla których wygenerowano dane w Subiekcie GT. 

  

Tworząc zapytanie do bazy danych z parametrem ID_PRACOWNIKA należy 
wiedzieć, że wybrany parametr wstawi się w miejscu kursora po kliknięciu w ikonę 
parametru. 

 

W rozdziale 8.3 Przykład – parametr ID_PRACOWNIKA został przedstawiony przykład z zastosowaniem 

parametru ID_PRACOWNIKA. 
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7.2.1.4   Tworzenie zestawień - #LINK# 

 
Tworzenie zestawienia z użyciem parametru #LINK#. 

  

Rysunek 31  

#LINK# - użycie tego parametru w zapytaniu SQL powoduje, że przekazywane do pliku XLS odnośniki 

będą „klikanle”, czyli po kliknięciu w dany odnośnik, widoczny w komórkach Excela, otworzy się 

automatycznie w przeglądarce strona www, na którą wskazuje odnośnik. Parametr ten działa w każdym 

polu tekstowym w Subiekcie GT, w którym zawarty jest adres URL. 

 

  

Tworząc zapytanie do bazy danych z parametrem #LINK# należy wiedzieć, że 
wybrany parametr wstawi się w miejscu kursora po kliknięciu w ikonę parametru. 

 

W rozdziale 8.4 Przykład – parametr #LINK# został przedstawiony przykład z zastosowaniem 

parametru #LINK#. 
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7.2.2. Szablony  

Kolejnym krokiem, który należy wykonać jest utworzenie szablonu wiadomości e-mail. W tym celu 

wybieramy zakładkę Szablony.  

Opcje umieszczone w tej zakładce: 

• Odśwież listę – użycie tej funkcji spowoduje odświeżenie listy utworzonych szablonów  

• Dodaj szablon – dzięki tej opcji można utworzyć szablon wysyłanej wiadomości e-mail  

• Popraw szablon – należy użyć tej opcji jeżeli zachodzi potrzeba poprawienia już istniejącego 

szablonu  

• Usuń szablon – wybranie tej opcji spowoduje usunięcie utworzonego szablonu  

  

  

Rysunek 32  

Aby dodać szablon należy wybrać opcję Dodaj szablon. Po wykonaniu tej czynności pojawi się nowe  

okno z polami do uzupełnienia.    

  

Rysunek 33  
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Pole Podstawowe:  

• Nazwa szablonu – w tym polu należy wpisać nazwę szablonu, pole jest wymagane i niezbędne 

do zapisania całego szablonu  

• Temat wiadomości – w tym miejscy należy wpisać temat wiadomości e-mail, pole jest 

obligatoryjne  

    

Zakładka Treść – jest to miejsce, w którym należy umieścić treść wiadomości e-mail, którą zobaczy  

Odbiorca.    

  

Rysunek 34  
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Zakładka Zestawienia – w tej zakładce należy wybrać wcześniej utworzone zapytania do bazy danych.  

   

  

Rysunek 35  

Utworzony szablon będzie widoczny na liście w zakładce Szablony.  

  

Rysunek 36  
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7.2.3. Zadania 

Zakładka Zadania służy do tworzenia zadań odpowiedz ialnych za wysyłanie wiadomości. W tej 

zakładce można również określić odbiorców wiadomości e-mail.  

Dostępne funkcje:  

• Uruchom zadanie – wybranie tej opcji spowoduje uruchomienie procesu wysyłania 

wiadomości e-mail  

• Odśwież listę – ta opcja spowoduje odświeżenie listy utworzonych zadań  

• Dodaj zadanie – wybranie tej funkcji pozwoli na dodanie nowego zadania  

• Popraw zadanie – należy wybrać tę opcję jeżeli zachodzi potrzeba modyfikacji już istniejącego 

zadania  

• Usuń zadanie – wybór tej opcji spowoduje usunięcie istniejącego zadania  

  

Rysunek 37  

Aby dodać zadanie należy wybrać opcję Dodaj zadanie, w tym momencie pojawi się nowe okno z polami  

do uzupełniania. Składa się ono z kilku  zakładek, każda z nich będzie omówiona poniżej.  

  

Rysunek 38 
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7.2.3.1. Zakładka Zadanie  

Zakładka Zadanie: 

Nazwa – w tym miejscy należy nadać nazwę jaką będzie nosiło zadanie, pole jest obligatoryjne, jeżeli 

nie zostanie uzupełnione zadanie nie zostanie zapisane  

• Szablon – w tym miejscu z rozwijalnej listy należy wybrać wcześniej utworzony szablon 

wiadomości e-mail  

• Pomijaj wiadomości bez danych – jeżeli pole zostanie zaznaczone program będzie pomijał 

wiadomości e-mail bez danych  

• Wysyłaj wiadomości tylko do kontrahentów dla których zaznaczono „Zgodę na otrzymywanie 

dokumentów w formie elektronicznej” w zakładce CRM w Subiekcie – wiadomości będą 

wysyłane tylko do kontrahentów, którzy wyrazili na to zgodę. Warunkiem jest zaznaczenie takiej 

opcji kartotece kontrahenta w programie Subiekt GT  

Harmonogram – w tym miejscu można ustalić częstotliwość wysyłania wiadomości e-mail  

• Włącz harmonogram dla zadania – zaznaczając tą opcję uzyskuje się możliwość ustawienia 

odpowiednich parametrów związanych z częstotliwością wysyłanych wiadomości o Uruchom 

– z rozwijalnej listy należy wybrać jak często zadanie ma być uruchamiane, w jakim czasie i o 

jakiej godzinie  

  

Rysunek 39  
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7.2.3.2. Zakładka Odbiorcy – kontrahenci 

 
Zakładka ta jest jedną z zakładek, w której można określić odbiorców wysyłanych wiadomości. 

Aby program Listonosz GT mógł pracować poprawnie, konieczne jest wypełnienie co najmniej jednej z 

zakładek Odbiorcy – kontrahenci, Odbiorcy – użytkownicy Subiekta, Odbiorcy (automat) oraz Inne.  

Za pomocą opcji wyboru należy zaznaczyć kontrahentów, którzy będą uprawnieni do otrzymywania 

wiadomości e-mail z zestawieniami. Zakładka wyposażona jest w dwa filtry tj. grupa i cecha, dzięki 

którym można wyfiltrować  kontrahentów w zależności od potrzeby.  

  

  

Rysunek 40  

Każdy z zaznaczonych kontrahentów otrzyma takie samo ogólne zestawienie, pod warunkiem, że nie 

został użyty w zapytaniu SQL parametr ID_KONTRAHENTA oraz ID_PRACOWNIKA.  Użycie parametrów 

spowoduje wyselekcjonowanie odpowiednich adresów e-mail, czego skutkiem będzie wysłanie 

indywidualnych zestawień do poszczególnych kontrahentów.  
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7.2.3.3. Zakładka Odbiorcy – użytkownicy Subiekta 

 
Zakładka Odbiorcy – użytkownicy Subiekta, jest to druga zakładka, w której można oznaczyć odbiorców  
wiadomości, są nimi użytkownicy programu Subiekt GT.  

  

Rysunek 41  

Użytkownicy, którzy zostaną wybrani jako odbiorcy wiadomości otrzymają takie same ogólne 

zestawienie, po warunkiem, że w zapytaniu nie zastosowano parametru ID_UZYTKOWNIKA, którego 

zastosowanie spowoduje, że każdy z użytkowników otrzyma indywidualne zestawienie.  
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7.2.3.4. Zakładka Odbiorcy (automat) 

W tej zakładce istnieje możliwość wybrania odbiorców wg odpowiednich cech i grup. Przy wyborze 

jednej z opcji program wyśle wiadomość e-mail na adres podany w kartotece konkretnego 

kontrahenta lub pracownika kontrahenta. 

Użytkownik programu może wybrać tylko jedną z opcji lub zaznaczyć „brak” wtedy zakładka Odbiorcy 

(automat) będzie nieaktywna.  

  

Rysunek 42  

  

Każda grupa i cecha dotycząca zarówno kontrahenta jak i pracownika ma 
przypisane w programie ID. Jest to swego rodzaju podpowiedz dla osoby 
tworzącej zapytanie do bazy danych. Program podpowiada jaki identyfikator ma 
dana grupa lub cecha w bazie danych Subiekta GT. 

 

 

Zakładka ta ma swoje zastosowanie w momencie, gdy wysyłane jest ogólne zestawienie do 

poszczególnych grup kontrahentów lub pracowników (z zastosowaniem zawężeń w postaci grup lub 

cech) oraz przy zastosowaniu parametrów ID_KONTRAHENTA oraz ID_PRACOWNIKA. Użycie 

parametrów spowoduje wysłanie indywidualnych zestawień do kontrahentów lub pracowników 

kontrahentów.     
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7.2.3.5. Zakładka Inne 

Dzięki tej zakładce użytkownik ma możliwość ustawienie własnych parametrów dotyczących 

odbiorców zestawień:  

• Odbiorcy – adresy niepowiązane – są to ci odbiorcy, których nie ma w bazie kontrahentów w 

Subiekcie, użytkownik może w tym miejscu wpisać dowolny adres e-mail, na który ma być 

wysłana wiadomość z zestawieniem. Adresy e-mail mogą być oddzielone między sobą 

średnikiem lub przecinkiem  

• Ukryta kopia wiadomości – istnieje również możliwość wpisania adresu e-mail odbiorców, do 

których będzie wysłana ukryta kopia każdej wiadomości. Pole nie jest obligatoryjne, można 

pominąć jego uzupełnienie jeżeli nie zachodzi taka potrzeba. Podobnie jak w przypadku 

adresów niepowiązanych, mogą być one oddzielone między sobą średnikiem lub przecinkiem  

• Kopiuj zestawienia do folderu – zaznaczenie tej opcji spowoduje zapisanie kopii 

wygenerowanego zestawienia do wybranego wcześniej folderu  

• Dopisz datę do nazwy kopii – zaznaczenie tej opcji spowoduje dodanie bieżącej daty do nazwy 

kopii  

  

Rysunek 44  
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 Przykłady 

Ten rozdział oraz jego podrozdziały będą skupiały się na przykładach z użyciem parametrów: 

• ID_KONTRAHENTA, 

• ID_UZYTKOWNIKA, 

• ID_PRACOWNIKA, 

• #LINK#. 
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8.1. Przykład – parametr ID_KONTRAHENTA 

Przykład 1  

Celem przykładu jest przedstawienie zasad działania parametru ID_KONTRAHENTA.  

W Subiekcie GT utworzono faktury sprzedażowe, każda z nich wystawiona jest dla innego 

kontrahenta. Każdy z kontrahentów ma wystawionych po kilka dokumentów sprzedażowych, 

natomiast zaszła potrzeba, aby wysłać zestawienia z wystawionymi fakturami z dnia bieżącego tylko 

do dwóch kontrahentów tj. do Hurtowni Ala oraz do ABC s.c. 

  

Rysunek 45  

    

W programie Listonosz GT należy utworzyć zapytanie SQL z użyciem parametru ID_KONTRAHENTA.   

   

  

Rysunek 46  

Następnie w zakładce Zadania należy dodać zadanie oraz w zakładce Odbiorcy – kontrahenci 

zaznaczyć kontrahentów, do których będzie wysłany e-mail z zestawieniem faktur sprzedaży z danego 

dnia.  
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Rysunek 47  

Tak przygotowane i zapisane zadanie pozwoli na prawidłowe uruchomienie zadania i wysalanie  

wiadomości e -mail to poszczególnych odbiorców. W tym celu wybieramy opcję Uruchom zadanie.  

  

Rysunek 48  

   

Poprawność wykonanego zadania potwierdzi się komunikatem o ilości wysłanych wiadomości.  

  

Rysunek 49  

Zgodnie z założeniami zapytania z parametrem ID_KONTRAHENTA, wybrani odbiorcy wiadomości 

otrzymali zestawienia zawierające dokumenty sprzedażowe dotyczące konkretnego kontrahenta.  

ABC s.c. otrzymała e-mail z zestawieniem faktur tylko dla ABC s.c. 
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Rysunek 50  

Hurtownia Ala otrzymała e-mail z zestawieniem faktur tylko dla Hurtowni Ala.  

  

Rysunek 51  

Przykład 2  

 

Celem przykładu jest przedstawienie zasad działania parametru ID_KONTRAHENTA oraz zakładki 

Odbiorcy – automat. 

W Subiekcie GT utworzono faktury sprzedażowe, każda z nich wystawiona jest dla innego 

kontrahenta. Każdy z kontrahentów ma wystawionych po kilka dokumentów sprzedażowych, 

natomiast zaszła potrzeba, aby wysłać zestawienia z wystawionymi fakturami z dnia bieżącego tylko 

do kontrahentów z przypisaną grupą. Kontrahenci, którzy mają przypisaną grupę Drogerie lub 

Hurtownie, dzięki parametrowi ID_KONTRAHENTA, otrzymają indywidualne zestawienia. Tymi 

kontrahentami są Hurtownia ALA oraz Restauracja KOLOROWA.  

  

Rysunek 52  

  

  

    

Bardzo ważnym elementami w kartotece kontrahenta są grupy i cechy, które przypisane są danemu  

pracownikowi. Dzięki nim możliwe jest prawidłowe skonfigurowanie parametrów w programie 

Listonosz GT. 
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Rysunek 53  

  

Rysunek 54  

    

W programie Listonosz GT należy utworzyć zapytanie SQL z użyciem parametru ID_KONTRAHENTA.  
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Rysunek 55  

Następnie w zakładce Zadania należy dodać zadanie oraz w zakładce Odbiorcy-automat określić do 

których kontrahentów ma zostać wysłane zestawienie.  

  

Rysunek 56  

    

Tak przygotowane i zapisane zadanie pozwoli na prawidłowe uruchomienie zadania i wysalanie  

wiadomości  e -mail to poszczególnych odbiorców. W tym celu wybieramy opcję Uruchom zadanie.  

  

Rysunek 57  
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Poprawność wykonanego zadania potwierdzi się komunikatem o ilości wysłanych wiadomości.  

  

Rysunek 58  

Zgodnie z założeniami zapytania z parametrem ID_KONTRAHENTA wybrani odbiorcy wiadomości 

otrzymali indywidualne zestawienia zawierające dokumenty sprzedażowe dotyczące konkretnego 

kontrahenta. Natomiast dzięki zakładce Odbiorcy – automat można było zawęzić grono odbiorców 

tylko o tych którzy byli przypisani do wskazanych grup.  

Hurtownia Ala otrzymała e-mail z zestawieniem faktur tylko dla Hurtowni Ala.  

  

Rysunek 59  

Restauracja KOLOROWA otrzymała e-mail z zestawieniem faktur dla Restauracji Kolorowej.  

  

Rysunek 60  
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8.2. Przykład – parametr ID_UZYTKOWNIKA 

Przykład 3  

Celem przykładu jest przedstawienie zasad działania parametru ID_UZYTKOWNIKA  

W Subiekcie GT wygenerowano faktury sprzedażowe, w kolumnie „Wystawił” widnieją użytkownicy 

Subiekta, którzy wystawili dokumenty sprzedażowe. W związku z koniecznością wysłania zestawień 

do poszczególnych użytkowników Subiekta użyto w zapytaniu parametru ID_UZYTKOWNIKA, po to aby 

każdy z nich otrzymał dokumenty wystawione tylko przez niego.  

  

Rysunek 61  

W programie Listonosz GT tworzone jest zestawienie z zastosowaniem parametru ID_UZYTKOWNIKA.  

  

Rysunek 62  

Następnie należy utworzyć zadanie używając zakładki Odbiorcy – użytkownicy Subiekta. W polu 

wyboru  zaznaczany jest jeden użytkownik, do którego zostaną wysłane wszystkie wygenerowane 

przez niego  dokumenty sprzedażowe.  
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Rysunek 63  

Tak przygotowane i zapisane zadanie pozwoli na prawidłowe uruchomienie zadania i wysalanie  

wiadomości e-mail to poszczególnych odbiorców. W tym celu wybieramy opcję Uruchom zadanie.  

  

Rysunek 64  

    

Poprawność wykonanego zadania potwierdzi komunikat o ilości wysłanych wiadomości.  

   

  

Rysunek 65  

Zgodnie z założeniami zapytania z parametrem ID_UZYTKOWNIKA, wybrani odbiorcy wiadomości 

otrzymali zestawienia zawierające dokumenty sprzedażowe wystawione przez konkretnych 

użytkowników Subiekta GT. Użytkownik Szef otrzymał zestawienie z dokumentami  wystawionymi 

przez Szefa 
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Rysunek 66  

Użytkownik Jan Kowalski otrzymał zestawienie z dokumentami wystawionymi przez Jana 

Kowalskiego  

  

Rysunek 67  
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8.3. Przykład – parametr ID_PRACOWNIKA 

Przykład 4  

Celem przykładu jest przedstawienie zasad działania parametru ID_PRACOWNIKA  

W Subiekcie GT wygenerowano dokumenty sprzedażowe wystawione dla konkretnych kontrahentów. 

Poszczególni kontrahenci tj. ABC s.c. oraz Piekarnia ROGALIK posiadają przypisanych w swoich 

kartotekach pracowników, do których mają być wysłane zestawienia z dokumentami kontrahenta. 

  

Rysunek 68  

Bardzo ważnym elementami w kartotece kontrahenta są grupy i cechy, które przypisane są danemu 

pracownikowi. Dzięki nim możliwe jest prawidłowe skonfigurowanie parametrów w programie 

Listonosz GT. 

  

Rysunek 69  

W programie Listonosz GT tworzone jest zestawienie z zastosowaniem parametru ID_PRACOWNIKA. 
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Rysunek 70  

Następnie należy utworzyć zadanie używając zakładki Odbiorcy (automat), w tej zakładce należy 

określić, do których pracowników mają zostać wysłane wiadomości z zestawieniami kontrahentów. 

  

Rysunek 71  

    

Tak przygotowane i zapisane zadanie pozwoli na prawidłowe uruchomienie zadania i wysalanie 

wiadomości e-mail to poszczególnych odbiorców. W tym celu wybieramy opcję Uruchom zadanie.  

  

Rysunek 72  

Poprawność wykonanego zadania potwierdzi komunikat o ilości wysłanych wiadomości.  
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Rysunek 73  

Zgodnie z założeniami zapytania z parametrem ID_PRACOWNIKA, zestawienia z dokumentami 

sprzedażowymi kontrahentów zostały wysłane do  pracowników tych kontrahentów.  

Pracownik kontrahenta ABC s.c. otrzymał zestawienie z dokumentami kontrahenta ABC s.c. 

  

  

Rysunek 74  

  

  

Pracownik Piekarni ROGALIK otrzymał zestawienie z dokumentami kontrahenta Piekarnia Rogalik 

 

  

Rysunek 75  
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8.4. Przykład – parametr #LINK# 

Przykład 5  

Celem przykładu jest przedstawienie zasad działania parametru #LINK#. 

W Subiekcie GT istnieją towary i usługi, które w swoim opisie posiadają pole, w którym umieszczony 

jest adres URL danego produktu. Do poszczególnych kontrahentów tj. Hurtowni ALA oraz Kiosku 

ARTUR zostaną wysłane zestawienia towarów i usług, które będą posiadać dodatkowe pole z adresem 

www.  

  

Rysunek 76  

W programie Listonosz GT tworzone jest zestawienie z zastosowaniem parametru #LINK#  
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Rysunek 77  

Kolejnym krokiem jest wybranie odbiorcy lub odbiorców, do których będzie wysłana wiadomość z 

załączonym zestawieniem. Mogą to być:  

• Odbiorcy – kontrahenci,   

• Odbiorcy – użytkownicy Subiekta, •  Odbiorcy (automat),  

• Inne.  

W zakładce Odbiorcy – kontrahenci należy zaznaczyć te firmy, do których będzie wysłana wiadomość. 

 

  

Rysunek 78  

Tak przygotowane i zapisane zadanie pozwoli na prawidłowe uruchomienie zadania i wysalanie  

wiadomości e-mail to poszczególnych odbiorców. W tym celu wybieramy opcję Uruchom zadanie.  
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Rysunek 79  

Poprawność wykonanego zadania potwierdzi komunikat o ilości wysłanych wiadomości.  

  

Rysunek 80  

W tym przypadku Hurtownia Ala oraz Kiosk ARTUR otrzymali takie samo zestawienie.   

   

  

Rysunek 81  

Klikając w dany link program przekieruje użytkownika do strony danego produktu.  
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 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, czyli: Subiekt 

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

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

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

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

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

Licencja 

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

międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej.  

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

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

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

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: Sub iekt 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. 

 


