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 Informacje o programie 
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 Jak działa program 
 

Program Opakowania zwrotne służy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (np. butelkami, 

transporterami) w firmach handlujących towarami, które mają opakowania zwrotne. Program umożliwia 

rejestrowanie dokumentów (FS, MM, RW, PA, PA imienne), na których sprzedano towar, który posiada 

opakowanie zwrotne. Do tych dokumentów tworzone są dokumenty WZ z ilością wydanych opakowań 

zwrotnych. W programie umieszczono także moduł przyjęć, który pozwala w prosty sposób przyjąć 

opakowania zwrócone przez klienta. Użytkownik może również przekazywać klientowi informację o 

ilości wydanych opakowań i zaległym saldzie. Jest to możliwe na podstawie tworzonego dokumentu 

rozliczenie opakowań zwrotnych, który drukowany jest automatycznie podczas wydruku faktury. Do 

programu dołączone są również dwa raporty, które umożliwiają na generowanie ilościowo – 

wartościowych raportów o stanie opakowań zwrotnych u poszczególnych kontrahentów.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Program korzysta z danych zgromadzonych przez Subiekta. 
W celu skorzystania z programu niezbędne jest podłączenie go do 
bazy danych MS SQL Subiekta. 

 

Każda funkcja w programie Opakowania zwrotne ma przypisany 

klawisz na klawiaturze. Dzięki temu praca z programem może 

odbywać się bez konieczności użycia myszki. 
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 Wymagania systemowe do instalacji 

i uruchomienia programu 
 

Program Oprogramowania zwrotne posiada niemal identyczne wymagania systemowe jak program 

Subiekt GT.  

Do uruchomienia i prawidłowego działania programu niezbędne są: 

• Subiekt 1.49/ Navireo 1.25 lub nowszy,  

• Aktywna licencja Sfery dla Subiekt GT, 

• Aktywny przynajmniej jeden z dodatków PLUS dla Subiekta GT (Niebieski, Czerwony lub Zielony 

PLUS – (pola własne rozszerzone, flagi własne) 

• Microsoft .NET Framework 4.6.1 lub wyższy; 

• Microsoft SQL Serwer 2012 lub nowszy. 

 

 

 

 

 

  

Należy utworzyć osobny magazyn w Subiekcie dla opakowań zwrotnych. Na tym 

magazynie należy wykonywać wszystkie operacje związane z opakowaniami zwrotnymi. 
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 Wersja demonstracyjna 
 

 Domyślnie, po zainstalowaniu programu, zostanie on uruchomiony w wersji demonstracyjnej, bez 

ograniczeń czasowych. Licencja domyślna wystawiona jest na NIP 111-11-11-111. Aby uzyskać licencję 

demonstracyjną na inny numer NIP należy skontaktować się z firmą LEO (programy@leo.pl). Licencja 

demonstracyjna na dowolny numer NIP będzie miała ograniczenia czasowe.  

  

mailto:programy@leo.pl
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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 testów 

programu 
 

Program można 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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 Aktywacja wersji próbnej Sfery dla 

Subiekt GT 
 

Sfera jest oprogramowaniem firmy InsERT pozwalającym na wymianę informacji pomiędzy Subiektem, 

a programami zewnętrznymi. Dodatek ten pracuje wyłącznie podczas wymiany danych   z programem 

Opakowania zwrotne, a dokładniej podczas zapisu pliku w bazie danych Subiekta. Gdy informacje te nie 

są wymieniane, Sfera pozostaje bezczynna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby aktywować próbną wersję Sfery należy w Subiekcie wybrać z paska narzędzi ikonę Sfery, następnie 

wybrać opcję Aktywuj wersję próbną. 

 

Rysunek 4 

  

Dodatek Sfera dla Subiekta GT jest niezbędny do pracy z 

programem. Bez aktywnej Sfery program NIE BĘDZIE spełniał 

swojej funkcji. 

 

Poniższe instrukcje dotyczą aktywacji dodatku Sfera dla Subiekta 

GT na okres próbny. Jeżeli Sfera została już wcześniej 

aktywowana, można pominąć ten punkt. 
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 Tworzenie użytkownika Sfery 
 

Zalecane jest założenie nowego niezależnego użytkownika w Subiekcie, za pomocą którego program 

Opakowania zwrotne będzie się komunikował z Subiektem. 

 

 

 

 

 

Aby założyć nowe konto użytkownika należy zalogować się do Subiekta za pomocą konta 

z uprawnieniami szefa. Następnie z paska modułów w Subiekcie wybrać kolejno Administracja, 

następnie Słowniki. Z listy należy wybrać Personel i dodać nowego użytkownika. 

 

Rysunek 5 

 

Tworzenie nowego użytkownika jest opcjonalne. Jeśli jest już 

utworzony użytkownik na potrzeby Sfery, lub nie ma potrzeby go 

tworzyć, można pominąć ten punkt. 
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Rysunek 6 
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 Instalacja i konfiguracja programu 

Opakowania zwrotne 
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 Proces instalacji 
 

Należy uruchomić plik instalacyjny programu OpakowaniaZwrotne_Setup. Po jego uruchomieniu 

pokarze się okno z możliwością wyboru języka, który będzie stosowany podczas instalacji. 

Zatwierdzamy wybór przyciskiem OK. 

 

Rysunek 7 

Następnie pokaże się okno z kreatorem instalacji, należy przejść do następnego etapu, wybierając 

przycisk Dalej. 

 

Rysunek 8 
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Kolejnym krokiem jest akceptacja warunków umowy licencyjnej oraz naciśnięcie przycisku Dalej.  

 

Rysunek 9 

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

Domyślnie jest to C:\Program Files (x86)\LEO\Opakowania zwrotne. 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. 

  

Rysunek 10 
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Następnym krokiem jest wybranie opcji dodatkowych. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rysunek 11 

Rysunek 12 
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Ostatni etap to podsumowanie wybranych ustawień. Wybierając opcję Instaluj, rozpocznie się instalacja 

programu. 

 

Rysunek 13 

Kreator instalacji poinformuje o poprawnie przeprowadzonym procesie instalacji. Zaznaczając opcję 

Uruchom program Opakowania zwrotne, program automatycznie uruchomi się, po wybraniu przycisku 

Zakończ.  

 

Rysunek 14 

  

Po zainstalowaniu programu, w docelowej lokalizacji programu 

(domyślnie C:\Program Files (x86)\LEO\Opakowania zwrotne) 

zostanie utworzony folder o nazwie „Dodatkowe”. Zawiera on 

wzorce wydruku (rozdział 6.1), zestawienia do Subiekta 

(rozdział 6.3) oraz czcionki niezbędne do prawidłowego 

wydruku dokumentów z kodem kreskowym (rozdział 6.1). 
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 Pierwsze uruchomienie programu 

Opakowania zwrotne 
 

Po zainstalowaniu programu i przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno konfiguracji. Należy 

uzupełnić pola: 

• Serwer – nazwa serwera SQL i instancji (np. „(local)\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 16 

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

Rysunek 15 
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Rysunek 17 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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           ).  

Rysunek 18 

Kiedy  podczas użytkowania programu zostanie dodany nowy 

użytkownik do Subiekta GT, nie będzie go widać na liście 

logowania do programu Opakowania zwrotne. Nowo 

utworzonego użytkownika należy dodać ręcznie w ustawieniach 

uprawnień (rozdział  8.1.3).  

• Dodatkowo, podczas pierwszego uruchomienia programu, 

wszystkim użytkownikom Subiekta GT zostaną nadane 

maksymalne uprawnienia. 
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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 19 
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Dla Windows 8 należy wyszukać programu w Aplikacjach. 

 

Rysunek 20 

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 

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 21 
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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 kliknąć prawym przyciskiem myszy SQL Server i wybrać opcję Restart. 

 

Rysunek 23 

  

Rysunek 22 
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 Instalacja pliku licencji 
 

Aby uruchomić program Opakowania zwrotne w pełnej wersji należy, po jego uruchomieniu kolejno 

wybrać zakładkę Program → Konfiguracja → Licencja → Wczytaj plik licencji. Po wybraniu tych opcji 

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

dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu.  

 

Rysunek 24 

  
Domyślnie program jest uruchamiany w wersji demonstracyjnej 

(działającej na podmiocie o nr NIP 111-11-11-111). 
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Rysunek 25 
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 Konfiguracja połączenia ze Sferą 
 

Aby program Opakowania zwrotne działał poprawnie niezbędny jest dodatek Sfera dla Subiekta GT.    W 

oknie konfiguracji Sfery należy wpisać użytkownika Subiekta wraz z jego hasłem. Może to być dowolny 

login posiadający niezbędne uprawnienia. Zaleca się jednak utworzenie nowego niezależnego 

użytkownika na potrzeby użytkowania programu (rozdział 2.3). 

 

Rysunek 26 
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 Jak zacząć pracę z programem 

Opakowania zwrotne – konfiguracja 

ustawień w Subiekcie 
 

Do prawidłowej pracy programu Opakowania zwrotne, należy zmienić niektóre ustawienia w Subiekcie 

(opis w podrozdziałach na następnych stronach). Jest to między innymi: 

• Dodanie wzorców wydruku dla tworzonych dokumentów WZ oraz dokumentów rozliczeń 

opakowań.  

• Zdefiniowanie pól własnych, na podstawie których będzie można określić ilość wydanych 

opakowań zwrotnych oraz powiązać towary z opakowaniami.  

• Dodanie zestawień, dzięki którym będzie można śledzić ruch opakowań zwrotnych oraz 

aktualne salda u poszczególnych kontrahentów.  

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy utworzyć w Subiekcie osobny magazyn dla opakowań 

zwrotnych. W tym magazynie będą wykonywane wszystkie operacje związane tylko i wyłącznie 

z opakowaniami zwrotnymi (zakup, sprzedaż, PZ, WZ). Po utworzeniu magazynu opakowań, należy: 

a) Przyjąć do magazynu opakowań przy pomocy PZ lub PW wszystkie opakowania – pełne i puste, 

które znajdują się fizycznie w magazynie. 

b) Uzupełnić w parametrach wdrożeniowych (rozdział 8.1.1.6) aktualne salda klientów. Dla 

użytkowników poprzedniej wersji programu Opakowania zwrotne saldo początkowe może 

zostać uzupełnione automatycznie na podstawie aktualnych sald. 
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 Dodanie nowych wzorców wydruku 

w Subiekcie 
 

Użytkownik wraz z programem otrzyma kilka wzorców wydruku, które można znaleźć w materiałach 

dodatkowych (rozdział 8.1.5). Do programu dołączono zarówno wzorce tekstowe oraz graficzne. 

Wzorce graficzne umożliwiają wydruk kodu kreskowego na dokumencie. Dzięki czemu dany dokument 

można odnaleźć w programie Opakowania zwrotne za pomocą czytnika. Wzorce tekstowe nie 

posiadają kodu kreskowego. Dzięki dostarczonym wraz z programem wydrukom, można generować 

dokument rozliczeń opakowań na podstawie tworzonej faktury. Dokument rozliczeń zawiera informacje 

o ilości wydanych opakowań zwrotnych oraz zaległe saldo danego kontrahenta. Dodatkowo można 

podmienić wzorce dla standardowych dokumentów WZ lub WZv na takie, które będą posiadały kod 

kreskowy.  

 

 

 

 

Wzorce dostarczone wraz z programem to:  

• Do druku dokumentu rozliczeń opakowań (drukowany razem z FS): 

o OpakowaniaTXTSaldoPoDostawie.xslt – zawiera tekstowy wzorzec wydruku 

z informacją o saldzie zawierającym dostawę opakowań zwrotnych, 

o OpakowaniaTXTSaldoPrzedDostawa.xslt – zawiera tekstowy wzorzec wydruku 

z informacją o saldzie nie uwzględniającym dostawy opakowań zwrotnych, 

o OpakowaniaGrafSaldoPoDostawie.rpt – zawiera graficzny wzorzec wydruku bez kodu 

kreskowego. Wzorzec ten zawiera informację o saldzie, zawierającym aktualną 

dostawę opakowań zwrotnych, 

o OpakowaniaGrafSaldoPrzedDostawa.rpt – zawiera graficzny wzorzec wydruku bez 

kodu kreskowego. Wzorzec ten zawiera informację o saldzie nie uwzględniającym 

dostawy opakowań zwrotnych, 

o OpakowaniaGrafSaldoPoDostawie_KodKreskowy.rpt – zawiera graficzny wzorzec 

wydruku z kodem kreskowym. Wzorzec ten zawiera informację o saldzie, zawierającym 

aktualną dostawę opakowań zwrotnych, 

Wzorce z kodem kreskowym wymagają dodatkowych czcionek. 

Zostały one dostarczone wraz z programem w materiałach 

dodatkowych (rozdział 8.1.5). Żeby wzorzec drukował się 

prawidłowo, należy dostarczone czcionki zainstalować 

w systemie Windows (panel sterowania → czcionki). 
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o OpakowaniaGrafSaldoPrzedDostawa_KodKreskowy.rpt – zawiera graficzny wzorzec 

wydruku z kodem kreskowym. Wzorzec ten zawiera informację o saldzie nie 

uwzględniającym dostawy opakowań zwrotnych, 

• Dokumenty WZ i WZv 

o OpakowaniaGRAF_WZ_Kr.rpt – zawiera graficzny wzorzec wydruku z kodem 

kreskowym, 

o OpakowaniaGRAF_WZv_Kr.rpt –  zawiera graficzny wzorzec wydruku z kodem 

kreskowym. 

 

 

 

Aby zaimportować wzorzec wydruku do Subiekta należy uruchomić na liście modułów Administracja → 

Wzorce wydruków. Następnie, u góry na pasku zakładek pojawi się możliwość wybrania zakładki 

Operacje → Importuj. 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 27 

Po poprawnie wykonanych operacjach pojawi się okno z możliwością zdefiniowania nowego wzorca 

wydruku. Należy w nim kolejno uzupełnić:  

• Nazwa wzorca – należy wpisać nazwę dla tworzonego wzorca wydruku,  

• Typ wydruku – należy wybrać z listy dokument, którego będzie dotyczył wzorzec,  

• Typ pliku wzorca – należy wybrać typ pliku dla dodawanego wzorca wydruku: 

o RPT – dla wzorców graficznych, 

o XSLT – dla wzorców tekstowych, 

• Dodaj stronę – należy wskazać plik na dysku. 

Każdy wzorzec zawiera trzy puste pola. Umożliwiają one ręczne 

wpisanie towaru podczas zwrotu, w przypadku gdy takiego nie ma 

na liście. 
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6.1.1 Definiowanie dokumentu rozliczeń 

opakowań zwrotnych – graficzny wzorzec 

wydruku 
 

W oknie definiowania wzorca, po uzupełnieniu nazwy wzorca, typu wydruku oraz typu pliku wzorca 

(rozdział 6.1), należy wybrać opcję Dodaj stronę. 

 

Rysunek 28 

W nowo otwartym oknie, należy wskazać plik z wzorcem wydruku (domyślnie C:\Program Files 

(x86)\LEO\Opakowania zwrotne\Dodatkowe), a następnie zatwierdzić zmiany przyciskiem OK. 

 

Rysunek 29  
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6.1.2 Definiowanie dokumentu rozliczeń 

opakowań zwrotnych – tekstowy wzorzec 

wydruku 
 

Postępowanie przy dodawaniu wzorca tekstowego jest prawie takie samo jak przy dodawaniu wzorca 

graficznego. Należy jednak wcześniej przeprowadzić dodatkową konfigurację. Pierwszym krokiem jest 

otwarcie samego pliku zawierającego wzorzec np., za pomocą notatnika. W tym celu należy kliknąć na 

plik prawym przyciskiem myszy i z listy wybrać opcję Otwórz za pomocą, następnie należy wskazać 

program domyślny (w tym przypadku notatnik, jednak może być to dowolny edytor tekstowy. Ważne aby 

podczas ponownego zapisu nie zmieniać rozszerzenia pliku). 

 

Rysunek 30 

Następnie w otwartym już pliku należy znaleźć w treści ciąg znaków: 

ConnString = "Driver={SQL Server};Server=A;Database=B;UID=C;PWD=D” 

W miejsce liter A, B, C, D należy wpisać kolejno: 

A – Nazwa serwera, 

B – Nazwa bazy danych, 

C – Login do bazy danych, 

E – Hasło do bazy danych. 

Np. ConnString = ”Driver={SAL Server);Server=LEO-PC\insertgt;Database=Testowy;UID=sa;PDW=” 
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Rysunek 31 

Po wykonaniu wyżej opisanych należy dodać wzorzec wydruku w programie Subiekt, wybierając typ 

pliku XSLT. 

 

Rysunek 32 
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6.1.3 Przypisanie wzorca dokumentu rozliczeń 

opakowań do faktury sprzedaży 
 

Gdy zostanie utworzony wzorzec należy przypisać go do istniejącego już, domyślnego wzorca wydruku 

faktury. W tym celu należy go znaleźć na liście wzorców wydruku. 

 

 

 

 

Następnie należy wybrać opcję Popraw (klikając prawym przyciskiem myszy lub po zaznaczeniu nazwy 

i wybraniu przycisku enter na klawiaturze). Po wykonaniu tych czynności pokaże się okno edycji wzorca 

wydruku. Należy zaznaczyć zakładkę Powiązane oraz podmienić Wzorzec wydruku dla dokumentu WZ 

z istniejącego już WZ Standard na nowo utworzony Dokument rozliczeń opakowań. Zmiany należy 

potwierdzić przyciskiem OK. 

 

Rysunek 34 

  

Rysunek 33 
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Dodatkowo w opcjach przedstawionych na rysunku 34 można zmienić ustawienia dotyczące tego czy 

dokumenty rozliczeń opakowań ma się drukować domyślnie, czy dopiero po zaznaczeniu (opcja 

Drukuj), dodatkowo, można również określić ilość kopii, która będzie drukowana podczas wydruku 

faktury (opcja Liczba kopii). Efekt będzie widoczny po wybraniu opcji Drukuj na fakturze sprzedaży. 

 

Rysunek 35 
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6.1.4 Graficzny wzorzec wydruku - dokumenty WZ 

i WZV 
 

Procedura dodawania wzorca wydruku dla dokumentów WZ i WZV jest niemalże identyczna jak dla 

dokumentu rozliczeń opakowań. Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie nazwy wzorca, typu wydruku 

(dla WZ będzie to wydanie zewnętrzne, dla WZV będzie to wydanie zewnętrzne z VAT) oraz typu pliku 

wzorca (dla wzorca graficznego .RPT). Po wykonaniu tych czynności, należy wskazać lokalizację pliku 

(przycisk Dodaj stronę). W tym przypadku będzie to plik o nazwie OpakowaniaGRAF_WZv_Kr.rpt. 

 

Rysunek 36 

Gdy w oknie Dostępne strony pojawi się ścieżka do pliku z graficznym wzorcem wydruku, zmiany należy 

zapisać wybierając przycisk OK. 
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Następnym krokiem jest  ustawienie dodanego wzorca wydruku jako domyślnego dla dokumentu WZV 

lub WZ. W tym celu należy znaleźć nazwę wzorca na liście (w tym przypadku będzie to Wzorzec WZV – 

OZ) i kliknąć na nią prawym przyciskiem myszy, następnie wybrać opcję Popraw.  

 

 

 

 

 

 

W nowo otwartym oknie należy zaznaczyć opcję Wzorzec domyślny dla wybranego typu dokumentu, 

a następnie potwierdzić OK. 

 

Rysunek 38 

Po wykonaniu tych czynności dodany wzorzec wydruku będzie domyślnym wzorcem dla dokumentu WZ 

lub WZV (w tym przypadku WZV). 

  

Rysunek 37 
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Jeżeli wzorzec dla dokumentów WZ i WZv ma być domyślny dla 

dokumentów tylko na jednym komputerze należy wybrać opcję 

Wzorzec domyślny dla wybranego typu wydruku na tym 

stanowisku, a opcję Wzorzec domyślny dla wybranego typu 

wydruku odznaczyć. 

 

Jeżeli połączenie z serwerem i wybranie podmiotu nie zostało 

skonfigurowane w programie Opakowania zwrotne, należy to 

zrobić przed dodaniem zestawień w Subiekcie (rozdział 3.2). 

Dodanie zestawień SQL wcześniej może skutkować błędem.  
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 Dodanie pól własnych w Subiekcie 
 

Po dodaniu wzorców wydruku należy zdefiniować pola własne standardowe dla towarów. Aby 

zdefiniować pola własne należy uruchomić moduł Administracja → Parametry → Pola własne.  

 

Rysunek 39 

Po wybraniu opcji Pola własne pojawi się nowe okno. Z listy rozwijanej Obiekt należy wybrać Towar 

i usługa, następnie poniżej z lewej strony wybrać opcję Dodaj → Dodaj pole standardowe w celu 

zdefiniowania nowego pola własnego dla towaru. 

 

Rysunek 40 

 

Należy zdefiniować następujące pola (pola można nazwać inaczej niż poniżej zaproponowane): 

• Symbol op – symbol za pomocą którego będzie identyfikowane opakowanie zwrotne, 

• przelicznik op – przelicznik dla opakowań zwrotnych, 

• Symbol op zb – symbol dla opakowań zwrotnych zbiorczych, 

• przelicznik op zb – przelicznik dla opakowań zwrotnych zbiorczych. 
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Rysunek 41 

 

Rysunek 42 

Po zdefiniowaniu pól własnych należy przejść do zakładki Towary i usługi w Subiekcie. Następnie 

odpowiednie towary przypisać odpowiadającym im opakowaniom (używając symbolu opakowania), 

a także zdefiniować wartość przeliczników (rozdział 6.2.1) np. dla towaru Piwo Okocim (symbol – 

OKO05) przypisano symbol opakowań BUT odpowiadający towarowi Butelka, symbol opakowań 

zbiorczych TRA odpowiadający towarowi Transporter. Uzupełniono pola ilość opakowań, ilość 

opakowań zbiorczych zgodnie ze scenariuszem 1 (rozdział 6.2.1). 
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Rysunek 43 
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6.2.1 Jak ustawić przeliczniki w polach własnych 

– przykładowe scenariusze 
 

Dzięki możliwości zdefiniowania przeliczników opakowań zwrotnych oraz opakowań zwrotnych 

zbiorczych program może mieć zastosowania w różnych sytuacjach np. 

SCENARIUSZ 1 

Sprzedaż na sztuki 

Scenariusz ten dotyczy sytuacji, w której użytkownik sprzedając jeden produkt w Subiekcie wydaje jedno 

opakowanie zwrotne, np. butelkę, keg. Na potrzeby tego scenariusza założono, że w jednym opakowaniu 

zwrotnym zbiorczym mieści się dwadzieścia opakowań zwrotnych. W takiej sytuacji pola własne 

uzupełniono o następujące wartości: 

Pole własne przelicznik op =  1, 

Pole własne przelicznik op zb = 20. 

W momencie, kiedy handlowiec sprzeda dwadzieścia sztuk produktu program przeliczy, że wydano 

dwadzieścia sztuk opakować zwrotnych oraz jedną sztukę opakowania zwrotnego zbiorczego 

SCENARIUSZ 2 

Sprzedaż na opakowania 

Scenariusz ten dotyczy sytuacji, w której użytkownik sprzedając jeden produkt w Subiekcie wydaje 

dwadzieścia opakowań zwrotnych, np. transporter. Na potrzeby tego scenariusza założono, że w 

jednym opakowaniu zwrotnym zbiorczym mieści się dwadzieścia opakowań zwrotnych. W takiej 

sytuacji pola własne uzupełniono o następujące wartości: 

Pole własne przelicznik op = 20, 

Pole własne przelicznik op zb = 20. 

W momencie, kiedy handlowiec sprzeda jedna sztukę produktu program przeliczy, że wydano 

dwadzieścia opakowań zwrotnych oraz jedno opakowanie zwrotne zbiorcze  
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SCENARIUSZ 3 

Mieszany 

Scenariusz ten dotyczy sytuacji, w której użytkownik sprzedając jeden produkt w Subiekcie wydaje kilka 

opakowań zwrotnych, np. cztery (czteropak). Na potrzeby tego scenariusza założono, że w jednym 

opakowaniu zwrotnym zbiorczym mieszczą się dwadzieścia cztery opakowania zwrotne. W takiej 

sytuacji pola własne uzupełniono o następujące wartości: 

Pole własne przelicznik op = 4, 

Pole własne przelicznik op zb = 24. 

W momencie, kiedy handlowiec sprzeda sześć sztuk produktu program przeliczy, że wydano 

dwadzieścia cztery opakowania zwrotne oraz jedno opakowanie zwrotne zbiorcze. 

SCENARIUSZ 4 

Sprzedaż na litry 

Scenariusz ten dotyczy sytuacji, w której użytkownik sprzedając jeden produkt w Subiekcie wydaje 

opakowanie o pojemności mierzonej w litrach, np. keg o pojemności 50l. W takiej sytuacji pole 

przelicznik op zb należy pozostawić puste, a pole własne przelicznik op = 0,02 (wartości można 

wprowadzać używając przecinka lub kropki). 

W momencie, kiedy handlowiec sprzeda pięćdziesiąt litrów produktu program przeliczy, że wydano 

jedno opakowanie zwrotne. 

 

  

Ilość zbiorczych opakowań zwrotnych jest zaokrąglana do liczby 

całkowitej w górę. 
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W programie Opakowania zwrotne, dla wcześniej opisanych scenariuszy został zastosowany wzór: 

 

𝐼𝑙𝑜ść 𝑜𝑝𝑎𝑘𝑜𝑤𝑎ń 𝑧𝑤𝑟𝑜𝑡𝑛𝑦𝑐ℎ = 𝑖𝑙𝑜ść  𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑢 (𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡) ∙ 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑙𝑖𝑐𝑧𝑛𝑖𝑘 𝑜𝑝 (𝑝𝑜𝑙𝑒 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒) 

Równanie 1 

 

𝐼𝑙𝑜ść 𝑧𝑏𝑖𝑜𝑟𝑐𝑧𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑝𝑎𝑘𝑜𝑤𝑎ń 𝑧𝑤𝑟𝑜𝑡𝑛𝑦𝑐ℎ

=
 𝑖𝑙𝑜ść 𝑠𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑢 (𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡) ∙ 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑙𝑖𝑐𝑧𝑛𝑖𝑘 𝑜𝑝(𝑝𝑜𝑙𝑒 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒)

𝑝𝑟𝑧𝑒𝑙𝑖𝑐𝑧𝑛𝑖𝑘 𝑜𝑝 𝑧𝑏 (𝑝𝑜𝑙𝑒 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒)
 

Równanie 2 

  



 Opakowania zwrotne
 

   
45 

 Dodanie zestawień w Subiekcie 
 

Treść zapytania SQL znajduje się w plikach dołączonych do programu (rozdział 8.1.5): Ruch 

opakowaniami zwrotnymi.txt (pozwala raportować zmiany związane z opakowaniami) oraz Saldo 

opakowań zwrotnych.txt (pozwala kontrolować stan opakowań oraz kontrahenta u którego się 

znajdują). W programie Subiekt GT można utworzyć wiele zestawień SQL. W celu dodania nowego 

zestawienia należy otworzyć moduł Zestawienia, a następnie nacisnąć na klawiaturze przycisk Insert 

lub Ins. Po wykonaniu tej czynności pojawi się nowe okno z możliwością zdefiniowania nowego 

zestawienia. Należy uzupełnić: 

• Zakładka Podstawowe 

o Nazwa – wpisać nazwę dla zestawienia, 

o Opis – wpisać opis dla tworzonego zestawienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 44 

• Zakładka Zapytanie SQL – wpisać treść zapytania SQL. 

Przechodząc na tą zakładkę należy wpisać teść zapytania SQL, która znajduje się w plikach 

Ruch opakowaniami zwrotnymi.txt lub Saldo opakowań zwrotnych.txt (dla każdego pliku 

należy utworzyć osobne zestawienie w Subiekcie). Po wklejeniu treści zaleca się przetestować 

zapytanie używając przycisku Testuj zapytanie. Jeżeli pojawi się komunikat Polecenie 

poprawne można zapisać zmiany przyciskiem OK.  
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Rysunek 45 

 

 

 

 

  

Jeżeli połączenie z serwerem i wybranie podmiotu nie zostało 

skonfigurowane w programie Opakowania zwrotne, należy to 

zrobić przed dodaniem zestawień w Subiekcie (rozdział 3.2). 

Dodanie zestawień SQL wcześniej może skutkować błędem.  
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 Dodatkowe jednostki miary 
 

Przeliczniki definiowane w programie Opakowania zwrotne odnoszą się zawsze do podstawowej 

jednostki miary. Jeśli jednostka miary to sztuka to niezależnie od jednostki miary użytej na dokumencie, 

ilość wydanych opakowań będzie zależna od ilość w podstawowej jednostce miary w odniesieniu do 

przeliczników. 

 

Rysunek 46 
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 Interfejs programu  
 

Okno programu można podzielić na kilka segmentów 

• Menu programu, 

• Pasek zakładek z modułami, 

• Pasek narzędzi, 

• Pasek filtrów, 

• 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 48 

Rysunek 47 



 Opakowania zwrotne
 

   
49 

 Pasek zakładek i pasek narzędzi 
 

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

narzędzi. Pasek zakładek składa się z opcji takich jak: Program, Wydania oraz Przyjęcia. Możliwość 

zmiany tych ustawień pozwala skonfigurować program pod użytkownika. 

 

 

Rysunek 49 
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 Zakładka Program 
 

W zakładce Program można dokonać podstawowych zmian w ustawieniach programu Opakowania 

zwrotne. W podrozdziałach zostały opisane funkcje dla poszczególnych elementów tej zakładki. 

 

 

Rysunek 50 

  



 Opakowania zwrotne
 

   
51 

8.1.1 Ustawienia 
 

Opcja Ustawienia umożliwia zmianę podstawowych parametrów potrzebnych do pracy z programem, 

możliwość zdefiniowania dokumentów, które mają być tworzone wraz z dokumentami WZ oraz 

włączenie harmonogramu zadań Windows, dzięki czemu praca z programem jest w pełni 

automatyczna. Przed rozpoczęciem wprowadzania zmian w ustawieniach programu należy 

odpowiednio skonfigurować ustawienia w Subiekcie (rozdział 6). 
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8.1.1.1 Ustawienia Ogólne 
 

W oknie tych ustawień należy zdefiniować następujące pola: 

• Konfiguracja pól własnych – Opakowania zwrotne (symbol i przelicznik), Zbiorcze opakowania 

zwrotne (symbol i przelicznik). W tych polach należy wybrać wcześniej zdefiniowane pola 

własne w Subiekcie. Pola dotyczące zbiorczych opakowań są opcjonalne. Na podstawie tych 

ustawień oraz wartości tych pól będą generowane dokumenty WZ dla opakowań zwrotnych. 

• Druga część ustawień ogólnych dotyczy konfiguracji ogólnej. Należy określić: 

▪ Magazyn opakowań – pozwala wybrać z listy magazyn dla opakowań 

zwrotnych. Należy utworzyć nowy, osobny magazyn w Subiekcie na potrzeby 

opakowań zwrotnych, 

▪ Poziom cen na dokumentu WZ – umożliwia zmianę dokumentu z którego będą 

pobierane ceny na dokumencie WZ, 

▪ Kontrahent na dokumencie WZ – umożliwia zmianę kontrahenta pomiędzy 

nabywcą a odbiorcą dokumentu źródłowego, 

▪ Płatnik na dokumencie WZ – pozwala zmienić płatnika pomiędzy nabywcą 

a odbiorcą dokumentu źródłowego. 

 

Rysunek 51 
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8.1.1.2 Dokumenty 

 

Opcje znajdujące się w tym oknie umożliwiają uwzględnianie opakowań zwrotnych dla dokumentów 

takich jak FS, WZa, WZ, WZv, RW, MM, PA, PA imienne. Po zaznaczeniu któregoś z dokumentów, będzie 

on widoczny na zakładce Wydania. Będzie można utworzyć do niego dokument WZ w magazynie 

opakowań.  

• Obsługiwane dokumenty – należy wybrać typ dokumentów, na podstawie których będą 

generowane dokumenty WZ. Należy pamiętać, że nie można jednocześnie wybrać dokumentu 

FS oraz WZa.  

• Dokumenty dodatkowe – umożliwia wybór dodatkowych dokumentów, na podstawie których, 

będzie generowany dokument WZ. Dokumenty te wymagają zdefiniowania domyślnego 

kontrahenta. 

o Domyślny kontrahent – Program posiada funkcjonalność, która pozwala na 

generowanym dokumencie WZ, który jest tworzony na podstawie MM, RW lub PA 

wpisać nazwę kontrahenta, którego symbol został wprowadzony w polu Uwagi 

dokumentu MM, RW lub PA.  W sytuacji, gdy pole uwagi nie zostanie uzupełnione lub 

symbol kontrahenta nie zostanie odnaleziony w bazie danych Subiekta, kontrahent na 

dokumencie WZ będzie domyślnym kontrahentem, którego wybiera się w polu 

domyślny kontrahent. 

o Kategoria (opcja aktywna dla dokumentów: RW i MM) – możliwość zdefiniowania, 

kategorii dla dokumentów RW i MM. Pozostawienie kategorii Dowolna spowoduje, że 

będą brane pod uwagę wszystkie dokumenty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rysunek 52 
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8.1.1.3 Zwrot opakowań 
 

Opcje w tym oknie pozwalają zmienić:  

• Tryb – jest to możliwość wyboru, który dokument ma być tworzony podczas zwrotu opakowań, 

możliwe opcje to: 

o Generuj PZ,  

o Generuj ZWZ,  

o Popraw WZ, 

Tryby te zostały opisane w rozdziale 8.3, 

• W kolumnie „Przyjęta ilość” domyślnie – opcja pozwala na wybór czy w kolumnie „Przyjęta 

ilość” mają znaleźć się domyślnie zera lub ilości opakowań zwrotnych z dokumentu WZ, 

• Zezwalaj na przyjęcie opakowań nadmiarowych – umożliwia przyjęcie większej ilości 

opakowań zwrotnych, niż tych które były wydane, 

• Wyszukiwanie dokumentu przy pomocy czytnika – zaznaczenie tej opcji, umożliwi znalezienie 

dokumentu przy pomocy czytnika. Na wzorcu dokumentu musi być zdefiniowany kod kreskowy 

aby móc poprawnie skanować dokumenty. 

• Umożliwiaj przyjmowanie innych opakowań niż na dokumencie rozliczeń opakowań – 

zaznaczenie opcji umożliwi przyjmowanie opakowań, których nie było na dokumencie rozliczeń 

opakowań. 

• Pokazuj ilości po przecinku – możliwość ustawienia ilości liczb po przecinku, które będą 

wyświetlane. 

 

Rysunek 53 
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8.1.1.4 Harmonogram 
 

Opcje w tym oknie umożliwiają dodanie do harmonogramu Windows nowych zadań. Dzięki temu 

aktualizacja sald na dokumentach WZ oraz samo generowania dokumentów opakowań może 

przebiegać w pełni automatycznie. 

• Aktualizacja sald – opcja umożliwia automatyczne aktualizowanie sald. Możliwe opcje do 

wyboru to: 

o Godzina uruchomienia zadania – w polu tym należy określić godzinę rozpoczęcia pracy 

harmonogramu, 

o  Uruchom zadanie co – pozwala zmienić częstotliwość uruchamiania zadania, 

o Uruchom z najwyższymi uprawnieniami – zadanie będzie uruchamiane 

z uprawnieniami administratora (opcja niedostępna w systemie Windows XP), 

o Uruchom tylko wtedy gdy użytkownik jest zalogowany lub Uruchom niezależnie od 

tego, czy użytkownik jest zalogowany – zadanie w harmonogramie Windows uruchomi 

się (w zależności od wybranej opcji) tylko wtedy, gdy użytkownik będzie zalogowany 

lub niezależnie od tego czy będzie zalogowany. 

 

 

• Generowanie dokumentów opakowań – umożliwia automatyczne generowanie dokumentów. 

W oknie ustawień można sprecyzować: 

o Godzina uruchomienia zadania – w polu tym należy określić godzinę rozpoczęcia pracy 

harmonogramu, 

o Uruchom zadanie co – pozwala zmienić częstotliwość uruchamiania zadania, 

Rysunek 54 



 Opakowania zwrotne
 

   
56 

o Uruchom z najwyższymi uprawnieniami – zadanie będzie uruchamiane 

z uprawnieniami administratora (opcja nie aktywna w systemie Windows XP), 

o Uruchom tylko wtedy gdy użytkownik jest zalogowany lub Uruchom niezależnie od 

tego, czy użytkownik jest zalogowany – zadanie w harmonogramie Windows uruchomi 

się (w zależności od wybranej opcji) tylko wtedy, gdy użytkownik będzie zalogowany 

lub niezależnie od tego czy będzie zalogowany. 

o Wystawiaj dla wszystkich dokumentów lub Wystawiaj dla dokumentów oznaczonych 

flagą – opcja umożliwia wybór, czy mają być drukowane wszystkie dokumenty, czy 

tylko te z wybraną flagą. 

 

 

 

 

 

  

Rysunek 55 

Aby móc tworzyć flagi w programie Subiekt GT potrzeby jest 

dodatek Zielony PLUS lub Czerwony PLUS. 
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8.1.1.5 Inne  
 

W tym oknie można zmienić ustawienia sald dla generowanych dokumentów oraz ustawienia daty na 

dokumencie wydania. 

• Drukuj saldo – opcja umożliwia wybór zakresu opakowań, które mają znaleźć się na 

drukowanym dokumencie rozliczeń opakowań, 

• Typ generowanego dokumentu – opcja pozwala wybrać czy ma być utworzony dokument WZ 

czy WZ z VAT, 

• Akcja po utworzeniu dokumentu – użytkownik ma możliwość wyboru, czy generowany 

dokument WZ będzie wywoływał, czy odkładał skutek magazynowy, 

• Przenoś uwagi z dokumentu źródłowego na dokument WZ – po zaznaczeniu tej opcji, uwagi, 

które znajdują się na dokumencie źródłowym w Subiekcie, pojawią się również na 

generowanych WZ,  

• Używaj dodatkowej daty na dokumencie wydania – po zaznaczeniu tej opcji na generowanym 

dokumencie WZ pojawi się data powiększona o ilość dni określoną w polu Powiększ o liczbę 

dni, 

• Data wpisywana w pole własne – należy wybrać z listy wcześniej utworzone pole własne 

w Subiekcie dla dokumentu WZ (wymaga to jednego z trzech PLUSÓW). Należy pamiętać, że 

tworzone pole musi być typu data, 

• Powiększona o liczbę dni – należy określić ilość dni, o które będzie powiększona data na 

generowanym dokumencie od daty systemowej. 

 

 

Rysunek 56 
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Aby funkcja generowania dodatkowej daty działała prawidłowo, 

należy posiadać aktywny dodatek Niebieski PLUS w Subiekcie 

GT. 

 



 Opakowania zwrotne
 

   
59 

8.1.1.6 Parametry wdrożeniowe 

 

Ustawienia w tej zakładce pozwalają na wprowadzenie parametrów wdrożeniowych. Opcje te są 

pomocne dla uzytkowników, którzy rozpoczynają pracę z programem. 

 

Rysunek 57 

Użytkownik może wybrać następujące opcje: 

• Wyświetlaj dokumenty od podanej daty (1) – opcja ta umożliwia wprowadzenie daty, od której 

będą wyświetlane dokumenty w programie Opakowania zwrotne na zakładce wydania. 

• Aktualizuj salda od podanej daty (2) -  opcja ta umożliwia zdefiniowanie daty, od której będą 

aktualizowane salda na dokumencie rozliczeń oraz na zestawieniach w Subiekcie. 

• Ustaw salda początkowe (3) – wybierajac tą opcje otworzy się nowe okno. Na liście będą 

widoczni wszyscy kontrachenci wraz z opakowaniami. Można ręcznie wpisać saldo dla 

kontrahentów lub wybrać opcję: 
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o Skopiuj salda z poprzedniej wersjii programu (4) – opcja ta umożliwia skopiowanie 

sald z poprzedniej wersji programu Opakowania zwrotne. Opcja jest aktywna, gdy 

użytkownik wcześniej korzystał z poprzednich wersji Opakowań zwrotnych.  
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8.1.2 Konfiguracja 
 

 

W oknie ustawień Konfiguracja można kolejno zmienić ustawienia dotyczące połączenia z bazą danych 

MS SQL, użytkownika Sfery systemu InsERT oraz zmianę pliku licencji. 

 

 

 

 

 

 

 

Poszczególne funkcje zostały dokładnie opisane w innych rozdziałach: 

• Baza danych MS SQL – rozdział 3.2, 

• Sfera – rozdział 5, 

• Licencja – rozdział 4. 

  

Rysunek 58 
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8.1.3 Uprawnienia 
 

W oknie Uprawnienia zmienia się ustawienia dla poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników 

dla programu Opakowania zwrotne. 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 59 

Pole 1 

Można utworzyć 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 Opakowania 

zwrotne, nie ma na liście użytkownika Subiekta GT, w zakładce 

uprawnienia należy go dodać z odpowiednimi uprawnieniami 
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8.1.4 Log 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 60 
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8.1.5 Materiały dodatkowe 
 

Wybierając opcję Materiały dodatkowe otwarta zostanie lokalizacja, w której znajdują się dodatkowe 

pliki dołączone do programu, takie jak: 

• Czcionki – plik, który zawiera czcionki potrzebne do prawidłowego wydruku kodu kreskowego 

(rozdział 6.1), 

• Wzorce wydruku – pliki, które zawierają różne wzorce wydruku (rozdział 6.1), 

• Zapytania SQL – pliki tekstowe, które zawierają zestawienia (rozdział 6.3). 

 

Rysunek 61 
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8.1.6 Dokumentacja 
 

Po wybraniu tej opcji, zostanie wyświetlona zostanie instrukcja dla programu Opakowania zwrotne. 

Opcja ta przekieruje na stronę www.leo.pl/rozwiazania-autorskie/opakowania-zwrotne-15,62 

w miejsce, w którym instrukcja się znajduje.   

http://www.leo.pl/rozwiazania-autorskie/opakowania-zwrotne-15,62
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8.1.7 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 62 
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8.1.8 Zamknij 
 

Wybranie tej opcji spowoduje zakończenie pracy z programem. 

 

Rysunek 63 
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 Zakładka Wydania 
 

Opcje na tej zakładce pozwalają na generowanie dokumentów WZ dla opakowań zwrotnych oraz 

aktualizację sald. Wszystko może odbywać się automatycznie, po odpowiednim ustawieniu programu 

(rozdział 8.1.1.4). 

 

Rysunek 64 

Możliwe opcje do wyboru to: 

• Odśwież – wybranie opcji aktualizuje listę, 

• Generuj WZ – wybranie tej opcji generuje dokument WZ, aby opcja zadziałała prawidłowo 

należy na liście zaznaczyć dokumenty FS, na podstawie których zostanie wygenerowany 

dokument WZ, 

• Bez WZ – zaznaczenie opcji spowoduje usunięcie faktury z listy, bez generowania WZ 

w Subiekcie, 

• Aktualizuj salda – opcja ta aktualizuje saldo widoczne na dokumencie rozliczenia opakowań. 

 

 

  



 Opakowania zwrotne
 

   
69 

OPCJE LISTY 

Możliwe opcje do wyboru to: 

• Zaznacz wszystko – wybranie opcji spowoduje zaznaczenie wszystkich dokumentów 

widocznych na liście, 

• Odznacz wszystko – wybranie opcji spowoduje odznaczenie wszystkich dokumentów 

widocznych na liście,  

• Pokaż wygenerowane dokumenty – wybranie opcji spowoduje wyświetlenie wszystkich 

dokumentów na liście. Tych dla których było już generowane WZ i oraz tych, dla których jeszcze 

nie został dokument WZ wygenerowany.  

• Magazyny – opcja, w której należy określić magazyn/y. Na liście będą widoczne tylko te 

dokumenty, które odpowiadają wybranemu magazynowi lub magazynom. 

 

Rysunek 65 
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 Zakładka Przyjęcia  
 

Moduł ten pozwala na rejestrowanie zwrotów opakowań wydanych wcześniej kontrahentom. Przyjęcia 

mogą przyjmować w Subiekcie postać dokumentu PZ, ZWZ lub poprawionego WZ. Nie ma możliwości 

aby przyjęcia odbywały się automatycznie, za pomocą harmonogramu. 

 

Rysunek 66 

 

• Odśwież – odświeża listę w programie Opakowania zwrotne, 

• Przyjmij – Wybierając tą opcję, należy wcześniej ustawić kursor na dokumencie FS na liście. Na 

jego podstawie zostanie wygenerowany dokument zwrotu opakowań. 

Po wybraniu opcji Przyjmij pojawi się nowe okno z możliwością wpisania ile opakowań 

zwrotnych zostało przyjętych.  

 

Rysunek 67 
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To, który dokument będzie generowany po wybraniu opcji Przyjmij, zależy od wybranego 

dokumentu w ustawieniach programu – zakładka zwrot opakowań (rozdział 8.1.1.3). Poniżej 

zostały opisane funkcjonalności poszczególnych opcji dokumentów: 

• Generuj PZ – po wybraniu tej opcji, w Subiekcie zostanie wygenerowany dokument 

PZ. 

• Generuj ZWZ – po wybraniu tej opcji, w Subiekcie zostanie wygenerowany 

dokument ZWZ. Jeżeli zwracana ilość opakowań będzie przewyższała ilość 

wydaną lub zwracane będą opakowania o innym symbolu niż opakowania 

znajdujące się na dokumencie rozliczeń opakowań, oprócz ZWZ wygenerowany 

zostanie również dokument PZ. 

• Popraw WZ – po wybraniu tej opcji, podczas przyjęć w Subiekcie będzie poprawiany 

dokument WZ powiązany z dokumentem rozliczeń opakowań. Jeżeli zwracana 

ilość opakowań będzie przewyższała ilość wydaną lub zwracane będą opakowania 

o innym symbolu niż opakowania znajdujące się na dokumencie rozliczeń 

opakowań, oprócz poprawienia WZ wygenerowany zostanie również dokument PZ. 

• Oznacz jako przyjęty – wybranie tej opcji, spowoduje, że zaznaczony dokument zniknie z listy 

przyjęć.  Nie zostanie wygenerowany żaden dokument w Subiekcie (PZ, ZWZ, poprawione WZ). 

OPCJE LISTY 

Możliwe opcje do wyboru to: 

• Zaznacz wszystko – wybranie opcji spowoduje zaznaczenie wszystkich dokumentów 

widocznych na liście, 

• Odznacz wszystko – wybranie opcji spowoduje odznaczenie wszystkich dokumentów 

widocznych na liście,  

• Pokaż dokumenty przyjęte częściowo - Jeżeli opakowania na dokumencie nie zostaną przyjęte 

w całości, to taki dokument zostanie oznaczony jako dokument przyjęty częściowo. Wybierając 

tę opcję można dodatkowo zobaczyć dokumenty przyjęte częściowo na liście przyjęć. 

• Pokaż dokumenty przyjęte w całości – wybranie opcji spowoduje dodatkowo wyświetlenie 

dokumentów przyjętych w całości na liście przyjęć.  

  
Dokumenty PZ, które powstają podczas przyjmowania opakowań 

nie są powiązane z dokumentami WZ.  
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 Zasady pracy z programem 
 

Podczas pracy z programem należy pamiętać o kilku czynnościach. W podrozdziałach zostały opisane 

między innymi sytuacje, które opiszą co robić podczas dodawania nowego towaru (już po  wdrożeniu 

programu Opakowania zwrotne), kiedy aktualizować salda, gdzie wykonywać operacje dotyczące 

opakowań zwrotnych oraz jak pomniejszać saldo u klientów. 
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 Nowe towary, które posiadają 

opakowania zwrotne 
 

Podczas pracy z programem należy pamiętać o tym aby każdy nowo dodany towar w Subiekcie, który 

posiada opakowanie zwrotne, miał odpowiednio przypisany ich symbol w polach własnych wraz 

z przelicznikami (rozdział 6.2). Spowoduje to, że dokumenty na których towar ten będzie sprzedawany 

będą widoczne dla programu Opakowania zwrotne.  
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 Operacje związane z opakowaniami 

zwrotnymi 
 

Wszystkie operacje związane z opakowaniami zwrotnymi (sprzedaż, zakup, wz, pz) powinny być 

wykonywane w magazynie opakowań.  

Saldo u klientów powstaje na podstawie wydań, przyjęć, faktur sprzedaży i zakupu oraz korekt. Żeby 

sprzedać niezwrócone opakowania oraz zmniejszyć saldo należy wygenerować fakturę sprzedaży 

z wycofanym skutkiem magazynowym lub utworzyć fakturę zbiorczą do istniejącego już dokumentu 

WZ. Podczas wystawiania faktury należy zadbać o to, żeby nie powstał żaden dodatkowy dokument 

magazynowy. Dlatego tworząc fakturę do istniejącego już WZ należy pamiętać, żeby nie zmieniać ilości 

opakowań na wystawianym dokumencie.  

W sytuacji, gdy klient oddaje opakowania, które wcześniej zostały sprzedane, można wystawić korektę 

faktury sprzedaży. Należy jednak pamiętać o tym, aby miała ona wycofany skutek magazynowy (inne 

korekty nie będą uwzględniane w saldzie). 
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 Aktualizacja sald oraz generowanie 

dokumentów 
 

Program Opakowania zwrotne może działać automatycznie (aktualizacja sald na dokumencie rozliczeń 

oraz generowanie dokumentów WZ).  Sposób automatycznej pracy programu został opisany 

w rozdziale 8.1.1.4. 

Należy zadbać o to, aby saldo na dokumencie rozliczeń, które jest drukowane wraz z fakturą, było 

aktualizowane po wygenerowaniu dokumentów WZ. Spowoduje to, że klient otrzyma na wydruku 

aktualny stan opakowań, które posiada.  

Moduł przyjęć nie posiada możliwości pracy automatycznej, ponieważ wymaga on kontroli 

użytkownika. Klienci często zwracają inną liczbę opakowań niż na wygenerowanym wcześniej 

dokumencie WZ, dodatkowo zdarzyć się może, że zwrócone zostaną zupełnie inne, zaległe opakowania. 

Dzięki odpowiednio skonfigurowanym ustawieniom (rozdział 8.1.1.3) program umożliwia przyjmowanie 

innych opakowań niż na dokumencie WZ.  
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 Cykl pracy z programem 
 

W celu zapewnienia prawidłowej pracy z programem, należy dostosować się do cyklu pracy programu 

Opakowania zwrotne.  

 

Cykl pracy z programem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aktualizacja sald – ma na celu wydruk rozliczenia opakowań. Należy ją wykonywać raz 

dziennie, przed wystawieniem pierwszego dokumentu wydającego towar, który posiada 

opakowania (w zależności od ustawień programu, np. FS, MM, RW, PA, Pai), ale po przyjęciu 

wszystkich opakowań zwrotnych z poprzedniego dnia. Zalecane jest ustawienie automatycznej 

aktualizacji w nocy (rozdział 8.1.1.4) lub wykonanie jej „ręcznie” z poziomu interfejsu programu 

zaczynając dzień pracy z programem.  

 

2. Generowanie dokumentów – po aktualizacji sald, w Subiekcie GT należy rozpocząć 

generowanie dokumentów zawierających towary, które posiadają opakowania zwrotne. 

 

3. Generowanie wydań – po zakończeniu generowania dokumentów, należy wygenerować 

wydania magazynowe, które będą zdejmowały ze stanu magazynowego odpowiednią ilość 

opakowań zwrotnych. Wydania magazynowe mogą być automatycznie generowane 

z harmonogramu zadań Windows (rozdział 8.1.1.4). 

 

4. Generowanie przyjęć – ostatnim etapem jest przyjęcie opakowań zwrotnych. Opcja ta jest 

dostępna z interfejsu programu i nie ma możliwości pracy automatycznej dla tego etapu. 

Aktualizacja sald 

Generowanie FS, MM, RW, 
PA, PAi 

Generowanie wydań 

Generowanie przyjęć 
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Spowodowane to jest koniecznością kontroli użytkownika co do faktycznej ilości zwracanych 

opakowań.  
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 Licencja 
Umowa licencyjna 

Użytkownika oprogramowania produkowanego przez firmę LEO Gmerek Maroń Sp. J. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kalidego 69 (zwaną 

dalej "LEO"). 

Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania firmy LEO (zwana dalej "umową licencyjną") stanowi prawnie wiążącą umowę 

pomiędzy osobą fizyczną lub prawną (zwaną dalej "licencjobiorcą") i firmą LEO (zwaną dalej "licencjodawcą"). 

Jej przedmiotem jest produkt będący modułem dodatkowym, bądź programem współpracującym z oprogramowaniem linii Insert GT, czyli: 

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

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

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

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

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

 

Licencja 

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

międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej.  

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

oprogramowania uiścić odpowiednią opłatę bezpośrednio licencjodawcy. Wtedy licencjobiorca na mocy niniejszej umowy licencyjnej ma 

prawo zainstalować i używać oprogramowania. Potwierdzeniem autentyczności zainstalowanej kopii oprogramowania jest otrzymanie od 

licencjodawcy pliku licencyjnego. Plik licencyjny jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu. 

Licencjodawca zezwala na użytkowanie oprogramowania bez wniesienia opłaty w celu przetestowania działania oprogramowania. 

1. Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania tylko w połączeniu z podmiotem programów linii Insert GT, czyli: Subiekt 
GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT lub linii Insert nexo PRO, czyli: Subiekt nexo PRO, Rachmistrz nexo PRO, 
Rewizor nexo PRO, Gratyfikant nexo PRO, Gestor nexo PRO lub Navireo firmy InsERT S.A., którego numer NIP podał podczas 
składania zamówienia na oprogramowanie. 

2. Korzystanie z oprogramowania nie jest ograniczone czasowo z wyjątkiem wersji oprogramowania z ograniczeniem czasowym. 
3. W przypadku zakupu wersji oprogramowania z ograniczeniem czasowym po upływie wyznaczonego czasu użytkowanie 

oprogramowania nie będzie możliwe. 
4. Licencjobiorcy przysługuje prawo do aktualizacji oprogramowania w przypadku posiadania aktywnej licencji na oprogramowanie. 
5. Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania tylko zgodnie z warunkami niniejszej umowy licencyjnej oraz wykonywać 

dowolną liczbę kopii oprogramowania. 
6. Licencjobiorca nie może wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania. Nie może on również przekazać na stałe 

swoich praw wynikających z niniejszej umowy licencyjnej innej osobie fizycznej lub prawnej. 
7. Odtwarzanie, dekompilacja lub dezasemblacja oprogramowania jest zabroniona. Zabronione jest również dokonywanie wszelkich 

modyfikacji oprogramowania lub jego części składowych. 
8. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone licencjobiorcy na podstawie niniejszej umowy, są zastrzeżone dla 

licencjodawcy.  
 

Prawa autorskie 

Wszelkie prawa, w tym prawo własności oraz prawa autorskie do oprogramowania stanowią własność licencjodawcy.  

 

Odpowiedzialność 

1. Mimo że licencjodawca przetestował oprogramowanie, to nie udziela on żadnej gwarancji, wyrażonej lub domniemanej w 
odniesieniu do oprogramowania lub dokumentacji, jego jakości, funkcjonowania oraz odpowiedniości do konkretnego celu czy 
wymagań licencjobiorcy. W rezultacie licencjodawca udziela licencji na użytkowanie oprogramowania oraz dokumentacji do niego 
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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. 

 


