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Informacje o programie
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Do czego służy program
Program umożliwia druk etykiet na drukarkach Zebra oraz drukarkach innych producentów, które
obsługują języki EPL lub ZPL. Program posiada wbudowany, graficzny kreator, przy pomocy którego
można definiować położenie oraz właściwości poszczególnych elementów etykiety. Ilości drukowanych
etykiet są zgodne z ilościami towarów na wskazanych dokumentach, bądź mogą być określane przez
użytkownika. Towary do wydruku można też wybierać ręcznie wg dowolnego kryterium. Dzięki
zastosowanym algorytmom, etykiety drukowane są w trybie umożliwiającym bezbłędne odczytywanie
kodów kreskowych.
Program korzysta z danych zgromadzonych przez Subiekta. do
bazy danych MS SQL Subiekta.
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Wymagania systemowe do instalacji
i uruchomienia programu
Program Wydruk etykiet posiada identyczne wymaganie systemowe i sprzętowe jak program InsERT
Subiekt GT. Ponadto do rozpoczęcia pracy z programem wymagane są:

•

Subiekt GT (1.49 lub nowszy)/ Navireo (1.25 lub nowsze),

•

drukarka etykiet obsługująca język EPL lub ZPL,

•

System operacyjny Windows 8 lub wyższy

•

Microsoft .NET Framework: 4.6.1 lub wyższy

•

Microsoft SQL Serwer 2012 lub nowszy

Program nie wymaga użycia dodatku InsERT Sfera dla Subiekta GT.
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Wersja demonstracyjna
Wersja demonstracyjna pozwala na korzystanie z programu w dowolnym podmiocie Subiekta GT,
program może być więc testowany w warunkach rzeczywistych. Wersja demonstracyjna pozwala
osiągnąć podstawową funkcjonalność aplikacji. Jej ograniczenia to:
• znak wodny na etykiecie,
• brak możliwości drukowania etykiet dla listy dokumentów,
• brak możliwości drukowania grafik na etykiecie,
• brak możliwości drukowania kodów QR na etykiecie.
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Aktualizacja
Informacje o możliwości zainstalowania nowej wersji programu znajdują się w prawym górnym rogu
okna programu, na pasku zakładek.

Rysunek 1
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Przygotowanie Subiekta GT do pracy z
programem
Program można również przetestować na testowym podmiocie subiekta. Z testowego podmiotu można
korzystać przez 45 dni od chwili jego założenia, z możliwością aktywacji próbnej licencji dodatku Sfera
na 15 dni oraz PLUSów. Założenie testowego podmiotu jest łatwe i trwa dosłownie kilka minut.
Niepotrzebny podmiot testowy może być usunięty za pomocą Programu Serwisowego, wchodzącego w
skład oprogramowania InsERT GT.
Zakładanie podmiotu testowego jest opcjonalne. Jeśli test będzie
odbywał się na istniejącym podmiocie, można pominąć ten punkt.
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Tworzenie nowego podmiotu testowego
W oknie wyboru podmiotu należy wybrać opcję „Nowy”, wpisać wybraną nazwę dla podmiotu i nacisnąć
przycisk „OK”, tak jak na rysunku 2.

Rysunek 2

W następnym oknie należy wybrać opcję „Wersja próbna”, i zaznaczyć „Wpisz dane przykładowe”.
Następnie należy nacisnąć przycisk „OK”.

Rysunek 3

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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Instalacja i konfiguracja programu
Wydruk etykiet
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Proces instalacji
Należy uruchomić plik instalacyjny programu (WydrukEtykiet2015_Setup). Po jego uruchomieniu
pokaże się okno z kreatorem instalacji, należy przejść do następnego etapu, wybierając przycisk „Dalej”.

Rysunek 4

Kolejnym krokiem jest akceptacja warunków umowy licencyjnej oraz naciśnięcie przycisku „Dalej”.

Rysunek 5

oknie kreatora pojawi się możliwość wybrania folderu w którym ma zostać zainstalowany program.
Domyślnie jest to C:\Program Files (x86)\LEO\Wydruk etykiet 2015. 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 6

Rysunek 7

Następnym krokiem jest wybranie opcji dodatkowych.

Rysunek 8
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Ostatni etap to podsumowanie wybranych ustawień. Wybierając opcję „Instaluj”, rozpocznie się
instalacja programu.

Rysunek 9

Kreator instalacji poinformuje o poprawnie przeprowadzonym procesie instalacji. Zaznaczając opcję
„Uruchom program Wydruk etykiet 2015”, program automatycznie uruchomi się, po wybraniu przycisku
„Zakończ”.

Rysunek 10
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Pierwsze
uruchomienie
Wydruk etykiet

programu

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 11

Rysunek 12
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Po wybraniu opcji „sprawdź połączenie”, pojawi się możliwość wybrania podmiotu Subiekta GT.

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 jest ustanowione.

Rysunek 14

Kiedy podczas użytkowania programu zostanie dodany nowy
użytkownik do Subiekta GT, nie będzie go widać na liście
logowania do programu Wydruk etykiet. Nowo utworzonego
użytkownika należy dodać ręcznie w ustawieniach uprawnień
(rozdział 7.4). Dodatkowo, podczas pierwszego uruchomienia
programu, wszystkim użytkownikom Subiekta GT zostaną
nadane maksymalne uprawnienia.

Przed zalogowaniem się do programu można zmienić konfigurację bazy danych MS SQL (ikona
lub wyświetlić log z informacjami o zdarzeniach i działaniach dotyczących programu (ikona
).

)
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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.
Dla Windows 7 lub wcześniejszych wersji uruchamia się go z Menu Start.

Rysunek 15

Dla Windows 8 należy wyszukać programu w Aplikacjach.

Rysunek 16

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 „Enabled” na „Yes”. Następnie dla wszystkich adresów IP
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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.

Rysunek 17

Rysunek 18
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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 19
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Instalacja pliku licencji
Program Wydruk etykiet pozwala pracować w wersji demonstracyjnej w dowolnym podmiocie Subiekta,
dzięki czemu może być testowany w warunkach rzeczywistych. Ograniczenia wersji demonstracyjnej
zostały opisane w rozdziale 1.3. Instalacja pliku licencji pozwala w pełni wykorzystać możliwości
programu. W następnych rozdziałach został opisany proces uruchomienia wersji demonstracyjnej oraz
aktywacji wersji pełnej.
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Wersja demonstracyjna
Pojawienie się komunikatu „Program zostanie uruchomiony w wersji demo” świadczy o tym, że nie został
aktywowany plik licencyjny – program będzie pracował w wersji demonstracyjnej po zaznaczeniu opcji
„Uruchom aplikację” i wybraniu przycisku „Kontynuuj”.

Rysunek 20
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Wersja pełna
Żeby program pracował w pełnej wersji należy wczytać dostarczony wraz z aplikacją oraz certyfikatem
autentyczności plik licencyjny (plik licencyjny ma rozszerzenie .license. Jeżeli użytkownik nie posiada
takiego pliku, należy skontaktować się z firmą LEO.
Pierwszym sposobem wczytania pliku licencji jest wybranie opcji „Wczytaj plik licencji lub zmień
konfigurację” oraz zatwierdzenie wyboru przyciskiem „Kontynuuj” podczas uruchamiania programu
Wydruk etykiet.

Rysunek 21

Następnie należy wybrać opcję „Wczytaj plik licencji”, w nowo otwartym oknie, wskazać lokalizację pliku
oraz zatwierdzić zmiany przyciskiem „OK”.

Rysunek 22

Po poprawnie wykonanych czynnościach, aplikacja uruchomi się ponownie.
Drugim sposobem jest uruchomienie programu w wersji demonstracyjnej. Następnie z zakładki
„Program” należy wybrać opcję „Konfiguracja”.
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Rysunek 23

Po wykonaniu tych czynności pojawi się okno konfiguracji. Należy wybrać zakładkę „Licencja” z lewej
strony okna, a następnie przycisk „Wczytaj plik licencji”. W nowo otwartym oknie, należy wskazać
lokalizację pliku i zapisać zmiany przyciskiem „OK”. Po zapisaniu zmian program zostanie uruchomiony
ponownie, w pełnej wersji.

Rysunek 24
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Wybór i konfiguracja drukarki
Do pracy z programem potrzebne jest zdefiniowanie drukarki. W przypadku, gdy żadna nie jest dodana
w programie Wydruk etykiet, pojawi się komunikat o konieczności jej dodania.

Rysunek 25

Po naciśnięciu przycisku „OK”, pojawi się okno z możliwością zdefiniowania drukarki. Należy wybrać
przycisk „Dodaj”, a następnie wskazać drukarkę, następnie ponownie wybrać przycisk „Dodaj”.

Rysunek 26

Żeby drukarka była widoczna na liście, musi być ona wcześniej
zainstalowana w systemie.

Po prawej stronie okna pojawi się możliwość zdefiniowania parametrów wybranej drukarki (po dodaniu
drukarki parametry te zostaną uzupełnione domyślnie). Możliwe opcje do zmiany to:
• „Nazwa” – w tym polu można zmienić nazwę drukarki,
• „Szybkość” – parametr określający szybkość pracy drukarki,
• „Gęstość” – parametr określający ilość ciepła wytwarzanego przez głowicę drukarki. (większa
wartość = ciemniejszy wydruk),
• „Rozdzielczość” – pole jest uzupełnione o domyślną rozdzielczość, parametr można zmienić
zgodnie z instrukcja drukarki,
• „Język” – język obsługiwany przez drukarkę. (ZPL – nie posiada wbudowanych polskich
czcionek, program Wydruk etykiet ma pakiet czcionek z polskimi znakami dla tego języka.
Można z nich skorzystać wybierając w programie zakładkę „Program” a następnie „Ustawienia”).
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Rysunek 27

Drukarki nie można usunąć z listy, jeżeli jest przypisana do
szablonu etykiety.
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Interfejs programu
Okno programu można podzielić na kilka segmentów
• Pasek programu,
• Pasek zakładek,
• Pasek narzędzi,
• Główny obszar programu,
• Pasek stanu.
by ukryć pasek narzędzi należy użyć przycisku na pasku zakładek, który znajduje się po prawej stronie.
Ponowne jego użycie spowoduje pokazanie się paska narzędzi.
Rysunek 28

PASEK
PROGRAMU

PASEK
ZAKŁADEK

PASEK
NARZĘDZI

GŁÓWNY
OBSZAR
PROGRAMU

PASEK
STANU
Rysunek 29
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Ustawienia programu – zakładka
program
Ustawienia programu znajdują się w zakładce „Program”. Możliwe zmiany do przeprowadzenia to
między innymi: definiowanie drukarek i zmiana ich parametrów, ustawienia czcionek, konfiguracja
serwera, zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami. Wszystkie opcje zostały opisane w
podrozdziałach.

Rysunek 30
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Drukarki
Rysunek 31

Wybierając tą opcję użytkownik ma możliwość zdefiniowania nowej drukarki lub usunięcia istniejącej.
Dodatkowo, w prawej stronie okna można zmienić ustawienia drukarki. Opcje te zostały opisane w
rozdziale 5.
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Ustawienia programu

Rysunek 32

Wybierając tą opcję pojawi się nowe okno w którym użytkownik będzie mógł zdefiniować:
• „Czcionka ZPL” – możliwość wybrania czcionki z polskimi znakami dla języka ZPL,
• „ Śledzenie zmian w kartotece towarowej” – możliwość wybrania z listy opcji, która włączy
śledzenie zmian w kartotece towarowej. Gdy opcja ta jest aktywna to uaktywnia dodatkowy filtr
na zakładce „Drukowanie”. Filtr ma nazwę „Pokaż tylko towary zmienione”. Po zaznaczeniu go,
na liście towarów, wyświetlą się tylko te, w których zmieniono cokolwiek w kartotece towarowej
lub tylko te w których zmieniono cenę.
• „Pole własne z liczbą dni przydatności do spożycia” – opcja ta umożliwia dodanie na etykiecie
terminu ważności dla pola towaru (stworzenie terminu ważności na etykiecie zostało dokładnie
opisane w rozdziale 11).
• „Zamiana polskich znaków diakrytycznych” – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że na etykiecie
nie będą drukowane polskie znaki (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż).

Rysunek 33
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Konfiguracja

Rysunek 34

Wybierając tą opcję, otworzy się okno konfiguracji połączenia z serwerem bazy danych oraz możliwość
zmiany lub dodania pliku licencji. Ustawienia te zostały wcześniej opisane kolejno w rozdziale 3.2 oraz
rozdziale 4.

30

Wydruk etykiet
Uprawnienia

Rysunek 35

W oknie „Uprawnienia” zmienia się ustawienia dla poszczególnych użytkowników lub grup
użytkowników dla programu Wydruk etykiet. Opcje w tym oknie pozwalają dodawać i usuwać grupy
użytkowników oraz ustawić dla poszczególnej grupy uprawnienia. Do poszczególnych grup można
również przypisać różnych użytkowników.

Rysunek 36

Pole 1
Można stworzyć nową grupę uprawnień lub usunąć już istniejącą.
Pole 2
Dla wybranej grupy można nadać lub odebrać uprawnienia.
Pole 3
Można dodać użytkownika do zaznaczonej grupy w polu pierwszym lub usunąć go z wybranej grupy.
W sytuacji, kiedy podczas logowania do programu Wydruk etykiet,
nie ma na liście użytkownika Subiekta GT, w zakładce
„uprawnienia” w programie Wydruk etykiet należy go dodać
z odpowiednimi uprawnieniami
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Log

Rysunek 37

Opcja ta wyświetla okno z chronologicznym zapisem informacji dotyczących działania programu.
W oknie można wybrać okres czasu w którym zostaną wyświetlone informacje. Dodatkowo informacje
o błędach można wysłać do działu technicznego firmy LEO używając opcji „Wyślij”. W oknie które się
pokaże po wybraniu tej opcji należy wpisać adres zwrotny, na który przyjdzie odpowiedź odnośnie
wysłanego zgłoszenia.
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Dokumentacja

Rysunek 38

Po wybraniu tej opcji, wyświetlona zostanie dokumentacja programu.
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O programie

Rysunek 39

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. Wybierając opcję „Pokaż zmiany” w prawym górnym rogu okna, odnośnik przekieruje na
stronę www.leo.pl oraz pokaże historię zmian wprowadzonych do programu po każdej aktualizacji.
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Zamknij

Rysunek 40

Wybranie tej opcji spowoduje zakończenie pracy z programem.
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Tworzenie szablonu etykiety
Tworzenie etykiet, odbywa się po wybraniu zakładki „Etykieta”.

Rysunek 41

Lewa strona okna wyświetla etykietę w trybie jej tworzenia i podglądu, natomiast prawa strona stanowi
tabelę ustawień.

Rysunek 42

Szablon etykiety w programie jest tylko poglądowy i nie
odzwierciedla
realistycznych
wymiarów
elementów
umieszczanych na szablonie. Zaleca się zawsze wydrukować
etykietę testową, po zakończeniu tworzenia szablonu.

W pierwszej kolejności, po założeniu nowego papieru do drukarki należy przeprowadzić kalibrację
drukarki zgodnie z jej instrukcją obsługi. Drukarka sama obliczy rozmiar etykiety. Niezależnie należy
wprowadzić rozmiar etykiety do okna tabeli ustawień (wprowadzenie tych danych służy do obsługi okna
widoku podczas tworzenia etykiety).
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Elementy zakładki etykieta
Zakładka „Etykieta” posiada następujące elementy znajdujące się pasku narzędzi:
Opcja ta umożliwia stworzenie nowej etykiety. Funkcja ta jest
dostępna dopiero po zapisaniu aktualnego szablonu etykiety.

Zapisz – zapisuje etykietę,
Usuń – usuwa etykietę,
Powiel – tworzy nową etykietę, na podstawie istniejącej.
Eksportuj - opcja umożliwia wyeksportowanie szablonu etykiety do
pliku XML,
Importuj - opcja ta umożliwia wczytanie etykiety zapisanej
w formacie XML.
Zaznaczenie - wybranie tej opcji umożliwi zaznaczenie samej
etykiety lub dowolnego elementu na niej się znajdującego. Aby
zmienić ustawienia samej etykiety, należy wybrać tą opcje
i zaznaczyć jakiekolwiek puste pole na szablonie etykiety. Po
wykonaniu tej czynności można zmienić:
• „Drukarka” – dla każdej zdefiniowanej etykiety należy
wybrać drukarkę, na której będzie odbywał się wydruk,
• „Nazwa” – nazwa etykiety, według której zostanie ona
zapisana w bazie SQL Subiekta,
• „Liczba kolumn na rolce” – wpisanie liczby określi liczbę
kolumn na rolce.
• Wymiar A, B oraz C został – są to wymiary opisujące
rozmiar etykiety.
Usuwanie - wybranie tej opcji umożliwia zaznaczenie elementów
na etykiecie do usunięcia.
Wybranie tej opcji umożliwi dodanie dowolnego pola tekstowego
na etykiecie oraz jego formatowanie:
•
„Odwrócone kolory” – czarny poddruk + białe litery na
wydruku,
• „Rotacja” – opcja, która pozwala obrócić napis,
• „Pozycja” – możliwość określenia pozycji lewego górnego
rogu obiektu w stosunku do lewego górnego rogu etykiety,
• „Ilość znaków” – w polu tym, można zdefiniować ilość
znaków, które będą drukowane w danych polu tekstowym,
• Mnożnik szerokości i wysokości – określa wielkość pola
w stosunku do wielkości początkowej,
• „Rozmiar czcionki” – opcja umożliwia zmianę rozmiaru
czcionki,
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•

Opcja dostępna tylko w pełnej
wersji programu.

„Start” – opcja ta umożliwia zdefiniowanie znaku, od
którego ma się zacząć drukowanie,
• „Tekst” – miejsce w którym należy wpisać treść pola
tekstowego.
Opcja ta umożliwia wstawienie pola na etykiecie z informacjami na
temat zmiennych właściwych dla wyszczególnionego towaru.
Możliwe opcje do wyboru w oknie ustawień to:
• „Format” – daje możliwość wyboru formatu wyświetlanej
zawartości (rozdział 9),
• „Odwrócone kolory” – czarny poddruk + białe litery na
wydruku,
• „Pole towaru” – opcja umożliwia wybór jednego
z elementów charakteryzujących towar,
• „Rotacja” – opcja, która pozwala obrócić napis,
• „Pozycja” – możliwość określenia pozycji lewego górnego
rogu obiektu w stosunku do lewego górnego rogu etykiety,
• „Ilość znaków” – w polu tym, można zdefiniować ilość
znaków, które będą drukowane w danych polu tekstowym,
• Mnożnik szerokości i wysokości – określa wielkość pola w
stosunku do wielkości początkowej,
• „Rozmiar czcionki” – opcja umożliwia zmianę rozmiaru
czcionki,
• „Start” – opcja ta umożliwia zdefiniowanie znaku, od
którego ma się zacząć drukowanie,
• „Tekst z lewej” – w tym polu, można wpisać treść, która
będzie wydrukowana z lewej strony pola towaru,
• „Tekst z prawej” – wpisanie tekstu w tym polu spowoduje
jego wydrukowanie po prawej stronie pola towaru.
Opcja ta umożliwia wstawienie pola na etykiecie z informacjami na
temat zmiennych właściwych dla wyszczególnionego dokumentu.
Możliwe opcje do wyboru w oknie ustawień to:
• „Format” – opcja daje możliwość wyboru formatu
wyświetlanej zawartości (rozdział 9),
• „Odwrócone kolory” – czarny poddruk + białe litery na
wydruku,
• „Pole dokumentu” – możliwość wyboru jednego
z elementów pochodzących z dokumentu, na podstawie
którego drukowana jest etykieta,
•
•
•
•

„Rotacja” – opcja, która pozwala obrócić napis,
„Pozycja” – możliwość określenia pozycji lewego górnego
rogu obiektu w stosunku do lewego górnego rogu etykiety,
„Ilość znaków” – w polu tym, można zdefiniować ilość
znaków, które będą drukowane w danych polu tekstowym,
Mnożnik szerokości i wysokości – określa wielkość pola
w stosunku do wielkości początkowej,
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•
•
•
•

„Rozmiar czcionki” – opcja umożliwia zmianę rozmiaru
czcionki,
„Start” – opcja ta umożliwia zdefiniowanie znaku, od
którego ma się zacząć drukowanie,
„Tekst z lewej” – w tym polu, można wpisać treść, która
będzie wydrukowana z lewej strony pola dokumentu,
„Tekst z prawej” – wpisanie tekstu w tym polu spowoduje
jego wydrukowanie po prawej stronie pola dokumentu.

Opcja ta umożliwia umieszczenie na etykiecie pola dynamicznego,
które jest polem tekstowym. Pole to jest uzupełniane o dowolny
tekst podczas wydruku etykiety.

Opcja umożliwia wydruk kodu kreskowego przypisanego do
towaru. Opcja posiada możliwość edycji:
•
•

•

•
•

•

„Rotacja” – opcja, która pozwala obrócić napis,
„Drukuj znaki pod kodem” – jeśli opcja będzie zaznaczona,
pod kodem kreskowym zostaną wydrukowane znaki tego
kodu,
„Typ kodu kreskowego” – użytkownik może wybrać aby
program automatycznie rozpoznał kod lub zdefiniować go
wybierając konkretny typ z listy,
„Wysokość” – określa wysokość kodu kreskowego
(szerokość dobierana jest automatycznie),
X[mm],Y[mm] – opcja określa pozycję lewego górnego
rogu kodu kreskowego w stosunku do lewego górnego
rogu etykiety,
„Pole towaru” – użytkownik ma możliwość umieszczenia
jako kod kreskowy informacji przyporządkowanej do
danego towaru bądź dokumentu.
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Uwaga! Jeżeli wydrukowanego kodu kreskowego nie można
przeczytać, to prawdopodobnie, źle się wydrukować i jego cześć
wystaje poza obszar etykiety.
Opcja ta umożliwia umieszczanie na etykiecie informacji
pochodzącej z dokumentu Subiekta w formie kodu kreskowego.
Obsługa tego kodu jest identyczna jak dla kodu towaru.
Uwaga! Jeżeli wydrukowanego kodu kreskowego nie można
przeczytać, to prawdopodobnie, źle się wydrukować i jego cześć
wystaje poza obszar etykiety.

Opcja dostępna tylko w wersji
pełnej programu.

Opcja umożliwia dodanie elementów graficznych na etykiecie.
Grafikę należy wcześniej przygotować we właściwym rozmiarze,
ponieważ program nie ma możliwości jej skalowania. Grafika
przeznaczona
do
drukarki
musi
być
obrazkiem
monochromatycznym (1 – bit, czyli brak możliwości drukowania
odcieni). Program może automatycznie zmienić grafikę kolorową
na monochromatyczną. Użytkownik może edytować pozycję
grafiki przez opcję:
•

X[mm],Y[mm] – opcja określa pozycję lewego górnego
rogu kodu kreskowego w stosunku do lewego górnego
rogu etykiety,
Opcja ta pozwala umieścić na etykiecie kod QR. Pole pozwala na
wpisywanie tekstu stałego jak również elementów dynamicznych pól pochodzących z towarów oraz dokumentów (rozdział 10). Kod
może być więc indywidualny dla każdej etykiety.

Można edytować:
• „Rozmiar” – możliwość określenia rozmiaru kodu w skali
od 1 do 10,
• „Zawartość” – po wybraniu tej opcji, otwarte zostanie nowe
okno, w którym można zdefiniować zawartość kodu QR,
• X[mm],Y[mm] – opcja określa pozycję lewego górnego
rogu kodu QR w stosunku do lewego górnego rogu
etykiety.
Dodanie tego pola na etykiecie spowoduje umieszczenie na
etykiecie daty i godziny wydruku etykiety.
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Dodanie tego pola na etykiecie spowoduje umieszczenie na
etykiecie nazwy użytkownika oraz jego identyfikatora z Subiekta.

Po dodaniu wszystkich elementów etykiety można je dowolnie przesuwać w oknie podglądu. Należy
pamiętać, aby żaden element nie zaczynał się poza oknem etykiety. Po zakończeniu tworzenia
etykiety należy ją zapisać poleceniem „Zapisz”. Szablony są zapisywane w bazie SQL Subiekta
i przyporządkowane do podmiotu. Program nie posiada ograniczenia w ilości możliwych do
zdefiniowania etykiet.
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Rodzaje formatów stosowanych
w programie Wydruk etykiet
ELEMENTY FORMATU DOSTĘPNE DLA POLA ADRESOWEGO
{symbol}

Symbol kontrahenta

{nazwa}

Nazwa kontrahenta

{nazwap}

Nazwa pełna kontrahenta

{nip}

Nr NIP

{ulica}

Ulica

{dom}

Nr domu

{lokal}

Nr lokalu

{adres}

Ulica nr_domu/nr_lokalu

{kod}

Kod pocztowy

{miasto}

Miasto

Przykład:
Zdefiniowany format: {adres}{kod}{miasto}
Wyświetlana treść: ul. Teodora Kalidego 69, 41-400 Chorzów
FORMATY LICZBOWE
N2

Format domyślny dla cen, np. 1 234,56 zł

N3

Format domyślny dla masy/ilości, np. 1 234,567 kg/1 234,567szt.

Przykład:
Format FX, gdzie X to cyfra:
1234.567(”F2”) → 1234,57
1234(”F1”) → 1234,0
-1234,56(”F4”) → -1234,5600
Format NX, gdzie X to cyfra:
1234.567(”N2”) → 1 234,57
1234(”N1”) → 1 234,0
-1234.56(“N4”)→ -1 234,5600

42

Wydruk etykiet
Elementy dynamiczne na kodzie QR
Pole Kod QR (rozdział 8.1) pozwala na wpisywanie tekstu stałego jak również elementów dynamicznych
- pól pochodzących z towarów oraz dokumentów. Poniżej umieszczona została lista możliwych do
dodania pól dynamicznych.
Pola towaru
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nazwa
Symbol
Opis
Podstawowa jednostka miary
Nazwa towaru na urządzeniu fiskalnym
Kod PLU
Podstawowy kod kreskowy
Grupa
Symbol u dostawcy
SWW
PKWiU
Uwagi
Masa
Charakterystyka
Cena kartotekowa
Termin ważności
Symbol producenta
Nazwa producenta

*** Istnieje możliwość dodania cen jako cen do porównania. Cena do porównania wyliczana jest
jako iloczyn wybranej ceny i wartość przelicznika z jednostki porównawczej danego towaru. Opcja
ta umożliwia umieszczenie na etykiecie ceny w przeliczeniu np. na kilogram, litr itd.

Pola dokumentu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cena brutto pozycji
Cena netto pozycji
Data otrzymania
Data sprzedaży
Data wystawienia
Ilość
Ilość magazynowa
Jednostka miary
Kategoria
Kod dostawy
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koszt
Magazyn
Numer
Numer oryginału
Odbiorca / Dostawca
Odbiorca adres dostawy
Odbiorca adres korespondencji
Odebrał
Opis pozycji
Płatnik / Sprzedawca
Płatnik adres dostawy
Płatnik adres korespondencji
Podtytuł
Rabat
Termin płatności
Termin realizacji
Termin ważności
Tytuł
Uwagi
Wartość brutto dokumentu
Wartość netto dokumentu
Wartość brutto pozycji
Wartość netto pozycji
Wystawił
Waluta
Kurs
Data kursu
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Zawijanie tekstu
Tryb manualny
Języki EPL i ZPL nie pozwalają na automatyczne przesuwanie do kolejnego wiersza tekstu, który nie
zmieścił w jednym wierszu (tzw. zawijanie tekstu). Aby uzyskać efekt zawijania tekstu należy
zdefiniować tyle tych samych pól, aby zmieściła się spodziewana ilość tekstu. Dla każdego wiersza
należy określić ilość znaków, które mają być drukowane w tym wierszu oraz numer znaku, od którego
drukowanie ma się rozpocząć.
Na przykładzie poniżej, w pierwszym wierszu zostanie wydrukowane pierwsze 30 znaków „Opisu
towaru”, w wierszu drugim kolejne 30 znaków: od 31 do 60.

Rysunek 43

Rysunek 44
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Tryb automatyczny
Od wersji 2017.8.10.1 program ma funkcję automatycznego zawijania tekstów. Ustawienie
automatycznego trybu zawijania obejmuje określenie maksymalnej liczby wierszy oraz odstępu
pomiędzy kolejnymi wierszami. Pozostałe parametry takie jak liczba znaków w wierszu jak i numer
pierwszego znaku są pobierane z ustawień ogólnych pola (jak w poprzednich wersjach aplikacji).
Instrukcja obsługi trybu automatycznego jest też umieszczona w oknie informacyjnym definicji etykiety.

Rysunek 45

46

Wydruk etykiet
Etykieta z liczbą dni przydatności do
spożycia
Program Wydruk etykiet pozwala na wydrukowanie terminu ważności dla pola towaru. W tym celu należy
zdefiniować w Subiekcie pole własne dla towaru/usługi. Następnie dla wybranych towarów, przypisać
w tym polu ilość dni, przez które towar będzie przydatny do spożycia. Na etykiecie drukowana będzie
data z dnia wydruku powiększona o ilość dni określoną w polu własnym.
•

Tworzenie pola własnego w Subiekcie.
Żeby utworzyć pole własne w Subiekcie należy wybrać z listy modułów zakładkę „Administracja”
→ „Parametry” → „Pola własne”. W nowo otwartym oknie, z listy należy wybrać „Obiekt” → „
Towar i usługa”. Następnie z lewej strony wybrać opcję „Dodaj” → „Dodaj pole standardowe”.

Rysunek 46

Rysunek 47

Po wykonaniu tych czynności pokaże się nowe okno w którym należy wpisać nazwę pola
własnego. W tym przypadku będzie to „Liczba dni”. Zmiany należy zapisać przyciskiem „OK”.
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Rysunek 48

•

Przypisanie wartości pola własnego dla wybranego towaru.
Żeby określić wartość utworzonego pola własnego, należy w Subiekcie wybrać zakładkę
„Towary i usługi”. Następnie na liście należy znaleźć towar dla którego użytkownik chce określić
liczbę dni przydatności do spożycia. Na wybrany towar kliknąć prawym przyciskiem myszy i z
listy wybrać opcję „Popraw”. W nowo otwartym oknie, należy wybrać zakładkę „Własne”, w tabeli
poniżej odnaleźć pole „Liczba dni” oraz jako jego wartość wpisać ilość dni przydatności do
spożycia.

Rysunek 49
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•

Ustawienia w programie Wydruk etykiet.
Po zdefiniowaniu pola własnego w programie Wydruk etykiet należy włączyć opcję „Pole własne
z liczbą dni przydatności do spożycia”. Z listy należy wybrać wcześniej utworzone pole własne
„Ilość dni”. Opcje te znajdują się w zakładce „Program” → „Ustawienia”.

Rysunek 50

•

Tworzenie etykiety z terminem ważności.
Aby stworzyć etykietę z terminem ważności, należy przejść do zakładki „Etykieta”. Z paska
narzędzi wybrać „Pole towaru”.

Rysunek 51

Po prawej stronie pojawi okno edycji tego pola. Należy znaleźć opcję „Pole towaru” i wybrać
z rozwijanej listy wartość „Termin ważności”.

Rysunek 52
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Etykieta z terminem ważności
Program Wydruk etykiet umożliwia wydruk etykiety, na której będzie umieszczony termin ważności.
Funkcjonalność ta powiększa datę ważności poszczególnych towarów znajdujących się na
dokumentach PW, PZ, FZ o ilość wpisaną w kartotece towaru w polu kontrola terminu ważności. Dla
towarów znajdujących się na dokumentach pomniejszających stan magazynowy np. WZ, FS konieczne
jest skorzystanie z kodów dostaw oraz kontroli daty dostawy.
Druku etykiet w rozbiciu na pozycje wg kodów dostaw jest
możliwe jeżeli Subiekt ma aktywny dodatek Niebieski PLUS.

W Subiekcie należy ustawić w kartotece towaru liczbę dni ważności dla dostawy.

Rysunek 53
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Jeżeli termin ważności ma być drukowany dla dokumentów pomniejszających stan magazynowy (FS,
WZ) to podczas wystawiania dokumentu, należy wybrać kod dostawy z odpowiednią datą dostawy.

Rysunek 54

Podczas tworzenia etykiety należy wybrać pole dokumentu o typie termin ważności i umieścić je na
etykiecie.

Rysunek 55

Od teraz mogą być drukowane etykiety z terminem ważności. Etykiety te są drukowane z listy towarów
na dokumentach (rozdział 13.2)

51

Wydruk etykiet
Drukowanie etykiet
Drukowanie etykiet jest możliwe po wybraniu zakładki „Drukowanie”. Użytkownik ma możliwość
drukować etykiety z listy towarów, towarów na dokumentach lub listy dokumentów (w wersji demo
możliwe jest drukowanie tylko z listy towarów).
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Drukowanie etykiet na podstawie
listy towarów
Na zakładce „Lista towarów” użytkownik ma możliwość filtrowania listy według:
• grupy,
• cechy,
• magazynu,
• stanu,
• towarów zmienionych – filtr aktywny jeżeli w ustawieniach programu jest zaznaczona opcja
„Śledzenia zmian w kartotece towarowej”.
Dodatkowe opcje, które są dostępnie to:
• „Ustaw ilość” – opcja ta spowoduje, że wpisana wartość zostanie wprowadzona do kolumny
„Ilość” dla zaznaczonych towarów na liście towarów,
• „Dodaj ilość” – opcja ta spowoduje, że liczba wprowadzona w to pole zostanie dodana do liczby
w kolumnie „Ilość” na liście towarów.
• „Pomnóż ilość” – opcja ta spowoduje, że ilość zaznaczonych towarów do wydrukowania
zostanie przemnożona razy liczbę wprowadzoną w tym polu,
• „Zachowaj zaznaczone towary po zmianie filtra” – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że towary,
które będą zaznaczone na liście towarów nie będą z niej usuwane, nawet po zmianie filtra.
• „Zaznacz wszystko” – wybranie opcji spowoduje zaznaczenie wszystkich towarów na liście
towarów,
• „Odznacz wszystko” – wybranie opcji spowoduje odznaczenie wszystkich towarów na liście
towarów,
• „Wyczyść listę towarów zmienionych” – wybranie tej opcji wyczyści towary zmienione. Po
„Pokaż towary zmienione” lista będzie pusta dopóki ponownie nie nastąpi zmiana w kartotece
towaru.

Rysunek 56

Chcąc wydrukować etykietę, na liście należy zaznaczyć towar dla którego ma być ona drukowana.
Następnie należy określić ilość drukowanych etykiet. Na liście towarów kolumna „Ilość” domyślnie
uzupełniona jest o dane dostępności na stanie magazynowym w Subiekcie. Wartość tej kolumny można
zmienić używając wcześniej opisanych opcji „Ustaw ilość” i „Dodaj ilość”. Kiedy wszystko będzie
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ustawione prawidłowo należy wybrać przycisk „Drukuj”. Pojawi się nowe okno, w którym należy wybrać
wcześniej zdefiniowany szablon, na podstawie którego będą drukowane etykiety. Opcja „Drukarka”
pozwala na wybranie innej drukarki niż domyślnie ustawiona w szablonie.

Rysunek 57
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Drukowanie etykiet na podstawie
towarów na dokumentach
Program Wydruk etykiet w wersji pełnej pozwala drukować etykiety na podstawie listy dokumentów.
Opcja jest szczególnie przydatna podczas obsługi przyjęć i wydań towarów. Zakładka „Lista
dokumentów” służy do oznaczenia żądanych towarów umieszczonych bezpośrednio na dokumencie.
Filtr pozwala na wybór przedziału czasowego dokumentów oraz wybór typu dokumentu dostępnego
spośród:
• FZ – faktura zakupu,
• FS – faktura sprzedaży,
• MM – przesunięcie międzymagazynowe,
• PZ – przyjęcie zewnętrzne,
• WZ – wydanie zewnętrzne,
• PW – przychód wewnętrzny,
• RW – rozchód wewnętrzny,
• ZD – zamówienie do dostawcy,
• ZK – zamówienie od klienta.
Można wybrać dowolną kombinację lub wyświetlić wszystkie dokumenty na jednej liście. Wyboru
dokonuje się poprzez rozwinięcie danego dokumentu i wybranie znajdujących się na nim konkretnych
towarów za pomocą pola wyboru w kolumnie umieszczonej po lewej stronie towaru. Należy także podać
Ilość etykiet. Domyślnie program przyjmuje ilość etykiet zgodną z ilością danego towaru na
dokumencie. Można tą wartość zmienić używając opcji:
• „Ustaw ilość” – opcja ta spowoduje, że wpisana wartość zostanie wprowadzona do kolumny
„Ilość” dla zaznaczonych towarów na liście towarów,
• „Dodaj ilość” – opcja ta spowoduje, że liczba wprowadzona w to pole zostanie dodana do liczby
w kolumnie „Ilość” na liście towarów.
• „Pomnóż ilość” – opcja ta spowoduje, że ilość zaznaczonych towarów do wydrukowania
zostanie przemnożona razy liczbę wprowadzoną w tym polu,
Opcja „Zachowaj zaznaczone dokumenty po zmianie filtra” spowoduje, że towary, które będą zaznaczone
na liście dokumentów nie będą z niej usuwane, nawet po zmianie filtra.
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Rysunek 58

Dodatkowe opcje znajdujące się pod listą dokumentów to:
• „Zaznacz wszystko” – wybranie opcji spowoduje zaznaczenie wszystkich dokumentów
i towarów na liście dokumentów,
• „Odznacz wszystko” – wybranie opcji spowoduje odznaczenie wszystkich dokumentów
i towarów na liście towarów.
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Drukowanie etykiet na podstawie
dokumentów
Opcja ta pozwala na drukowanie elementów charakteryzujących dany dokument. Typy obsługiwanych
dokumentów to:
• FZ – faktura zakupu,
• FS – faktura sprzedaży,
• MM – przesunięcie międzymagazynowe,
• PZ – przyjęcie zewnętrzne,
• WZ – wydanie zewnętrzne,
• PW – przychód wewnętrzny,
• RW – rozchód wewnętrzny,
• ZD – zamówienie do dostawcy,
• ZK – zamówienie od klienta.
Podobnie jak w przypadku poprzednich wydruków, użytkownik może zdefiniować ilość etykiet, które
będą drukowane, oraz ustawić filtry według, których na liście będą pokazywać się wybrane przez
użytkownika dokumenty.

Etykieta nie zostanie wydrukowana, kiedy będzie posiadać element
charakterystyczny dla towaru.

Rysunek 59
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Szybkie drukowanie
Funkcjonalność ta pozwala na automatyczny wydruk etykiety po zeskanowaniu kodu kreskowego lub
na podstawie symbolu towaru. W celu użycia tego sposobu należy wybrać opcję „Szybkie drukowanie”,
a następnie uzupełnić okno ustawień.

Rysunek 60

Możliwe opcje do wyboru to:
•
•
•

„Wybierz według” – należy wybrać czy druk ma się odbyć na podstawie kodu kreskowego lub
symbolu towaru.
„Etykieta” – należy wybrać szablon, na podstawie którego będzie drukowana etykieta.
„Drukarka” – należy wskazać drukarkę etykiet.
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Problemy z drukowaniem - kalibracja
najbardziej popularnych drukarek
W podrozdziałach została opisana kalibracja najbardziej popularnych drukarek takich jak: Zebra
LP2844, Zebra GK420t, Elzab dt2x. Przed rozpoczęciem pracy, należy pamiętać, że:
•

program Wydruk etykiet umożliwia drukowanie etykiet na drukarkach, które obsługują języki
EPL lub ZPL;

•

należy skalibrować drukarkę z etykietą, na której chcemy drukować - drukarka musi
automatycznie rozpoznać etykietę, jej wysokość oraz odstępy między etykietami na rolce;

•
•

najlepiej testy prowadzić dla języka EPL;
należy sprawdzić w instrukcji drukarki etykiet, czy automatycznie rozpoznaje ten język, czy
trzeba ją przełączyć w tryb EPL;
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Zebra LP2844
Żeby skalibrować ten typ drukarki należy najpierw ją wyłączyć przyciskiem z tyłu (rysunek 57).
Następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk Feed button, który znajduje na górze obudowy po prawej
stronie (rysunek 58). Trzymając przycisk należy uruchomić drukarkę, używając przełącznika z tyłu.
Przycisk Feed button należy trzymać tak długo, aż zacznie migać na czerwono.

Rysunek 61

Rysunek 62
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Zebra GK420t
W przypadku kalibracji drukarki Zebra GK420t należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Feed button
znajdujący się na górnej części obudowy z prawej strony (rysunek 59). Przycisk trzyma się do momentu,
aż zaświeci krótko dwa razy.

Rysunek 63

61

Wydruk etykiet
Elzab GODEX DT2x
Żeby skalibrować ten typ drukarki należy najpierw ją wyłączyć przyciskiem z boku drukarki (rysunek 60).
Następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk Feed button, który znajduje na górze obudowy po lewej
stronie (rysunek 61). Trzymając przycisk należy uruchomić drukarkę, używając przełącznika z boku.
Przycisk Feed button należy trzymać tak długo, aż zacznie migać na czerwono.

Rysunek 65

Rysunek 64

Domyślnie drukarka po wydrukowaniu etykiety pozycjonuje ją w taki sposób, że nie jest możliwe
odcięcie etykiety w poprawny sposób (za pomocą noża na górnej części obudowy). Można przesunąć
w programie linie stopu. Aby to zrobić, trzeba zainstalować oprogramowanie GoLabel dołączane do
płyty ze sterownikami do drukarki.

Rysunek 66
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Rysunek 67

Rysunek 68

Po instalacji program poprosi o zdefiniowanie etykiety. Należy nacisnąć przycisk „Skasuj”. Następnie
z głównego okna programu wybierać opcję „Ustawienia Drukarki”.

Rysunek 69

63

Wydruk etykiet
W następnym oknie w polu „Stop (mm)” należy ustawić wartość stopu. W tym przypadku, aby etykieta
ustawiała się prawidłowo, trzeba zwiększyć wartość Stop (mm) o 6mm. Po ustawieniu koniecznie
należy nacisnąć przycisk „drukuj”. Nienaciśnięcie przycisku spowoduje, że ustawienie nie zostanie
przesłane do drukarki. Następnie zamykamy okno przyciskiem „Zapisz”.

Rysunek 70

Po tej operacji można wyłączyć program. Jeżeli drukarka nie będzie drukować etykiet z poziomu
programu Wydruk etykiet, należy wyłączyć i włączyć drukarkę oraz ponownie skalibrować papier.
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Inna drukarka
Proces kalibrowania innej drukarki, niż wymienionej wcześniej w podrozdziałach w większości
przypadków jest analogiczny. Należy jednak zapoznać się z instrukcji obsługi danej drukarki
i postępować zgodnie z nią.
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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.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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.
Korzystanie z oprogramowania nie jest ograniczone czasowo z wyjątkiem wersji oprogramowania z ograniczeniem czasowym.
W przypadku zakupu wersji oprogramowania z ograniczeniem czasowym po upływie wyznaczonego czasu użytkowanie
oprogramowania nie będzie możliwe.
Licencjobiorcy przysługuje prawo do aktualizacji oprogramowania w przypadku posiadania aktywnej licencji na oprogramowanie.
Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania tylko zgodnie z warunkami niniejszej umowy licencyjnej oraz wykonywać
dowolną liczbę kopii oprogramowania.
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.
Odtwarzanie, dekompilacja lub dezasemblacja oprogramowania jest zabroniona. Zabronione jest również dokonywanie wszelkich
modyfikacji oprogramowania lub jego części składowych.
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.

2.

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.
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.
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3.

Licencjodawca nie jest w szczególności odpowiedzialny za żadne dane zapamiętane za pomocą oprogramowania oraz za szkody
związane z utratą tych danych.
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.
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