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1 Informacje o programie 
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1.1 Do czego służy program 
 

Program Menedżer zamówień umożliwia realizację zamówień jako faktury sprzedaży lub 

paragony imienne z możliwością fiskalizacji dokumentu. Pogram umożliwia również 

wygenerowanie paczki na podstawie zamówienia w wybranej firmie kurierskiej. Dostępne firmy 

kurierskie: 

• InPost 

• Poczta Polska 

• DPD 

• GLS 

• DHL 

 

Adres dostawy dla paczki pobierany jest w pierwszej kolejności z pola ‘Adresy dostawy’ 

dokumentu ZK (Rysunek 1). 

 

 

Rysunek 1 
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Jeżeli nie zdefiniowano adresu dostawy w dokumencie, to w drugiej kolejności zostanie pobrany 

adres podstawowy z kartoteki kontrahenta Odbiorcy dokumentu (Rysunek 2). 

 

 

Rysunek 2 
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Adres dostawy wpisany w kartotece kontrahenta w zakładce Adresy (Rysunek 3) a niewskazany 

jako adres dostawy w Adresach dokumentu jak również adres pochodzący z kartoteki 

kontrahenta będącego Nabywcą (Płatnikiem) dokumentu nie są brane pod uwagę. 

 

 

Rysunek 3 
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1.2 Wymagania systemowe do instalacji 

i uruchomienia programu 
 

Program Menedżer zamówień 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, 

• dodatek InsERT Sfera dla Subiekta GT 

• System operacyjny Windows 8 lub wyższy 

• Microsoft .NET Framework 4.6.1. lub wyższy 

• Microsoft SQL Serwer 2012 lub nowszy 

• dostęp do interfejsów API firm kurierskich 
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1.3 Wersja demonstracyjna 
 

Wersja demonstracyjna pozwala na korzystanie z programu w dowolnym podmiocie 

Subiekta GT. Wersja demo nie posiada różnic funkcjonalnych w stosunku do wersji pełnej. 

Ograniczenia wersji demonstracyjnej to: 

• możliwość przetworzenia maksymalnie 30 dokumentów.   
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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 4 
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2 Przygotowanie Subiekta GT do pracy 

z programem 
 

Program można również przetestować na testowym podmiocie Subiekta GT. 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 
 

W oknie wyboru podmiotu należy wybrać opcję Nowy, wpisać wybraną nazwę dla podmiotu 

i nacisnąć przycisk OK, tak jak na rysunku 2. 

 
Rysunek 5 

W następnym oknie należy wybrać opcję wersja próbna, i zaznaczyć wpisz dane przykładowe. 

Następnie należy nacisnąć przycisk OK. 

 

Rysunek 6 

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 Shoper 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: Menedzer_Zamowien_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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W oknie kreatora pojawi się możliwość wybrania folderu w którym ma zostać zainstalowany 

program. Domyślnie jest to C:\Program Files (x86)\LEO\Menedżer zamówień. Lokalizację 

można zmienić wybierając przycisk Przeglądaj i wybierając folder docelowy. Po wybraniu 

ścieżki, należy zaznaczyć opcję Dalej.  

 

Rysunek 12 

W kolejnym kroku instalator utworzy skrót aplikacji w folderze w menu start. Użytkownik może 

zmienić lokalizację skrótu klikając opcję Przeglądaj.  

 

Rysunek 13 
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Następnym krokiem jest wybranie opcji dodatkowych. 

 

Rysunek 14 

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

instalacja programu. 

 

Rysunek 15 
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Kreator instalacji poinformuje o poprawnie przeprowadzonym procesie instalacji. Zaznaczając 

opcję Uruchom program Menedżer zamówień, program automatycznie uruchomi się, po 

wybraniu przycisku Zakończ. 

 

Rysunek 16 
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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 

Po wybraniu opcji sprawdź połączenie, pojawi się możliwość wybrania podmiotu Subiekta GT. 

 

Rysunek 18 
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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. 

 

 
Rysunek 19 

 

 

 

 

Przed zalogowaniem się do programu można zmienić konfigurację bazy danych MS SQL (1), 

wyświetlić log z informacjami o zdarzeniach i działaniach dotyczących programu (2) oraz 

wyświetlić informacje o programie (3). 

 

Rysunek 20 

  

Podczas użytkowania programu zostanie dodany nowy użytkownik do 

Subiekt  GT, nie będzie go widać na liście logowania do programu Menedżer 

zamówień. Nowo utworzonego użytkownika należy dodać ręcznie w ustawieniach 

uprawnień (rozdział  5.3).  
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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 21 
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Dla Windows 8 należy wyszukać programu w aplikacjach. 

 

Rysunek 22 

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 23 
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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 25 

Rysunek 24 



Menedżer zamówień  

 

25 
 

4 Interfejs programu  
 

Okno programu można podzielić na kilka segmentów: 

• pasek programu,  

• pasek zakładek z modułami,  

• pasek narzędzi,  

• główne okno programu,  

• pasek stanu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 27 

  

Pasek programu 

Pasek zakładek 

Pasek narzędzi 

Główne okno 

programu 

Pasek stanu 

Rysunek 26 
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5 Rozwijane menu programu 
 

Wybierając rozwijane menu programu Menedżer zamówień użytkownik ma dostęp między 

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

możliwości sprawdzenia logów. W podrozdziałach zostały opisane dostępne ustawienia.  

 

Rysunek 28 
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5.1 Ustawienia 
 

Ustawienia programu Menedżer zamówień podzielone są na kilka zakładek: Podstawowe, 

Poczta Polska, InPost, DPD. W podrozdziałach zostały opisane ustawienia dotyczące 

poszczególnych zakładek.  
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5.1.1 Ustawienia podstawowe 
 

Ustawienia podstawowe pozwalają określić, które zamówienia z Subiekta GT mają być brane 

pod uwagę do realizacji, w jaki sposób mają być zrealizowane oraz w którym miejscu 

w Subiekcie GT zapisać wygenerowany nr listu przewozowego.  

 

Rysunek 29 

Zamówienia – w tej sekcji użytkownik może wybrać, które zamówienia będą brane pod uwagę 

do realizacji. Jeżeli żadna z poniższych opcji nie zostanie wybrana, realizowane będą wszystkie 

niezrealizowane zamówienia od klienta (ZK) z Subiekta GT.  

 

Zamówienia filtrowane w programie według: 

 

Sekcja ta nie dotyczy zamówień z płatnością za pobraniem. Zamówienia tego typu 

będą wyświetlane zawsze niezależnie od wybranego ustawienia. 
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• Flaga – do realizacji będą brane pod uwagę tylko zamówienia z wskazaną flagą w tym 

polu.  

• Pole własne – do realizacji będą brane pod uwagę tylko zamówienia z odpowiednią 

wartością we wskazanym rozszerzonym polu własnym w tym polu. Obsługiwane pola 

własne: 

o Rozszerzone pole własne typu FLAGA – wartość pola powinna być ustawiona 

na ‘prawda’. 

o Rozszerzone pole własne typu SŁOWNIK – wartość pola powinna być ustawiona 

na ‘Opłacone’. 

o Rozszerzone pole własne typu TEKST – wartość pola powinna być ustawiona na 

‘Opłacone’. 

• Wykrywanie słowa ‘Opłacone’ w uwagach dokumentu – jeżeli słowo ‘Opłacone’ zostanie 

wykryte w uwagach dokumentu ZK, to będzie on brany pod uwagę do realizacji.  

• Wykrywanie słowa ‘Opłacone’ w podtytule dokumentu – jeżeli słowo ‘Opłacone’ zostanie 

wykryte w podtytule dokumentu ZK, to będzie on brany pod uwagę do realizacji.  
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Realizacja zamówień – program Menedżer zamówień umożliwia realizację zamówień od klienta 

jako dokumentu FS lub Pai. Mechanizm ten działa następująco.  

Jeżeli w uwagach dokumentu ZK zostanie wykryte słowo ‘Faktura’ lub ‘Paragon’ to zostanie 

wygenerowany odpowiedni dokument końcowy (w zależności od wykrytego słowa) 

w Subiekcie GT.  

Jeżeli w uwagach dokumentu ZK nie zostanie wykryte słowo ‘Faktura’ lub ‘Paragon’ podczas 

realizowania dokumentu przy pomocy programu Menedżer zamówień użytkownik zostanie 

zapytany o dokument końcowy (faktura lub paragon imienny), który ma zostać wygenerowany. 

Wybranie opcji Domyślnie realizuj zamówienie jako dokument spowoduje, że podczas realizacji 

dokumentu ZK, domyślnie będzie generowany wybrany przez użytkownika dokument o ile 

w uwagach dokumentu nie zostanie wykryte słowo ‘Faktura’ lub ‘Paragon’. 

Domyślnie realizuj zamówienie jako dokument: 

• FS – domyślnie dokument ZK będzie realizowany jako faktura sprzedaży. 

• Pai – domyślnie dokument ZK będzie realizowany jako paragon imienny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

T
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K
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K
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ZK zrealizowane jako 

dokument FS lub Pai 

w zależności od 

wprowadzonego słowa 

w uwagach dokumentu. 

ZK zrealizowane zgodnie 

z wybraną opcją. 
ZK zrealizowane zgodnie 

z wybraną opcją. 

Uwagi dokumentu ZK 

zawierają słowo 

‘Faktura’ / ‘Paragon’. 

Wybrana opcja 

‘Domyślnie realizuj 

zamówienie jako 

dokument’. 

Okno z pytaniem jaki 

dokument ma powstać 

z realizowanego ZK. 
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Numer listu przewozowego – użytkownik może wybrać miejsce, gdzie w Subiekcie GT zostanie 

zapisany numer listu przewozowego.  

• Zapisuj numer listu przewozowego w polu własnym zamówienia – użytkownik może 

wskazać rozszerzone pole własne typu tekst. 

 

Podstawowe – sekcja z podstawowymi ustawieniami ułatwiającymi bieżącą obsługę 

zamówień, 

• Pracuj na domyślnym magazynie zalogowanego użytkownika – zaznaczenie opcji 

powoduje, że operator nie ma możliwości wyboru magazynu, z którego pochodzą 

obsługiwane przez niego zamówienia. Lista zamówień będzie zawierała zawsze tylko te 

zamówienia, które pochodzą z magazynu domyślnego dla aktualnie zalogowanego 

użytkownika 

• Pokazuj okno ‘Drukuj’ po realizacji zamówienia – steruje wyświetlaniem okna ‘Drukuj’ 

 

Widok listy zamówień – sekcja pozwala na włączenie podświetlania zamówień, których nie 

można zrealizować z powodu braku stanu magazynowego. 

 

Inne – sekcja techniczna, która pozwala na zapisywanie czasów realizacji poszczególnych 

etapów. Ma zastosowanie w przypadku zauważenia długotrwałych przebiegów operacji 

i pozwala na diagnozę źródła problemu. 

 

Obsługa paragonów dla kontrahentów UE – funkcja ma związek z regulacjami prawnymi 

wprowadzonymi 1 października 2020 r. ws. ewidencjonowania sprzedaży prowadzonej za 

granicę. Kontrahenci z krajów UE powinni mieć wystawioną fakturę imienną, jednak 

mechanizmy sklepów internetowych dodające zamówienia do Subiekta mogą nie uwzględniać 

tego podziału. 

Funkcja ma za zadanie wystawić żądany przez użytkownika dokument (faktura imienna lub/i 

paragon fiskalny) niezależnie od tego, czy w zamówieniu będzie żądanie paragonu. Dzięki 

funkcji, nie trzeba modyfikować mechanizmów sklepu – właściwy dokument dla kontrahenta 

unijnego zostanie wystawiony niezależnie od tego, jaka informacja nadeszła na zamówieniu 

oraz niezależnie od ustawień globalnych Menedżera zamówień. Ustawienie metody realizacji 

zamówień jako PAi spowoduje więc, że wszyscy kontrahenci otrzymają paragon, natomiast 

kontrahenci UE – dokument ustawiony przez administratora programu (czyli FS lub/i PA 

fiskalny). 
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5.1.2 Ustawienia Poczta Polska 
 

Ustawienia w tej zakładce pozwalają skonfigurować połączenie z API Poczty Polskiej oraz 

wybrać ustawienia dotyczące generowanej paczki. 

 

Rysunek 30 

Korzystaj z usług Poczty Polskiej – należy zaznaczyć tę opcję w celu nadawania paczek 

korzystając z usług Poczty Polskiej. 

Logowanie – w tym miejscu, należy wprowadzić dane, potrzebne do zalogowania się do API 

Poczty Polskiej.  

• Login – należy wprowadzić login do API Poczty Polskiej. 
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• Hasło – należy wprowadzić hasło do API Poczty Polskiej.  

• Sprawdź połączenie – należy wybrać tę opcję w celu wersyfikacji poprawności 

wprowadzanych danych (loginu i hasła do API Poczty Polskiej).  

Urząd nadania – należy wybrać z listy jeden z dostępnych urzędów nadania.  

Paczka – w tym miejscu,  należy zdefiniować opcje dotyczące nadawanych paczek.  

• Rozmiar przesyłki wybieraj każdorazowo podczas realizacji zamówienia – podczas 

realizacji zamówień, program będzie pytał o dane przesyłki potrzebne do utworzenia 

paczki.  

• Wstaw domyślną paczkę – zaznaczając tę opcję, należy wprowadzić domyślne 

ustawienia dla generowanych paczek.  

o Gabaryt – należy wybrać z listy gabaryt paczki.  

o Ubezpieczenie paczki od – należy wprowadzić kwotę zamówienia, od której 

nadawane paczki będą ubezpieczone.  

o Waga – należy wprowadzić wagę nadawanych paczek.  

Przenoś uwagi z zamówienia na etykietę – po zaznaczeniu tej opcji, na etykiecie będą 

znajdowały się uwagi z zamówienia od klienta. 

Płatność kartą dla przesyłek pobraniowych – należy wybrać płatność z Subiekta GT, dla 

przesyłek pobraniowych. Po wykryciu wskazanej płatności na dokumencie ZK, zostanie dla 

niego wygenerowana paczka za pobraniem. 

Drukarka – należy wskazać drukarkę etykiet zainstalowaną w systemie, na której będą 

drukowane listy przewozowe.  

Format wydruku – należy wybrać format wydruku, dla drukowanych etykiet. 

• PDF – format wydruku dla standardowych drukarek.  

Książka Nadawcza – w tym miejscu użytkownik może wybrać opcje dotyczące Książki 

Nadawczej, która zawiera listę paczek wygenerowaną danego dnia.  

• Drukuj Książkę Nadawczą – po zaznaczeniu tej opcji, użytkownik będzie miał możliwość 

wydrukować Książkę Nadawczą podczas realizacji zamówień.  

• Zapisz Książkę Nadawczą w katalogu – po zaznaczeniu tej opcji, Książka Nadawcza 

będzie zapisywana do wskazanego katalogu.  

Rodzaj pobrania – należy wskazać sposób zwrotu zobowiązania.  

• Przekaz pocztowy – zobowiązanie zostanie zwrócone przekazem pocztowym.  

• Przelew bankowy – zobowiązanie zostanie zwrócone przelewem bankowym na 

wskazany rachunek bankowy.  

Usługa – słowa kluczowe w uwagach – należy wskazać usługę, którą zostaną nadane paczki 

oraz wprowadzić słowa kluczowe, których program będzie szukał w uwagach dokumentu ZK 

i na ich podstawie zostanie wybrana odpowiednia usługa. Jeżeli wprowadzone słowa kluczowe 

nie zostaną znalezione w uwagach dokumentu, to podczas realizowania ZK, użytkownik 

zostanie poproszony o wskazanie jednej z dostępnych usług.  
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• Pocztex Kurier 48 – należy wprowadzić słowa kluczowe dla usługi Pocztex Kurier 48. 

Wprowadzając większą ilość słów kluczowych, należy je umieścić po spacji. 

Rozpoznawany jest cały ciąg znaków.   

• Zagraniczna paczka – należy wprowadzić słowa kluczowe dla usługi Zagraniczna 

paczka. Wprowadzając większą ilość słów kluczowych, należy je umieścić po spacji. 

Rozpoznawany jest cały ciąg znaków.   
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5.1.3 Ustawienia InPost 
 

Ustawienia w tej zakładce pozwalają skonfigurować połączenie z API InPost oraz wybrać 

ustawienia dotyczące generowanej paczki. 

 

Rysunek 31 

Korzystaj z usług InPost – należy zaznaczyć tę opcję w celu nadawania paczek korzystając 

z usług InPost. 

Logowanie – w tym miejscu, należy wprowadzić dane, potrzebne do zalogowania się do API 

InPost. 
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• Token – należy wprowadzić Token do API InPost.  

• ID Organizacji – należy wprowadzić ID organizacji do API InPost. 

Paczkomat – należy wybrać skąd w Subiekcie GT będzie pobierany nr paczkomatu. 

Numer Paczkomatu pobierany z: 

• Uwagi – numer paczkomatu będzie pobierany z uwag zamówienia.  

• Pole własne – numer paczkomatu będzie pobierany z rozszerzonego pola własnego 

typu tekst dla dokumentu ZK.  

• Podtytuł – numer paczkomatu będzie pobierany z podtytułu zamówienia. 

Paczka – należy zdefiniować parametry nadawanych paczek.  

• Rozmiar przesyłki wybieraj każdorazowo podczas realizacji zamówienia – podczas 

realizacji zamówień, program będzie pytał o dane przesyłki potrzebne do utworzenia 

paczki.  

• Wstaw domyślną paczkę – zaznaczając tę opcję, należy wprowadzić domyślne 

ustawienia dla generowanych paczek.  

o Dla paczkomatu – dane paczki dla wysyłki paczkomatem. 

▪ Gabaryt – należy wybrać z listy gabaryt paczki.  

o Dla Kuriera – dane paczki dla wysyłki kurierem 

▪ Szerokość – szerokość paczki. 

▪ Wysokość – wysokość paczki. 

▪ Długość – długość paczki. 

o Ubezpieczenie paczki od – kwota zamówienia od której paczka będzie 

ubezpieczona. 

o Waga – waga paczki.  

Płatność kartą dla przesyłek pobraniowych – należy wybrać płatność z Subiekta GT, dla 

przesyłek pobraniowych. Po wykryciu wskazanej płatności na dokumencie ZK, zostanie dla 

niego wygenerowana paczka za pobraniem. 

Drukarka – należy wskazać drukarkę etykiet zainstalowaną w systemie, na której będą 

drukowane listy przewozowe.  

Przenoś uwagi z zamówienia na etykietę – po zaznaczeniu tej opcji, na etykiecie będą 

znajdowały się uwagi z zamówienia od klienta. 

Format wydruku – należy wybrać format wydruku, dla drukowanych etykiet. 

• PDF – format wydruku dla standardowych drukarek.  

• ZPL – format wydruku dla drukarek etykiet obsługujących język ZPL. 

Usługa – słowa kluczowe w uwagach – należy wskazać usługę, którą zostaną nadane paczki 

oraz wprowadzić słowa kluczowe, których program będzie szukał w uwagach dokumentu ZK 

i na ich podstawie zostanie wybrana odpowiednia usługa. Jeżeli wprowadzone słowa kluczowe 

nie zostaną znalezione w uwagach dokumentu, to podczas realizowania ZK, użytkownik 

zostanie poproszony o wskazanie jednej z dostępnych usług.  
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• Paczkomaty – należy wprowadzić słowa kluczowe dla usługi Paczkomaty. 

Wprowadzając większą ilość słów kluczowych, należy je umieścić po spacji. 

Rozpoznawany jest cały ciąg znaków.   

• Kurier InPost – należy wprowadzić słowa kluczowe dla usługi Kurier InPost. 

Wprowadzając większą ilość słów kluczowych, należy je umieścić po spacji. 

Rozpoznawany jest cały ciąg znaków. 

• Wstaw znak „.” W polu ‘Nr domu – opcja techniczna: zaznaczenie opcji powoduje, że w 

miejsce wymaganego numeru domu będzie wstawiana kropka, aby nie doprowadzić do 

powstania technicznego błędu braku wpisu w polu ‘Nr domu’. W Shoperze adres (ulica 

+ nr domu) mieszczą się w 1 polu, natomiast InPost wymaga wpisu w polu ‘Nr domu’ 

pomimo tego, że numer jest już wpisany przy nazwie ulicy. 

  



Menedżer zamówień  

 

38 
 

5.1.4 Ustawienia DPD 
 

Ustawienia w tej zakładce pozwalają skonfigurować połączenie z API DPD oraz wybrać 

ustawienia dotyczące generowanej paczki. 

 

Rysunek 32 

Korzystaj z usług DPD – należy zaznaczyć tę opcję w celu nadawania paczek korzystając 

z usług DPD. 

Logowanie – w tym miejscu, należy wprowadzić dane, potrzebne do zalogowania się do API 

DPD. 

• Login – należy wprowadzić login (nazwę użytkownika) do API DPD.  

• hasło – należy wprowadzić hasło do API DPD. 

• FID – należy wprowadzić numer FID do API DPD. 
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Paczka – należy zdefiniować parametry nadawanych paczek.  

• Rozmiar przesyłki wybieraj każdorazowo podczas realizacji zamówienia – podczas 

realizacji zamówień, program będzie pytał o dane przesyłki potrzebne do utworzenia paczki.  

• Wstaw domyślną paczkę – zaznaczając tę opcję, należy wprowadzić domyślne ustawienia 

dla generowanych paczek.  

o Szerokość – szerokość paczki. 

o Wysokość – wysokość paczki. 

o Długość – długość paczki. 

o Ubezpieczenie paczki od – kwota zamówienia od której paczka będzie ubezpieczona. 

o Waga – waga paczki.  

 

Płatność kartą dla przesyłek pobraniowych – należy wybrać płatność z Subiekta GT, dla 

przesyłek pobraniowych. Po wykryciu wskazanej płatności na dokumencie ZK, zostanie dla 

niego wygenerowana paczka za pobraniem. 

Drukarka – należy wskazać drukarkę etykiet zainstalowaną w systemie, na której będą 

drukowane listy przewozowe.  

Format wydruku – należy wybrać format wydruku, dla drukowanych etykiet. 

• PDF – format wydruku dla standardowych drukarek. 

• PDF w formacie LBL na drukarkę etykiet – format wydruku pobranego pliku PDF dla 

drukarek etykiet 

• ZPL – format wydruku dla drukarek etykiet obsługujących język ZPL. 

Protokół Przekazania – w tym miejscu użytkownik może wybrać opcje dotyczące Protokołu 

przekazania, który zawiera listę paczek wygenerowaną danego dnia.  

• Drukuj Protokół Przekazania – po zaznaczeniu tej opcji, użytkownik będzie miał 

możliwość wydrukować Książkę Nadawczą podczas realizacji zamówień.  

• Zapisz Protokół Przekazania w katalogu – po zaznaczeniu tej opcji, Książka Nadawcza 

będzie zapisywana do wskazanego katalogu.  

Usługa – słowa kluczowe w uwagach – należy wskazać usługę, którą zostaną nadane paczki 

oraz wprowadzić słowa kluczowe, których program będzie szukał w uwagach dokumentu ZK 

i na ich podstawie zostanie wybrana odpowiednia usługa. Jeżeli wprowadzone słowa kluczowe 

nie zostaną znalezione w uwagach dokumentu, to podczas realizowania ZK, użytkownik 

zostanie poproszony o wskazanie jednej z dostępnych usług.  

• Kurier – należy wprowadzić słowa kluczowe dla usługi Kurier. Wprowadzając większą 

ilość słów kluczowych, należy je umieścić po spacji. Rozpoznawany jest cały ciąg 

znaków.  
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5.1.5 Ustawienia GLS 
 

Ustawienia w tej zakładce pozwalają skonfigurować połączenie z API kuriera GLS oraz wybrać 

ustawienia dotyczące generowanej paczki Treść GLS 

 

 

Rysunek 33 

 

Korzystaj z usług DPD – włącznik główny integracji z kurierem GLS – należy zaznaczyć tę opcję 

w celu nadawania paczek korzystając z usług GLS. 

Logowanie – w tym miejscu, należy wprowadzić dane, potrzebne do zalogowania się do serwisu 

API GLS. Dane te zostaną dostarczone od firmy GLS po podpisaniu umowy. 

• Login – należy wprowadzić login (nazwę użytkownika) do API GLS. 

• hasło – należy wprowadzić hasło do API GLS. 
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Paczka – należy zdefiniować wagę nadawanych paczek. 

• Wagę przesyłki wybieraj każdorazowo podczas realizacji zamówienia – podczas realizacji 

zamówień, program będzie każdorazowo pytał o wagę przesyłki – operator musi wpisać 

wagę manualnie w okienko, które pojawi się podczas obsługi zamówienia, 

• Wstaw domyślną wagę paczki – zaznaczając tę opcję, należy wprowadzić domyślną wagę 

paczki – będzie ona wstawiana dla każdej nadawanej paczki. 

Płatność kartą dla przesyłek pobraniowych – należy wybrać płatność z Subiekta GT, dla 

przesyłek pobraniowych. Po wykryciu wskazanej płatności na dokumencie ZK, zostanie dla 

niego wygenerowana paczka za pobraniem. 

Drukarka etykiet – należy wskazać drukarkę etykiet zainstalowaną w systemie, na której będą 

drukowane listy przewozowe. 

Format wydruku – należy wybrać format wydruku, dla drukowanych etykiet. 

• PDF – format wydruku dla standardowych drukarek. 

• ZPL – format wydruku dla drukarek etykiet obsługujących język ZPL. 

Protokół Przekazania – w tym miejscu użytkownik może wybrać opcje dotyczące Protokołu 

przekazania, który zawiera listę paczek wygenerowaną danego dnia. 

• Drukuj Protokół Przekazania – po zaznaczeniu tej opcji, użytkownik będzie miał 

możliwość wydrukować Książkę Nadawczą podczas realizacji zamówień. 

• Zapisz Protokół Przekazania w katalogu – po zaznaczeniu tej opcji, Książka Nadawcza 

będzie zapisywana do wskazanego katalogu. 

Usługa – słowa kluczowe w uwagach – należy wskazać usługę, którą zostaną nadane paczki 

oraz wprowadzić słowa kluczowe, których program będzie szukał w uwagach dokumentu ZK 

i na ich podstawie zostanie wybrana odpowiednia usługa. Jeżeli wprowadzone słowa kluczowe 

nie zostaną znalezione w uwagach dokumentu, to podczas realizowania ZK, użytkownik 

zostanie poproszony o wskazanie jednej z dostępnych usług. 

Kurier – należy wprowadzić słowa kluczowe dla usługi Kurier. Wprowadzając większą ilość słów 

kluczowych, należy je umieścić po spacji. Rozpoznawany jest cały ciąg znaków. 

  



Menedżer zamówień  

 

42 
 

5.1.6 Ustawienia DHL 
 

Ustawienia w tej zakładce pozwalają skonfigurować połączenie z API DHL oraz wybrać 

ustawienia dotyczące generowanej paczki. 

 

Rysunek 34 

Korzystaj z usług DHL – należy zaznaczyć tę opcję w celu nadawania paczek korzystając 

z usług DHL. 

Logowanie – w tym miejscu, należy wprowadzić dane otrzymane od DHL po zawarciu umowy, 

potrzebne do zalogowania się do API DHL. 

• Login – należy wprowadzić login (nazwę użytkownika) do API DHL. 

• Hasło – należy wprowadzić hasło do API DHL. 

• Nr klienta – należy wprowadzić numer klienta DHL. 
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Paczka – należy zdefiniować parametry nadawanych paczek.  

• Rozmiar przesyłki wybieraj każdorazowo podczas realizacji zamówienia – podczas 

realizacji zamówień, program będzie pytał o dane przesyłki potrzebne do utworzenia paczki. 

Operator musi wpisać wartości manualnie dla każdego realizowanego zamówienia. 

• Wstaw domyślną paczkę – zaznaczając tę opcję, należy wprowadzić domyślne ustawienia 

dla generowanych paczek.  

o Szerokość – szerokość paczki. 

o Wysokość – wysokość paczki. 

o Długość – długość paczki. 

o Ubezpieczenie paczki od – kwota zamówienia od której paczka będzie ubezpieczona. 

o Waga – waga paczki.  

 

Płatność kartą dla przesyłek pobraniowych – należy wybrać płatność z Subiekta GT, dla 

przesyłek pobraniowych. Po wykryciu wskazanej płatności na dokumencie ZK, zostanie dla 

niego wygenerowana paczka za pobraniem. 

Drukarka etykiet – należy wskazać drukarkę etykiet zainstalowaną w systemie, na której będą 

drukowane listy przewozowe. 

Przenoś uwagi z zamówienia na etykietę – zaznaczenie opcji spowoduje, że uwagi zapisane na 

zamówieniu zostaną wydrukowane na etykiecie przesyłki 

Format wydruku – należy wybrać format wydruku, dla drukowanych etykiet. 

• PDF – format wydruku dla standardowych drukarek. 

• PDF w formacie LBL na drukarkę etykiet – format wydruku pobranego pliku PDF dla 

drukarek etykiet 

• ZPL – format wydruku dla drukarek etykiet obsługujących język ZPL. 

Usługa – słowa kluczowe w uwagach – należy wskazać usługę, którą zostaną nadane paczki 

oraz wprowadzić słowa kluczowe, których program będzie szukał w uwagach dokumentu ZK 

i na ich podstawie zostanie wybrana odpowiednia usługa. Jeżeli wprowadzone słowa kluczowe 

nie zostaną znalezione w uwagach dokumentu, to podczas realizowania ZK, użytkownik 

zostanie poproszony o wskazanie jednej z dostępnych usług.  

Kurier – należy wprowadzić słowa kluczowe dla usługi Kurier. Wprowadzając większą ilość słów 

kluczowych, należy je umieścić po spacji. Rozpoznawany jest cały ciąg znaków. 

Wstaw znak „.” W polu ‘Nr domu – opcja techniczna: zaznaczenie opcji powoduje, że w miejsce 

wymaganego numeru domu będzie wstawiana kropka, aby nie doprowadzić do powstania 

technicznego błędu braku wpisu w polu ‘Nr domu’. W Shoperze adres (ulica + nr domu) mieszczą 

się w jednym polu, natomiast DHL wymaga wpisu w polu ‘Nr domu’ pomimo tego, że numer jest 

już wpisany przy nazwie ulicy. 
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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. 

• 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 35 

 

Rysunek 36 
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5.2.2  Sfera 
 

Aby program Menedżer zamówień 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 Menedżer zamówień 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) pomija użytkownika Sfery wpisanego w polu ‘Użytkownik Sfery’ 

i do logowania do bazy wykorzystuje użytkownika aktualnie zalogowanego do programu.  

W tym trybie, wszystkie dokumenty modyfikowane w programie będą przetwarzane w Subiekcie 

poprzez użytkownika aktualnie zalogowanego do programu. Użytkownik ten musi więc mieć 

przyznane w Subiekcie niezbędne uprawnienia do wykonywania tych operacji. 

Wybranie opcji Podczas generowania dokumentów umieść w polu ‘Wystawił’ użytkownika 

aktualnie zalogowanego do programu spowoduje, że na wystawianych dokumentach w polu 

wystawił będzie umieszczony użytkownik Subiekta GT, który aktualnie jest zalogowany 

i korzysta z programu Menedżer zamówień.  

 

Rysunek 37 
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5.2.3 Licencja 
 

Program Menedżer zamówień pozwala pracować w wersji demonstracyjnej w dowolnym 

podmiocie Subiekta.  

W celu zakupu pełnej wersji, należy wypełnić formularz zakupu na stronie www.leo.pl. Poniżej 

został opisany sposób aktywacji wersji pełnej. 

 

W celu wczytania pliku licencji z poziomu programu Menedżer zamówień należy kolejno wybrać 

ikonę menu rozwijanego → Konfiguracja → Licencja → Wczytaj plik licencji. Po wybraniu tych 

opcji otworzy się nowe okno, w którym będzie trzeba wskazać lokalizację pliku licencji. Plik ten 

jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu.  

 

Rysunek 38 
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5.3 Uprawnienia 
 

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

użytkowników dla programu Menedżer zamówień. 

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.  

 

 

Rysunek 40 

Wpisy z okresu – użytkownik może wybrać okres czasu za który zostaną wyświetlone logi 

programu.  

Odśwież – wybranie tej opcji spowoduje odświeżenie ekranu logów programu.  

Otwórz – wybranie tej opcji spowoduje otwarcie katalogu na komputerze lokalnym z logami 

programu.  

Wyślij – wybranie tej opcji umożliwi wysłanie logów programu do firmy LEO.  
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5.5 O programie 
 

W tym miejscu znajdują się informacje o zainstalowanej wersji programu Menedżer zamówień 

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

nazwie komputera na którym zainstalowany jest program. 

 

Rysunek 41 
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5.6 Dokumentacja 
 

Wybierając tę opcję, użytkownik zostanie przekierowany do strony WWW zawierającej instrukcję 

programu Menedżer zamówień.  
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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 42 
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6 Praca z programem – zakładka 

główne 
 

W głównym oknie programu odbywa się realizacja zamówień. Użytkownik wybiera zakres 

czasowy widocznych zamówień oraz magazyn, na którym znajdują się zamówienia 

przeznaczone do realizacji. 

Odśwież – wybranie tej opcji spowoduje odświeżenie listy dokumentów w głównym oknie 

programu. 

Realizuj – wybranie tej opcji spowoduje zrealizowanie zaznaczonego dokumentu ZK w głównym 

oknie programu zgodnie z zdefiniowanymi ustawieniami (dokumentem docelowym w Subiekcie 

będzie faktura sprzedaży lub paragon imienny). 

Drukuj Książkę Nadawczą – wybranie tej opcji spowoduje wydrukowanie Książki Nadawczej. 

Opcja ta jest widoczna i dostępna w przypadku korzystania z usług Poczty Polskiej i zaznaczeniu 

opcji Drukuj Książkę Nadawczą (rozdział 5.1.2)  

Drukuj Protokół Przekazania – wybranie tej opcji spowoduje wydrukowanie Protokołu 

Przekazania. Opcja ta jest widoczna i dostępna w przypadku korzystania z usług DPD lub GLS 

i zaznaczeniu opcji Drukuj Protokół Przekazania (rozdział 5.1.4) 

 

Rysunek 43 
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7 FAQ 
 

1. Kolejność informacji w uwagach zamówienia od klienta 

 

Program Menedżer zamówień wykorzystuje uwagi w zamówieniu od klienta między 

innymi do automatycznej realizacji dokumentu oraz wygenerowania odpowiedniej 

usługi u kuriera. Kolejność wprowadzanych informacji w uwagach ma znaczenie i jest 

następująca: 

 

1. Informacja czy zamówienie ma być zrealizowane jako faktura czy jako paragon 

imienny 

słowo faktura lub paragon 
*Jeżeli w uwagach dokumentu, nie będzie informacji w jaki sposób ma być zrealizowane ZK to program 

zapyta o to podczas realizacji dokumentu.  

2. Informacja dotycząca usługi u kuriera 

słowo kluczowe wprowadzone w ustawieniach programu Menedżer zamówień 
*Jeżeli słowa kluczowe nie zostaną znalezione w uwagach dokumentu, to podczas realizacji ZK program 

zapyta o usługę. 

3. Sprawdzanie statusu płatności dokumentu (przy wybraniu opcji, aby do realizacji 

brane były pod uwagę zamówienia z słowem opłacone w uwagach. Rozdział 5.1.1) 

słowo opłacone 
*Jeżeli słowo opłacone nie zostanie znalezione w uwagach, zamówienie nie będzie brane pod uwagę do 

realizacji. 

4. Sprawdzanie numeru paczkomatu (Dla kuriera InPost i wybranej opcji, aby nr 

paczkomatu był pobierany z uwag. Rozdział 5.1.3).  
*Jeżeli nr paczkomatu nie zostanie znaleziony w uwagach, to pojawi się komunikat błędu podczas 

realizowania dokumentu ZK.  

 

 

2. Poczta Polska – błąd: Podany identyfikator zbioru nie istnieje 

 

Pojawiający się komunikat „Podany identyfikator zbioru nie istnieje” jest komunikatem 

zewnętrznym – pochodzi z serwera Poczty Polskiej i jest jedynie przekazywany 

użytkownikowi programu Menedżer zamówień. Sam program Menadżer zamówień nie 

ma żadnego wpływu na pojawianie się tego błędu, ani na jego rozwiązanie. 

 

Przykład komunikatu: 

 
Realizacja zamówienia zakończona niepowodzeniem: System.Exception: GetEnvelopeBufor 

error: guid:, number: 13218, description: Podany identyfikator zbioru nie istnieje… 

 

lub: 
 

Ponowny wydruk etykiety zakończył się niepowodzeniem: System.Exception: GetEnvelopeBufor 

error: guid:, number: 13218, description: Podany identyfikator zbioru nie istnieje… 
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W większości przypadków komunikat ten jest związany ze sposobem tworzenia 

przesyłek poprzez serwis automatyczny (tzw. API) Poczty Polskiej. 

Tworzenie paczek poprzez API jest dwustopniowe: w pierwszym etapie paczki są 

generowane do zbioru (bufora), a dopiero w drugim kroku są nadawane wszystkie paczki 

z bufora. Komunikat pojawia się, gdy podczas nadawania nie udało się rozpoznać 

utworzonego zbioru (bufora). 

W przypadku nierozpoznania zbioru należy odczekać, a następnie ponowić próbę 

nadania paczek. 

 

 

3. Przycisk ‘Nadaj paczkę’ jest nieaktywny (lub brak przycisku) dla usługi Poczty Polskiej 

 

Do nadania przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej niezbędny jest wydruk Książki 

Nadawczej. Aby przycisk ‘Nadaj paczkę’ został aktywowany, należy wybrać opcję ‘Drukuj 

Książkę Nadawczą’ w sekcji Ustawienia → Poczta Polska → Książka Nadawcza. 

 

 

Rysunek 44 
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8 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: 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. 

 


