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1. Informacje o programie 
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1.1 Do czego służy program 

Program Windykator należności dla nexo PRO to aplikacja dodatkowa dla Subiekta nexo PRO. 

Przeznaczeniem programu jest windykacja należności przy użyciu automatycznej wysyłki wiadomości e-

mail oraz SMS. Przy pomocy aplikacji można w szybki i wygodny sposób informować swoich klientów 

o spóźnionych lub zbliżających się płatnościach. 

 

Program składa się z kilku zakładek, których odpowiednie wypełnienie będzie skutkowało poprawnym 

działaniem aplikacji. Kluczową funkcją w programie jest zakładka Zadania, to właśnie za jej pomocą 

można szczegółowo określić zakres działania programu. To zbiór informacji i poleceń dzięki, którym 

możliwe jest wysyłanie wiadomości e-mail oraz wiadomości SMS.  

Każde zadanie może zawierać różne informacje oraz różne typy odbiorców wiadomości, można ułożyć 

z nich dowolne konfiguracje. 
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1.2 Wymagania systemowe do instalacji 

i uruchomienia programu 

Program Windykator należności dla Subiekta nexo PRO posiada identyczne wymagania systemowe jak 

program InsERT Subiekt nexo PRO 

Do uruchomienia i prawidłowego działania programu niezbędne są: 

• Subiekt nexo PRO wersja 30.0.0 lub nowszy 

• 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, Windows 10, 

Windows Server 2012, Windows Serwer 2012 R, Windows Server 2016 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 nexo PRO, 

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

podstawową funkcjonalność aplikacji jednakże posiada ograniczenia takie jak: 

• można utworzyć tylko jeden szablon 

• można utworzyć tylko jedno zadanie 

• wiadomość może zostać wysłana tylko do jednego odbiorcy 

• każda wysyłana wiadomość jest opatrzona w informację na temat programu w wersji demo oraz 

w reklamę 

 

Na rysunku nr 1 został przedstawiony tekst, który zawarty jest w wiadomości e-mail wysłanej z wersji 

demonstracyjnej programu. 

 

Rysunek 1 
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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. Pobranie nowej wersji aplikacji jest możliwe w pierwszym roku po zakupie 

programu. Po tym czasie są dostępne dla użytkowników posiadających aktualny abonament na wsparcie 

techniczne. 

 

 

Rysunek 2 
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2. Przygotowanie Subiekta nexo PRO 

do pracy z programem 

Program można również przetestować na testowym podmiocie Subiekta nexo PRO. Z testowego 

podmiotu można korzystać przez 45 dni od chwili jego założenia. 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 nexo PRO 

 

  Zakładanie podmiotu testowego jest opcjonalne. Jeśli test będzie 

odbywał się na istniejącym podmiocie, można pominąć ten punkt. 

Jeżeli użytkownik zdecyduje się na utworzenie własnej tabeli to kolejnym 
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2.1 Tworzenie nowego podmiotu testowego 

W oknie z danymi połączeniowymi należy wybrać opcję Wybór podmiotu. 

 

Rysunek 3 
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W następnym oknie należy wybrać opcję Nowy podmiot, następnie należy nacisnąć przycisk Uruchom. W 

nowo otwartym oknie należy zaznaczyć Wersja prezentacyjna (demo) oraz nadać nazwę nowemu 

podmiotowi, kolejny krokiem jest wybranie opcji Uruchom. 

 

 

Rysunek 4 
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Rysunek 5 

Program Subiekt nexo PRO 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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3. Instalacja i konfiguracja programu 

Windykator należności dla nexo 

PRO 
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3.1 Proces instalacji 

Aby rozpocząć instalację należy uruchomić plik instalacyjny Windykatornaleznosci.setup.exe  

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

 

 

Rysunek 6 
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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\Windykator należności 17 dla nexo PRO. Lokalizację można 

zmienić wybierając przycisk przeglądaj i wybierając folder docelowy. Po wybraniu ścieżki należy 

zaznaczyć opcję dalej. Następnie kreator poinformuje o utworzeniu skrótu w menu Start, te zmiany 

również zatwierdza się wybierając opcję Dalej. 

 

Rysunek 7 

 

 

Rysunek 8 
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W kolejnym kroku instalator zapyta czy utworzyć ikonę na pulpicie. Opcję należy zaznaczyć (zalecany 

wybór) lub odznaczyć i wybrać opcję Dalej. 

 

Rysunek 9 

 

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

programu. 

 

Rysunek 10 



 

   16 

                          

Kreator instalacji poinformuje o poprawnie przeprowadzonym procesie instalacji. Zaznaczając opcję 

Uruchom program Windykator należności dla nexo PRO, program automatycznie uruchomi się, po 

wybraniu przycisku zakończ. 

 

Rysunek 11 
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3.2 Pierwsze uruchomienie programu 

Windykator należności dla nexo PRO 

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

 

Rysunek 12 

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 instancji (np. SERWER\INSERTGT). Informacje te można znaleźć 

na pasku tytułowym programu Subiekt Nexo 

• 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. 
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Rysunek 13 

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 zostało 

nadane. 

 

Rysunek 14 

 

 

 

 

W trakcie użytkowania programu istnieje możliwość dodania 

nowego użytkownika do Subiekta nexo, jednak nie będzie on 

widoczny od razu na liście logowania do programu Windykator 

należności dla nexo PRO. Nowo utworzonego użytkownika 

należy dodać ręcznie w ustawieniach uprawnień. 
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3.3 Problemy z połączeniem 

W przypadku problemów z połączeniem z baza 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 15 

W Windows 8 należy wyszukać program w aplikacjach. 
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Rysunek 16 

Windows 10 można skorzystać z lupki 

 

Rysunek 17 

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 
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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 18 
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Rysunek 19 

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 opcje restart. 

 

Rysunek 20 
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4. Instalacja pliku licencji 

Program Windykator należności dla nexo PRO pozwala pracować w wersji demonstracyjnej w dowolnym 

podmiocie Subiekta nexo PRO. Wersja demonstracyjna posiada jednak pewne ograniczenia: 

• Możliwość utworzenia jednego szablonu 

• Możliwość utworzenia jednego zadania 

• wiadomość może zostać wysłana tylko do jednego odbiorcy 

• każda wysyłana wiadomość jest opatrzona w informację na temat programu w wersji demo oraz 

w reklamę 

 

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

celu uzyskania czasowej licencji demo programu Windykator należności nexo PRO , należy skontaktować 

się z firmą LEO pod adresem zamowienia@leo.pl. W celu zakupu pełnej wersji, należy wypełnić formularz 

zakupu zamieszczony na stronie internetowej https://sklep.leo.pl/pl/p/Windykator-naleznosci-dla-nexo-

PRO/669 

Poniżej opisany został sposób aktywacji  pełnej wersji programu. 

W celu wczytania licencji do programu należy, po jego uruchomieniu wybrać opcję Konfiguracja. 

Następnie wybrać kolejno Licencja -> Wczytaj plik licencji. Po wybraniu tych opcji otworzy się nowe okno, 

w którym należy wskazać lokalizację pliku licencji. Plik ten jest dokumentem elektronicznym 

zawierającym klucz produktu. 

 

 

Rysunek 21 

mailto:zamowienia@leo.pl
https://sklep.leo.pl/pl/p/Windykator-naleznosci-dla-nexo-PRO/669
https://sklep.leo.pl/pl/p/Windykator-naleznosci-dla-nexo-PRO/669
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5. 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 Serwer e-mail 

oraz 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 22 
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UWAGA! Niektórzy operatorzy pocztowi zalecają użycie 

portu 465 dla połączeń szyfrowanych SSL. 

 

Jeżeli jednak na zalecanym porcie 465 połączenie nie 

zostanie prawidłowo nawiązane, należy pozostać przy 

porcie 587 również dla połączeń szyfrowanych. 

 



 

   26 

                          

6. Konfiguracja bramki SMS 

Aby móc korzystać z tej funkcji programu należy skontaktować się z dostawcą wiadomości tekstowych 

SMSAPI w celu założenia konta oraz zasilenia go, po to aby umożliwić wysyłkę wiadomości SMS. 

W zakładce konfiguracja bramki SMS należy wpisać login i hasło otrzymane podczas procesu tworzenia 

konta w SMSAPI. 

 

Rysunek 23 

 

Dane użytkownika – W tym miejscu należy wpisać dane, które zostały utworzone w trakcie tworzenia 

konta bramki SMS. 

Nadawca – jest to pole, w którym można wpisać dane nadawcy wiadomości tekstowej. 

• Bramka pozwala na definiowanie nazwy nadawcy – zaznaczenie opcji wyboru spowoduje 

aktywację pola Nazwa, w którym wypisuje się dane nadawcy wiadomości sms. Pole nie jest 

obligatoryjne. 

Załóż konto w SMSAPI – klikając w ten link użytkownik zostanie przekierowany do strony umożliwiającej 

założenie konta w SMSAPI 

Instrukcja konfiguracji bramki – w tym miejscu znajduję się plik z instrukcją za pomocą której można w 

poprawny sposób skonfigurować bramkę SMS 
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7. Interfejs programu 

Okno programu można podzielić na kilka segmentów: 

• pasek programu 

• pasek zakładek 

• pasek narzędzi 

• główne okno programu 

• pasek stanu 

 

 

Rysunek 24 
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8. Pasek zakładek i pasek narzędzi 

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

narzędzi. 

 

Rysunek 25 
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8.1 Program 

W zakładce Program można dokonać podstawowych zmian w ustawieniach programu Windykator 

należności dla nexo PRO . W kolejnych podrozdziałach zostały szczegółowo opisane poszczególne opcje. 

 

Rysunek 26 
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8.1.1 Ustawienia 

W zakładce Ustawienia należy ustawić Definicję rozrachunków, które będą brane pod uwagę podczas 

wysyłania wiadomości do kontrahentów. Z rozwijalnych list należy wybrać te dokumenty, które na 

podstawie, których będą tworzone zestawienia wysyłane do kontrahentów. 

 

Rysunek 27 
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8.1.1 Konfiguracja 

W oknie ustawień Konfiguracji można kolejno zmienić ustawienia dotyczące: 

• połączenia z bazą danych MS SQL 

• konfigurację konta pocztowego 

• połączenia z bramką SMS 

• wczytania pliku licencji 
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8.1.2 Uprawnienia 

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

użytkowników dla programu Windykator należności dla nexo PRO. 

 

Rysunek 28 

 

Aby poprawnie zarządzać uprawnieniami należy na samym początku utworzyć grupę uprawnień, 

następnie przypisać danej grupie poszczególne uprawnienia. Do każdej grupy należy przypisać 

odpowiedniego użytkownika.  

 

 

  

W sytuacji, gdy podczas logowania do programu Windykator 

należności dla nexo PRO, nie ma na liście użytkownika Subiekta 

GT, w zakładce uprawnienia należy go dodać, przypisać do 

odpowiedniej grupy oraz nadać uprawnienia. 
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8.1.3 Log 

Opcja ta wyświetla okno z chronologicznym zapisem informacji technicznych dotyczących działania 

programu. W oknie można wybrać okres, za który zostaną wyświetlone informacje. Dodatkowo 

informacje o błędach można wysłać do działu technicznego firmy LEO używając opcji wyślij. Po wybraniu 

tej opcji pokaże się nowe okno, w którym należy wpisać adres zwrotny (adres e-mail użytkownika 

programu), na który przyjdzie odpowiedź odnośnie wysłanego zgłoszenia. 

 

Rysunek 29 

 

Rysunek 30 
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8.1.4 O programie  

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

Dodatkowo widoczne są również dane firmy oraz informacje o systemie operacyjnym oraz nazwie 

komputera.  

 

Rysunek 31 
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8.1.5 Zamknij 

Wybranie tej opcji spowoduje zamknięcie programu. 

 

Rysunek 32 
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9. Schemat tworzenia zadań – 

wiadomość e-mail oraz SMS 

Program Windykator należności dla nexo PRO składa się z kilku zakładek, których odpowiednie 

uzupełnienie będzie skutkować poprawnym wysłaniem wiadomości e-mail oraz akcji SMS.  

Kluczowym elementem w programie są Zadania, czyli zbiór wszystkich informacji, które kształtują daną 

wiadomość e-mail lub SMS. 

Wiadomość, która wysyłana jest do odbiorcy, składa się z tabeli, która przedstawia w sposób 

uporządkowany informacje na temat konkretnych rozrachunków oraz szablonu wiadomości e-mail. Całe 

zdanie składa się z wcześniej utworzonych tabel, szablonów oraz kryteriów wybranych przez 

użytkownika.  To w jaki sposób utworzyć tabele, szablony oraz zadania zostało opisane w osobnych 

rozdziałach. 

Tworzenie zadań dla wiadomości e-mail odbywa się w czterech krokach: 

 

Tworzenie zadań dla wiadomości SMS odbywa się w trzech krokach, tworzenie szablonu szczegółowo 

opisane jest w 9.2.1.2 Tworzenie szablonu wiadomości SMS  

  

Tworzenie 

tabeli

Tworzenie 
szablonu 

Tworzenie 
zadania

Uruchomienie 
zadania

Tworzenie 
szablonu

Tworzenie 
zadania

Urochomienie 
zadania
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9.1 Zakładka Tabele 

Pracę z programem należy rozpocząć od utworzenia tabel, które będą wykorzystywane w procesie 

wysyłania wiadomości e-mail lub SMS. 

W zakładce Tabele znajdują się opcje, które pozwalają na sprawne zarzadzanie utworzonymi tabelami.  

Możliwe opcje do wyboru: 

• Dodaj – za pomącą tej opcji można dodać tabelę 

• Popraw – za pomocą tej opcji można poprawić już istniejącą tabelę 

• Powiel – ta opcja spowoduje zduplikowanie istniejącej tabeli 

• Usuń – używając opcji można usunąć utworzoną tabelę 

 

 

Rysunek 33 
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9.1.1 Tworzenie tabel 

Aby utworzyć zestawienie należy w zakładce Tabele wybrać opcję Dodaj.  Jest to krok, od którego 

powinno się zacząć tworzenia  całego zadania. 

 

Rysunek 34 

Podczas pierwszego uruchomienia programu na danym podmiocie (Subiekt Nexo) w oknie głównym 

programu pojawią się tabele predefiniowane dostępne w dwóch językach polskim oraz angielskim, 

Oznacza to, że tabele które będą zawarte w wiadomości e-mail będą opatrzone w anglojęzyczne nazwy. 

Tabele predefiniowane można modyfikować w dowolny sposób lub utworzyć nowe tabele wg własnych 

definicji. 

 

Rysunek 35 

Jeżeli użytkownik zdecyduje się na utworzenie własnej tabeli to kolejnym krokiem jest wypełnienie pól w 

wyświetlonym oknie, oraz ułożenie kolumn tabeli zgodnie z preferencjami. 

• Nazwa tabeli – należy wpisać nazwę jaką będzie nosiła utworzona tabela, pole jest obowiązkowe  

• Typ – z rozwijalnej listy należy wybrać typ wysyłanej tabeli 

• Podsumowanie – w tym polu można nadać nazwę kolumnie podsumowującą np. Razem 

• Nazwa tabeli (wyświetlana) – jest to nazwa, która będzie wyświetlana w wiadomości wysyłanej 

do kontrahenta 
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• Pole Opis (wyświetlany) – za pomocą rozwijanych list należy ustalić kolejność wyświetlanych 

kolumn w tabeli 

 

Rysunek 36 

Po wybraniu opcji OK utworzona tabela pojawi się w ognie głównym programu. 
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9.2 Zakładka Szablony 

W zakładce Szablony znajdują się opcję, które pozwalają w prosty sposób zarządzać utworzonymi 

szablonami. 

• Dodaj szablon e-mail – ta opcja pozwoli na dodanie nowego szablonu e-mail 

• Dodaj szablon SMS – ta opcja pozwoli na dodanie nowego szablonu SMS 

• Popraw – dzięki tej opcji możliwe jest poprawienie już istniejącego szablonu e-mali lub szablonu 

SMS 

• Powiel – opcji powiel, należy użyć jeżeli zachodzi potrzeba powielenia już istniejącego szablonu 

e-mail lub szablonu SMS 

• Usuń – wybranie tej opcji spowoduje usunięcie utworzonego szablonu 

 

 

Rysunek 37 
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9.2.1 Tworzenie szablonów – szablon e-mail oraz 

szablon SMS 

Podczas pierwszego uruchomienia programu na danym podmiocie w oknie głównym programu pojawi 

się szablon predefiniowany. 

 

Rysunek 38 

Szablon można modyfikować w dowolny sposób lub utworzyć nowy wg własnych definicji.  

Jeżeli użytkownik programu zdecyduje się na utworzenie własnego szablonu to kolejnym krokiem przy 

tworzeniu całego zadania jest odpowiednie zdefiniowanie szablonu wiadomości e-mail lub szablonu 

wiadomości tekstowej SMS.  
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9.2.1.1 Tworzenie szablonu e-mail 

Aby dodać nowy szablon e-mail należy wybrać opcję Dodaj szablon e-mail. 

 

Rysunek 39 

Kolejnym etapem jest wypełnienie wymaganych pól: 

• Nazwa szablonu – w tym miejscu należy wpisać nazwę jaką będzie nosił szablon, pole jest 

obligatoryjne 

• Temat wiadomości – należy określić jaki temat będzie nosiła wysyłana wiadomość, pole jest 

obligatoryjne 

W zakładce Treść w polu do tego przeznaczonym można umieścić treść wysyłanej wiadomości e -mail. 

Za pomocą TAG-ów można określić: 

• Datę wysłania wiadomości 

• Symbol kontrahenta 

• Nazwę kontrahenta 

• Nazwę pełną kontrahenta 

 

Rysunek 40 
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Zakładka Stopka służy do wstawienia stopki w wiadomości. 

W tym miejscu można również za pomocą TAG-ów określić: 

• Datę wysłania wiadomości 

• Symbol kontrahenta 

• Nazwę kontrahenta 

• Nazwę pełną kontrahenta 

 

 

Rysunek 41 

Po uzupełnieniu wszystkich danych i zatwierdzeniu szablonu, pokaże się on w oknie głównym programu. 
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9.2.1.2 Tworzenie szablonu wiadomości SMS 

Aby dodać nowy szablon SMS należy wybrać opcję Dodaj szablon SMS 

 

Rysunek 42 

Tworząc szablon SMS podobnie jak w przypadku szablonu e-mail należy uzupełnić wymagane pola 

• Nazwa szablony – należy określić nazwę jaką będzie nosił dany szablon, pole jest obligatoryjne, 

pozostawione bez uzupełnienia nie pozwoli na zapisanie szablonu 

• Treść wiadomości – w tym miejscy użytkownik powinien wpisać treść wysyłanej wiadomości 

używając tagów zamieszczonych w szablonie. 

• Szablon należności – za pomocą tagów można skonstruować szablon należności zgodnie z 

preferencjami użytkownika. 

Tagi są to elementy, które pokazują treść właściwą: 

• {SZABLON_NALEZNOSCI} – jest to tag, który zawiera wcześniej utworzony szablon należności, 

spowoduje on automatyczne wstawienie informacji, które zostały zdefiniowane w szablonie 

należności 

• {SUMA_NALEZNOSCI} – jest to tag, którego zastosowanie spowoduje automatyczne wstawienie 

informacji z sumą należności wynikającą z zobowiązań kontrahenta 

• {NUMER_DOKUMENTU} – jest to tag, którego użycie spowoduje automatyczne wstawienie 

informacji z numerem dokumentu w utworzonym szablonie należności 

• {WARTOSC_DOKUMENTU} – jest to tag, którego użycie spowoduje  automatyczne wstawienie 

informacji o wartości konkretnego dokumentu w utworzonym szablonie należności 

• {TERMIN_PLATNOSCI} – podobnie jak w poprzednich przypadkach użycie tego tagu spowoduje 

automatyczne wstawienie informacji o terminie płatności w utworzonym szablonie należności. 

Zarówno w treści wiadomości jak i w szablonie wiadomości można używać tagów oraz dowolnych 

treści ułatwiających przekazanie zrozumiałych informacji.   
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Aby utworzyć szablon SMS należy rozpocząć od tworzenia szablonu należności używając tagów oraz 

dowolnej treści.  

 

Rysunek 43 
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9.3 Zakładka Zadania 

W zakładce Zadania znajdują się opcje, które pomagają w zarządzaniu utworzonymi zadaniami: 

• Wyślij – za pomocą tej opcji możliwe jest uruchomienie zadania i wysłanie wiadomości 

• Pokaż – w tym miejscu umieszczone są pozycje które kwalifikują się do wysłania wiadomości    e-

mail 

• Dodaj – za pomocą tej opcji można dodać nowe zadanie 

• Popraw – używając tej opcji można poprawić już istniejące zadanie 

• Powiel – za pomocą tej opcji można zduplikować już istniejące zadanie 

• Usuń – za pomocą tej opcji możliwe jest usunięcie istniejącego zadania 

• Odśwież – ta funkcja służy do odświeżenia listy w oknie głównym programu 

 

 

Rysunek 44 
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9.3.1 Tworzenie zadań 

Podczas pierwszego uruchomienia programu na danym podmiocie (Subiekt Nexo) w oknie głównym 

programu pojawią się ustawienia domyślne. 

Ustawienia domyślne można modyfikować w dowolny sposób lub utworzyć własne zadanie. 

 

Rysunek 45 

 

Aby utworzyć nowe zadanie należy skorzystać z opcji Dodaj. 

 

Rysunek 46 
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Następną czynnością jest wypełnienie pól i zakładek w wyświetlonym oknie. 

 

 

Rysunek 47 
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9.4.1.1 Tworzenie zadań – zakładka Przedział 

Aby w poprawny sposób zdefiniować zadanie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola. 

Pole: 

• Nazwa zadania – w tym miejscu należy wpisać nazwę jaką będzie nosiło zadanie, pole jest 

obowiązkowe, pozostawione puste nie pozwoli na zapisanie całego zadnia 

Zakładka Przedział: 

• Schemat przedziały czasowego – jest to rysunek, który w ilustrowany sposób pokazuje 

przedziały czasowe zawarte w tworzonym zadaniu, schemat zmienia się w momencie 

wypełniania pola Przedział dni od. 

 

• Przedział dni od – należy określić przedział czasowy, w którym mieszczą się przeterminowane 

oraz zbliżające się należności.  

 

 

Rysunek 48 

 



 

   51 

                          

9.4.1.2 Tworzenie zadań – zakładka Warunki -

kontrahenci 

W zakładce Warunki – kontrahenci należy zdefiniować do jakich kontrahentów mają być wysyłane 

wiadomości e-mail. 

• Grupa – w tym miejscu można określić, do których kontrahentów sortując wg grupy mają zostać 

wysłane wiadomości e-mail. 

o Dowolna – zaznaczenie tej opcji spowoduje wybranie wszystkich kontrahentów bez 

względu na grupę.  

o Wybierz – z rozwijalnej listy należy wybrać konkretne grupy kontrahentów, do których 

będą wysyłane wiadomości. Pole będzie aktywne tylko wówczas gdy zostanie 

odznaczona opcja Dowolna 

 

• Cecha – w tym miejscu należy określić, do których kontrahentów, posiadających konkretną cechę 

wysłać wiadomość. 

o Dowolny – zaznaczając ta opcję wiadomości zostaną wysłane do wszystkich 

kontrahentów bez wglądu na cechę 

o Wybierz – z rozwijalnej listy należy wybrać cechy wg których będą wybrani kontrahenci, 

do których zostaną wysłane wiadomości 

 

• Pomijaj – dzięki tej opcji można wybrać grupę i cechę kontrahenta które będą pomijane w trakcie 

wysyłania wiadomości. 
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Rysunek 49 
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9.4.1.3 Tworzenie zadań – zakładka Warunki – 

dokumenty 

W tej zakładce należy wybrać odpowiednie źródło rozrachunku: 

• Źródło rozrachunków – z rozwijanej listy, należy wybrać program, z którego będą pobierane 

rozrachunki. Zaznaczając opcję Dowolna, program pobierze rozrachunki z programu, w którym 

one powstały. 

 

 

Rysunek 50 
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9.4.1.4 Tworzenie zadań – zakładka Akcje – wysyłka 

W zakładka Akcje – wysyłka należy odpowiednio zdefiniować pola związane z wysyłką wiadomości e-

mail oraz wiadomości SMS. 

• Wyślij e-mail – w tym polu należy zdefiniować elementy dotyczące wysyłanych wiadomości 

 

o Podstawowy e-mail kontrahenta – zaznaczając to pole wiadomość e-mail zostanie 

wysłana na adres mailowy oznaczony jako podstawowy w kartotece kontrahenta 

o Inny adres e-mail – aby skorzystać z tej opcji należy w kartotece kontrahenta uzupełnić 

odpowiednie pola: Rodzaj, komentarz 

o E-mail w polu własnym – pole własne należy wcześniej utworzyć w programie Subiekt 

nexo PRO, w polu tym należy umieścić adres lub adresy e-mail pod które będą wysyłane 

wiadomości.  

o Szablon – z rozwijalnej listy należy wybrać wcześniej utworzony szablon wiadomości e-

mail 

o Tabela  podstawowa– z rozwijalnej listy należy wybrać wcześniej utworzoną tabelę 

podstawową, wybór tabeli jest obowiązkowy. 

o Tabela dodatkowa – pole nie jest obligatoryjne, wybór dodatkowej tabeli spowoduje 

wysłanie w mailu dodatkowych informacji do kontrahenta. 

 

•  Wyślij SMS – pole to służy do zdefiniowania elementów dotyczących wysyłanych wiadomości 

SMS 

 

o Podstawowy nr tel. kontrahenta – po zaznaczeniu tego pola wiadomość tekstowa 

zostanie wysłana pod nr telefonu umieszczony w podstawowym polu kartoteki 

kontrahenta 

o Numer w polu własnym – aby skorzystać z tej opcji należy utworzyć w kartotece 

kontrahenta pole własne, w którym zapisanie zostanie numer telefonu. Nr telefonu 

powinien być wpisany w odpowiednim formacie tj. ciąg cyfr bez spacji 999999999 

o Szablon – z rozwijalnej listy należy wybrać wcześniej utworzony szablon SMS 

 

• Inny nadawca – w tym miejscu należy wybrać adres e-mail, który będzie znajdował się w 

wysyłanej wiadomości jako adres, pod który należy wysłać odpowiedz.  

 

• Wyślij ukrytą kopię pod adres – ukryta kopia wiadomości zostanie wysłana pod dowolny adres e-

mail  

 

• Żądaj potwierdzeń – wybranie tej opcji spowoduje wysłanie wiadomości e-mail z koniecznością 

potwierdzenia otrzymania wiadomości 
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Rysunek 51 
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9.4.1.5 Tworzenie zadań – zakładka Akcje –

oznaczanie dokumentów 

W zakładce Akcje oznaczenie dokumentów określa się czynności jakie będzie wykonywał program 

Windykator należności nexo PRO: 

• Oznacz rozrachunek flagą – aby móc skorzystać z tej opcji należy wcześniej utworzyć w 

Subiekcie pola własne oraz dodać flagi dotyczące rozrachunków danego kontrahenta. 

Rozrachunki konkretnego klienta będą wtedy oznaczone odpowiednią flagą 

 

o Komentarz – jest to pole, które można uzupełnić o własny komentarz dotyczący danej 

flagi lub skorzystać z automatycznego wstawienia daty oraz godziny wysłanej 

wiadomości 

 

• Oznacz dokument flagą – aby móc skorzystać z tej opcji należy wcześniej utworzyć w Subiekcie 

pola własne oraz dodać flagi dotyczące rozrachunków danego kontrahenta. Dokumenty 

konkretnego klienta będą wtedy oznaczone odpowiednią flagą 

 

o Komentarz – jest to pole, które można uzupełnić o własny komentarz dotyczący danej 

flagi lub skorzystać z automatycznego wstawienia daty oraz godziny wysłanej 

wiadomości 

 

• Zapisuj datę w polu własnym – aby skorzystać z tej opcji należy wcześniej utworzyć pole własne 

w Subiekcie. Jest to informacja dotycząca faktur sprzedaży oraz faktur sprzedaży zbiorczych, 

wybierając tą opcję program po wysłaniu maila zapisze we wcześniej utworzonym polu własnym 

wysyłki wiadomości. 
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Rysunek 52 
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9.4.1.6 Tworzenie zadań – zakładka Dodatkowe 

Zakładka Dodatkowe - należy określić jaką zawartość powinny zawierać wiadomości oraz jakie 

informacje powinno się pomijać. 

• Nie wysyłaj wiadomości, jeżeli suma należności jest mniejsza niż suma zobowiązań i spłat  – 

jeżeli wartość zobowiązań wobec kontrahenta będzie wyższa niż jego należności, wówczas 

program nie wyśle wiadomości to takiego kontrahenta pomimo tego, iż takie należności istnieją 

• Nie uwzględniaj należności oznaczonych jako nieściągalne – jeżeli w Subiekcie GT będą widniały 

należności zaznaczone jako nieściągalne, wtedy program nie uwzględni takiej faktury w wysłanej 

tabeli. 

• Nie wysyłaj wielokrotnie tej samej wiadomości w ciągu jednej doby (antyspam) – zaznaczenie tej 

opcji spowoduje blokadę wysyłki tej samej wiadomości do kontrahenta. Wiadomość zostanie 

wysłana tylko raz w ciągu jednej doby.  

Uwzględniaj zobowiązania (e-mail)  – dzięki tej opcji można zawęzić wysyłane zobowiązania do 

konkretnych założeń. 

 

Rysunek 53 
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9.4.1.7 Tworzenie zadań – zakładka Harmonogram 

Sekcja Ustawienia jest odpowiednikiem zakładki Edytowanie wyzwalacza z harmonogramu Windows. 

Aby uruchomić harmonogram zadań należy zalogować się do programu z uprawnieniami administratora. 

Aby tego dokonać należy kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę programu, a następnie z rozwijalnej 

listy wybrać opcję Uruchom jako administrator. 

 

Rysunek 54 

 

 

Rysunek 55 
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Uzupełnienie zakładki Harmonogram w programie Windykator należności dla nexo PRO jest powiązane 

z Harmonogramem zadań Windows. Wszystkie informacje zawarte w programie będą automatycznie 

przeniesione do harmonogramu zadań Windows. Z pozycji programu Windykator należności 17 dla nexo 

PRO można w sprawny sposób zarządzać tymi danymi.  

Nie ma konieczności uruchamiania harmonogramu z pozycji systemu Windows, gdyż zakładka 

Harmonogram w programie Windykator należności dla nexo PRO jest jego odzwierciedleniem. 
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9.4 Historia 

W zakładce Historia znajdują się informacje na temat wysyłanych wiadomości. 

Zakładka zawiera również opcję odświeżania listy, usunięcia historii oraz możliwość filtrowania dat. 

 

Rysunek 56 

W oknie głównym programu będą widoczne dane kontrahentów, do których zostały wysłane wiadomości 

zarówno e-mail jak i SMS. 

 

Rysunek 57 

 

 

Owocnego użytkowania życzą autorzy 
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10. 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. 


