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Do czego służy program? 

 
Przeznaczeniem programu jest obsługa wydań magazynowych na potrzeby wykonywania usług z użyciem 
towarów z własnego magazynu. Użytkownikiem programu mogą być np. firmy budowlane prowadzące 
jednocześnie wiele budów. Aplikacja znajduje zastosowanie również w przypadku innych usług, których realizacja 
trwa długo i wymaga stałego dostarczania materiałów. 
 
Firmy wykonujące trwające wiele dni usługi, do których zużywają materiały ze swojego magazynu, mają problem 
z właściwą jego obsługą, która w Subiekcie jest bardzo czasochłonna. Firma wykonująca np. ocieplenie budynku 
musi rejestrować pobierane przez wiele dni materiały potrzebne do ocieplenia, a na końcu wystawić fakturę nie 
na te materiały, tylko na usługę ocieplenia budynku. 
Firmy w różny sposób radzą sobie z tym problemem: jedne wystawiają dokumenty WZ, a później fakturują usługę, 
inne tworzą magazyny dla każdej budowy i żmudnie montują komplety. Żadna z tych operacji nie jest 
ergonomiczna, tworzy nadmiarowe dokumenty i często powoduje zaburzenie wartości magazynu. 
 
Program Obsługa wydań materiałowych pozwala na wygenerowanie PW na towar reprezentujący wykonaną 
usługę. Towar ten zastępuje towary na wszystkich RW z danego miejsca wykonania usługi. Obsługa budowy polega 
więc na wystawianiu dokumentów RW na towary przeznaczone do wykonania usługi (lub PW w przypadku, gdy 
zwracane są towary niewykorzystane). Każdemu dokumentowi RW (PW-zwrot) należy przyporządkować miejsce 
przeznaczenia. Po zakończeniu realizacji usługi, przy pomocy programu generowany jest dokument PW na jeden 
towar będący wykonaną usługą. Opcjonalnie można umieścić miejsce przeznaczenia jako kod dostawy tego 
towaru. 
 

 

 

W wyniku operacji przeprowadzonej przy pomocy programu 
Obsługa wydań materiałowych nie jest zmieniana wartość 

magazynu. 
 

Wszystkie dokumenty mają prawidłowo wyliczony koszt i 
zysk. 
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Jakie są wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia? 
 
Program posiada identyczne wymagania sprzętowe i systemowe jak program InsERT Subiekt GT. Do uruchomienia 
i prawidłowego działania niezbędne są ponadto: 

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

• Sfera dla Subiekta GT 

• System operacyjny Windows 8 lub wyższy 

• Microsoft .NET Framework: 4.6.1 lub wyższy 

• Microsoft SQL Server 2012 lub nowszy 

• dodatek Niebieski PLUS dla Subiekta GT (obsługa kodów dostaw, obsługa pól własnych rozszerzonych 
oraz obsługa słowników własnych) lub dowolny PLUS dla Subiekta GT (przy korzystaniu z aplikacji z 
pominięciem obsługi kodów dostaw) 
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Wersja demonstracyjna 

 
Wersja demonstracyjna pozwala na uruchomienie programu w dowolnym podmiocie Subiekta (na danych 
rzeczywistych). Wersja demonstracyjna posiada ograniczenia funkcjonalności - pozwala na wygenerowanie 3 
dokumentów PW. 
 

1. Instalacja i konfiguracja połączenia 

 
1.1. Należy uruchomić plik instalacyjny programu Obsluga_Wydan_Materialowych_Setup.exe. 
 
1.2. Po zainstalowaniu w systemach Windows 7 oraz Windows 8 należy kliknąć prawym przyciskiem na ikonę 
programu, wybrać Właściwości/ Zgodność i zaznaczyć parametr Poziom uprawnień Uruchom ten program jako 
administrator. 
 

 
 
1.3. Po pierwszym uruchomieniu aplikacji pojawi się komunikat: 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Po kliknięciu OK pojawi się okno konfiguracji połączenia. Okno to jest również dostępne w każdej chwili 
podczas normalnej pracy programu z poziomu polecenia Konfiguracja. 
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W zakładce Baza danych MS SQL należy wpisać dane serwera oraz podmiotu. 
 

 

 
 Serwer:    nazwa serwera SQL i instancji (np. „(local)\INSERTGT”) 
 
 
 Użytkownik i hasło:  login i hasło do serwera SQL (nie mylić z loginem 
     i hasłem do Subiekta, zazwyczaj login jest sa, 
     a hasło jest puste). 
     Jeżeli baza nie przyjmuje pustego hasła lub gdy hasło 
     nie jest znane, należy skontaktować się 
     z administratorem serwera SQL 
     (osobą, która instalowała Subiekta). 
 

 
Jeżeli serwerem SQL jest serwer lub komputer lokalny, na którym instalowany jest program, można użyć opcji 
Włącz autentykację Windows. 
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Nazwa serwera SQL i instancji podawana jest w oknie startowym Subiekta GT, a następnie wyświetlana w górnej 
belce podczas jego normalnej pracy. 
 

 
 
1.5. Po wprowadzeniu właściwych danych należy kliknąć w przycisk Wczytaj listę podmiotów. Jeżeli program 
połączył się z serwerem, należy wybrać z rozwijanej listy nazwę podmiotu z Subiekta GT. 
 
1.6. Jeżeli wystąpią problemy z połączeniem z bazą danych należy sprawdzić konfigurację serwera SQL. W tym 
celu należy z Menu Start Windows uruchomić program SQL Server Configuration Manager. 
 
Po uruchomieniu SQL Server Configuration Manager dla wszystkich adresów IP należy 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. 
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1.7. Do programu może zalogować się wyłącznie użytkownik Subiekta podając swoją nazwę oraz (jeżeli zostało 
ustawione) hasło. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Użytkownik musi posiadać niezbędne uprawnienia (ustawione w Subiekcie) do wszystkich funkcji, z których 
korzysta program. 
 
Dla potrzeb programu zalecamy utworzenie w Subiekcie osobnego użytkownika (Administracja/ Słowniki/ 
Personel/ Dodaj). 
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2. Instalacja pliku licencji 
 
Pojawienie się poniższych komunikatów świadczy o tym, że nie został aktywowany plik licencyjny - program będzie 
pracował w wersji demonstracyjnej.  
 

  

 
Aby uruchomić program w pełnej wersji wystarczy wczytać dostarczony wraz z aplikacją plik licencyjny. Plik ten 
jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu. 
W tym celu należy wybrać w głównym menu Konfiguracja zakładka Licencja/ Wczytaj plik licencji, następnie 
wskazać właściwy plik zapisany uprzednio na dysku. 
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3. Ustawienia 

 
3.1. Ustawienia Subiekta 
 
W celu określenia miejsca przeznaczenia wysyłanego towaru na dokumentach RW (oraz PW w przypadku 
zwrotów), program Obsługa wydań materiałowych korzysta z pól własnych rozszerzonych dla tych dokumentów. 
Dla jednoznacznej identyfikacji miejsca przeznaczenia konieczne jest użycie Słownika. 
 
Korzystanie z programu należy rozpocząć od utworzenia w Subiekcie Słownika własnego. 
 

 
Po utworzeniu Słownika własnego można dodawać do Subiekta miejsca przeznaczenia dla towarów. Dodawanie 
pozycji do Słownika jest możliwe również podczas tworzenia lub edycji dokumentu RW (PW). 

Dodawanie Słownika własnego 
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Następnym krokiem jest utworzenie pola własnego rozszerzonego dla dokumentów RW oraz PW. Podczas 
tworzenia pola należy wybrać Typ: Słownik, a następnie wybrać utworzony wcześniej Słownik, który posłuży do 
obsługi miejsc przeznaczenia.  
 

Dodawanie pozycji do Słownika własnego 
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Tworzenie pola własnego rozszerzonego dla dokumentów PW obsługujących zwroty towarów niewykorzystanych 
podczas wykonywania usługi należy przeprowadzić identycznie jak dla dokumentów RW. 
 
Dla obu utworzonych pól własnych (zarówno dla dokumentów RW i PW) musi zostać wybrany ten sam Słownik. 
 
3.2. Ustawienia programu 
W programie Obsługa wydań materiałowych należy wybrać Ustawienia i wybrać utworzone pole własne 
odpowiednio dla potrzeb obsługi dokumentów RW (wydania materiału na budowę) oraz PW (zwrot z budowy 
materiałów niewykorzystanych podczas wykonywania usługi). 
 

Tworzenie Pola własnego rozszerzonego dla dokumentu RW 
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Opcjonalnie, po wybraniu funkcji Zapisuj miejsce dostawy w kodzie dostawy, treść wybranej pozycji Słownika 
określająca dokumenty RW i PW (zwroty) zostanie umimeszczona jako Kod dostawy dla nowo tworzonego towaru. 
Ułatwia to późniejsze zarządzanie tym towarem (fakturowanie). Dla zastosowania tej funkcji niezbędny jest 
dodatek InsERT Niebieski PLUS dla Subiekta GT.  
UWAGA! Zgodnie z funkcjonalnością Subiekta, pole własne słownikowe może mieć długość max. 50 znaków, 
natomiast pole kod dostawy przyjmuje max. 40 znaków. Wszystkie pozycje Słownika umieszczane jako kody 
dostawy są obcinane przez program Obsługa wydań materiałowych do 40 znaków. Podczas tworzenia pozycji 
Słownika należy zatem pamiętać, aby jednoznaczne rozróżnienie poszczególnych miejsc dostawy odbyło się na 
pierwszych 40 znakach. 
 

Przykład:  
 
Budowa kolei podziemnej Warszawa, ul. Nowa 7 
Budowa kolei podziemnej Warszawa, ul. Nowaka 15/17 
 
Przedstawione wpisy zostaną potraktowane przez Subiekta jako ten sam kod dostawy. 

 
Po zatwierdzeniu przyciskiem OK program jest gotowy do pracy. 
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4. Instrukcja użytkowania 

 
Program Obsługa wydań materiałowych pozwala na wygenerowanie dokumentu PW na towar, który będzie 
zastępował towary na wszystkich RW i PW z danego miejsca wykonania usługi. Na wstępie należy wybrać: 

• miejsce, dla którego ma zostać wygenerowany dokument PW, 

• magazyn,  którego towary były pobierane (RW) oraz zwracane (PW) 

• datę dla generowanego dokumentu PW. 
 
Wyświetli się lista wszystkich RW i PW, które zostały wystawione dla wybranego miejsca. 
 

 
Po kliknięciu Generuj PW otworzy się „subiektowe” okno Lista towarów, z której należy wybrać towar mający się 
znaleźć na PW. Z tego poziomu można także dodać towar do kartoteki Subiekta. 
 
Nazwa towaru powinna opisywać wykonaną usługę (np. Wykonanie ocieplenia budynku). Ten sam towar można 
używać dla wykonywania wielu usług - będzie zwiększał się stan magazynowy tego towaru. Prawidłową 
identyfikację zapewni umieszczenie lokalizacji wydań jako kodu dostawy. 
 
Po wyborze towaru i kliknięciu OK, program wygeneruje PW z wybranym towarem. Koszt utworzonego 
dokumentu PW będzie równy kosztowi wszystkich RW oznaczonych danym miejscem pomniejszonemu o PW 
wynikające z tytułu ewentualnych wcześniejszych zwrotów towarów. 
 
RW zostaną w bazie danych powiązane z danym PW. Odtąd RW (i PW-zwroty) przestaną być widoczne dla 
programu. 
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Powiązania dokumentu PW z dokumentami RW i PW (zwroty) są dostępne z poziomu programu po wybraniu 
polecenia Pokaż powiązania. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Uwaga! Ze słownika własnego w Subiekcie można usuwać pozycje nawet, jeśli zostały 
wykorzystane na dokumentach. Powiązanie RW (i PW-zwroty) z właściwym PW jest przez 
program zapamiętywane nawet po usunięciu wpisu w Subiekcie. 
 
Zgodnie z właściwością Subiekta, usunięcie wpisu ze Słownika, a następnie ponowne dodanie 
tego samego wpisu powoduje, że jest to już nowy wpis! W takim przypadku zostanie 
utworzona nowa lista dokumentów RW i PW. 
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5. Uaktualnienia i nowe wersje 
 
Ukazanie się nowej wersji programu jest sygnalizowane poprzez wyświetlenie komunikatu wraz z odnośnikiem do 
pobrania aplikacji. 
 
 

 

Owocnego użytkowania życzą autorzy 
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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. 
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