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1 Informacje o programie 
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1.1 Do czego służy program 
 

Program pozwala na zastosowanie zaawansowanej polityki cenowej i rabatowej w Subiekcie 

GT. 

Przy pomocy zestawów rabatowych można przypisać ceny towarów dla poszczególnych 

kontrahentów lub grup kontrahentów. Istnieje możliwość przypisania do towaru stałej ceny lub 

rabatu procentowego. Możliwe jest również zdefiniowanie rabatu procentowego dla grupy 

towarów. Program tworzy ceny indywidualne dla każdego kontrahenta. Zestaw rabatowy może 

być przypisany do konkretnego magazynu w Subiekcie GT. Aplikacja pozwala na wybór strategii, 

która będzie definiowała sposób przydzielania rabatu. Mechanizm działa na dokumentach, które 

użytkownik wybrał w programie. 

 

System rabatowy pozwala na: 

• tworzenie zestawów rabatowych zawierających definicję cen i rabatów dla 

poszczególnych towarów i grup towarowych, 

• przypisywanie zestawów rabatowych poszczególnym kontrahentom lub grupom 

kontrahentów, 

• określenie czasu aktywności zestawów rabatowych, 

• określenie typów dokumentów, dla których działają zestawy rabatowe, 

• przyporządkowanie zestawów rabatowych do poszczególnych magazynów, 

• określenie strategii sprzedaży, w której możemy wybrać algorytm nadawania cen 

i rabatów, 

• wykorzystanie istniejących rabatów dla kontrahentów określonych w Subiekcie, 

• podgląd wyliczanych cen podczas ustalania rabatów procentowych, 

• generowanie cenników dla kontrahentów, 

• ustalanie cen na podstawie cenników zapisanych w plikach XLS. 
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1.2 Jak działa program 
 

Program do wyliczania rabatów wykorzystuje istniejące funkcjonalności Subiekta GT, które są 

niedostępne z poziomu interfejsu dla użytkownika. System rabatowy może działać niezależnie 

od tego czy okno programu jest aktywne czy nie.  Mechanizmy programu zapisywane są w bazie 

danych Subiekta GT, stąd nie ma też konieczności, aby instalować program na więcej niż jednym 

stanowisku.  

W celu prawidłowego wyliczania rabatów w pierwszej kolejności na dokumencie, należy 

zdefiniować kontrahenta, a następnie dodać pozycje. Rabat jest ustalany zgodnie 

z ustawieniami programu dopiero po wprowadzeniu zmiany ilości na pozycji na danym 

dokumencie.   
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1.3 Wymagania systemowe do instalacji 

i uruchomienia programu 
 

Program System rabatowy posiada niemal identyczne wymagania systemowe jak program 

Subiekt GT.  

Do uruchomienia i prawidłowego działania programu niezbędne są: 

• Subiekt 1.49 lub nowszy / Navireo 1.25 lub nowsze,  

• Microsoft .NET Framework: 

o dla Windows 8, 8.1, Windows 10, Server 2012, Server 2012 R2 , Server 2016, 

Server 2019 – dodatek Microsoft .NET Framework 4.6.1 jest wbudowany 

standardowo - nie ma potrzeby instalowania go, 

• Microsoft SQL Serwer 2008 R2 lub nowszy. 

• Biblioteka Access Database Engine, którą można pobrać z poniższych linków: 

Pobierz bibliotekę AccessDatabaseEngine dla systemów 32-bitowych. 

Pobierz bibliotekę AccessDatabaseEngine dla systemów 64-bitowych. 

 

 

 

 

 

 

  

https://leo.pl/ra/download/AccessDatabaseEngine_32.zip
https://leo.pl/ra/download/AccessDatabaseEngine_32.zip
https://leo.pl/ra/download/AccessDatabaseEngine_64.zip
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1.4 Wersja demonstracyjna 
 

Wersja demonstracyjna pozwala na korzystanie z programu w dowolnym podmiocie Subiekta. 

Wersja demo na podmiocie Subiekta GT z nr NIP: 1111111111 nie posiada ograniczeń.  

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

wersji demonstracyjnej to: 

• możliwość dodania tylko jednego zestawu rabatowego, 

• możliwość stosowania rabatów tylko dla paragonów imiennych (zakładka „Typ 

dokumentów”), 

• zablokowana możliwość importu zestawów rabatowych, 

• zablokowana opcja „Cennik kontrahenta”. 

Opcję „Cennik kontrahenta” można odblokować posiadając licencję trial. W celu uzyskania 

licencji należy napisać maila na adres zamówienia@leo.pl 
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1.5 Aktualizacja 
 

Informacje o możliwości zainstalowania nowej wersji programu znajdują się w prawym górnym 

rogu okna programu, na pasku zakładek. 
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2 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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2.1 Tworzenie nowego podmiotu 
 

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

i nacisnąć przycisk OK, tak jak na rysunku 2. 

 
Rysunek 1 

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

Następnie należy nacisnąć przycisk OK. 

 

Rysunek 2 

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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3 Instalacja i konfiguracja programu 

System rabatowy 
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3.1 Proces instalacji 
 

Należy uruchomić plik instalacyjny programu: SystemRabatowy_setup.exe  z uprawnieniami 

administratora. 

 

Rysunek 3 

Po jego uruchomieniu otworzy okno z warunkami umowy licencyjnej. W celu instalacji programu 

konieczne jest zapoznanie się z tymi warunkami i ich akceptacja.  

 

Rysunek 4 
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W oknie kreatora pojawi się możliwość wybrania folderu w którym ma zostać zainstalowany program. 

Domyślnie jest to C:\Program Files (x86)\LEO\System Rabatowy. Lokalizację można zmienić wybierając 

przycisk Przeglądaj i wybierając folder docelowy. Po wybraniu ścieżki, należy zaznaczyć opcję Dalej.  

 

Rysunek 5 

Następnym krokiem jest wybranie opcji dodatkowych. 

 
Rysunek 6 
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Ostatni etap to podsumowanie wybranych ustawień. Wybierając opcję Instaluj, rozpocznie się 

instalacja programu. 

 

Rysunek 7 

Kreator instalacji poinformuje o poprawnie przeprowadzonym procesie instalacji. Zaznaczając 

opcję Uruchom program System rabatowy, program automatycznie uruchomi się, po wybraniu 

przycisku Zakończ. 

 

Rysunek 8 
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3.2 Pierwsze uruchomienie programu – 

konfiguracja połączenia z bazą danych 
 

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

poprawnego połączenia należy uzupełnić pola 

• Serwer – nazwa serwera SQL i instancji (np. „LEO-PC\INSERTGT”). Informacje te można 

znaleźć na pasku tytułowym programu Subiekt GT. 

• Użytkownik i hasło – login i hasło do serwera SQL (nie mylić z loginem i hasłem do 

Subiekta). Domyślnie użytkownik serwera MS SQL to „sa”, a hasło do niego jest puste. 

Jeżeli serwerem SQL jest komputer lokalny, na którym instalowany jest program, można użyć 

opcji Włącz autentykację Windows 

Informacje o serwerze oraz podmiocie na których pracuje użytkownik znajdują się  w Subiekcie 

GT, w górnej części na pasku programu. 

 

Rysunek 9 

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

 

Rysunek 10 
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Podczas kolejnych prób uruchomienia programu będzie wyświetlać się okno logowania. Do 

programu może zalogować się wyłącznie użytkownik Subiekta podając swoją nazwę oraz hasło, 

jeśli takie jest ustanowione. 

 

 
Rysunek 11 

 

 

 

 

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

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

wyświetlić informacje o programie (3). 

 

Rysunek 12 

  

Podczas użytkowania programu zostanie dodany nowy użytkownik do Subiekta 

GT, nie będzie go widać na liście logowania do programu Synchronizator Shoper. 

Nowo utworzonego użytkownika należy dodać ręcznie w ustawieniach uprawnień 

(rozdział ).  
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3.3 Problemy z połączeniem 
 

W przypadku problemów z połączeniem z bazą danych, należy sprawdzić konfiguracje serwera 

SQL. W tym celu należy uruchomić program SQL Server Configuration Manager. Poniżej 

przedstawiamy przykład dla MS SQL Server 2014, dla innych wersji konfiguracja wygląda 

analogicznie. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 13 
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Dla Windows 8 należy wyszukać programu w aplikacjach. 

 

Rysunek 14 

Po uruchomieniu SQL Server Configuration Manager należy wybrać opcję protocols for 

INSERTGT, która znajduje się w SQL Server Network Configuration. Następnie w oknie z prawej 

strony zaznaczyć TCP/IP i po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybrać opcję właściwości. 

Na karcie protocol w stawieniach general trzeba ustawić opcję enabled na yes. Następnie dla 

wszystkich adresów IP w zakładce IP addresses wykasować zawartość pola TCP Dynamic 

Ports, a dla TCP Port wpisać numer portu otwartego na zaporze służącego do komunikacji z 

serwerem SQL. Domyślnie jest to port 1433 (Ilustracje pomocnicze znajdują się na następnej 

stronie). 

 

Rysunek 15 
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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 17 

  

Rysunek 16 
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3.4 Formularz udzielania zgody 

 

Podczas pierwszego uruchomienia programu pojawi się okno z  Formularzem udzielenia zgody. 

Należy zapoznać się z regulaminem (można go otworzyć i przeczytać klikając niebieski napis 

Regulamin).  

• Wyrażam zgodę – wybranie tej opcji ozacza akceptację regulaminu i umożliwia dalszą 

pracę z  programem. 

• Nie wyrażam zgody – wybranie tej opcji oznacza brak akceptacji regulaminu 

i spowoduje zamknięcie programu, a tym samym  uniemożliwi dalszą pracę 

z programem. 

 

 

Rysunek 18 

 

  
Po wyrażeniu zgody, podczas ponownej instalacji programu Formularz udzielania 

zgody nie będzie wyświetlany. Zmianę dotyczącą akceptacji regulaminu można 

zmienić wybierając kolejno Program → Zgody (rozdział ). 
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4 Interfejs programu 
 

Okno programu można podzielić na kilka segmentów: 

• pasek programu (1),  

• pasek zakładek z modułami (2),  

• pasek narzędzi (3),  

• pasek filtrów, (4) 

• główne okno programu (5),  

• pasek stanu (6). 

 

Rysunek 19 
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5 Rozwijane menu programu 
 

Wybierając rozwijane menu programu System rabatowy użytkownik ma dostęp między innymi 

do ogólnych ustawień programu, jego konfiguracji oraz zarządzania uprawnieniami 

użytkowników. W podrozdziałach zostały opisane dostępne ustawienia.  

 

 

Rysunek 20 
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5.1 Ustawienia 
 

W ustawieniach programu użytkownik może zdefiniować ogólne ustawienia działania 

programu.  

 

Rysunek 21 

Możliwe opcje do wyboru to: 

Strategia sprzedaży 

• Wygrywa stała cena – o wysokości rabatu decyduje hierarchia: stała cena > rabat 

kwotowy > rabat na towar > rabat dla kontrahenta (jeżeli wybrano tę opcję) > cena 

z subiekta GT.  

• Wygrywa najniższa cena – program oblicza ceny po rabatach i stałe ceny. Na 

dokumencie wstawiona zostanie najniższa cena. Program bierze również pod uwagę 

ceny z Subiekta GT.  

Inne 

• Uwzględniaj rabat kontrahenta w Subiekcie – program będzie uwzględniał rabat przy 

sprzedaży przypisany do kontrahenta w Subiekcie GT.  

Filtry 

• Włącz filtrowanie towarów wg cech – w zestawach programu System rabatowy 

możliwe będzie filtrowanie towarów wg cech. Włączenie tej opcji może spowolnić pracę 

programu przy dużej bazie danych.  
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5.2 Konfiguracja 
 

Okno konfiguracji programu zawiera ustawienia dotyczące połączenia z bazą danych MS SQL 

oraz ustawienia licencji programu System rabatowy. W podrozdziałach zostały opisane te 

ustawienia.  
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5.2.1 Baza danych MS SQL 
 

 

W celu połączenia się z bazą danych Subiekta GT (MS SQL) 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 22 

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

 

Rysunek 23 
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5.2.2 Licencja 
 

Podczas pierwszego uruchomienia programu lub jeżeli plik licencji nie został wczytany, 

użytkownik przed zalogowaniem do programu zostanie zapytany czy pracować w wersji demo 

czy wczytać plik licencji.  

 

Rysunek 24 

W celu wczytania pliku licencji z poziomu programu System rabatowy należy kolejno wybrać 

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 25 
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5.3 Uprawnienia 
 

Okno tych ustawień pozwala na zmianę uprawnień dla poszczególnych grup użytkowników 

programu System rabatowy. 

 

 

Użytkownik ma możliwość dodania grup uprawnień (pole nr 1), do których będą przypisane 
różne uprawnienia (pole nr 2). Do każdej grupy należy przypisać użytkowników (pole nr 3). 
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5.4 Log 
 

Log zawiera informacje dotyczące działania programu.  

Opcja Wyślij umożliwia wysłanie logów do firmy Leo. Ikona folderu umożliwia otwarcie 

lokalizacji na komputerze lokalnym, w której zapisywane są pliki z logami.  

 

Rysunek 26 
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5.5 Zgłoś błąd 
 

Opcja ta umożliwia zgłoszenie błędu związanego z działaniem aplikacji System rabatowy. Po jej 

wybraniu otwarte zostanie okno z kreatorem zgłoszenia serwisowego. 

 

Rysunek 27 

Po wybraniu opcji Następny użytkownik może zdefiniować: 

• Typ zgłoszenia – należy wskazać typ wysyłanego zgłoszenia.  

• Temat – należy wpisać temat zgłoszenia. 

• Treść – należy wprowadzić treść zgłoszenia.  

• Twój e-mail – należy wprowadzić zwrotny adres e-mail, na który może zostać wysłana 

odpowiedź dotycząca zgłoszenia.  

• Numer telefonu – można wskazać numer telefonu, pod który można zadzwonić 

w sprawie zgłoszenia.  

• Dołącz logi programu do tego zgłoszenia – zaznaczając tę opcję, do zgłoszenia zostaną 

dołączone logi programu. 

• Zgody – w celu wysłania zgłoszenia należy wyrazić zgodę na przetwarzanie 

wymienionych w  tym polu danych osobowych.  
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Rysunek 28 

Po wybraniu opcji Następny, wyświetlone zostanie podsumowanie wysyłanego zgłoszenia. 

Wybranie opcji Zakończ jest równoznaczne z wysłaniem zgłoszenia.  

 

Rysunek 29 
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Po wysłaniu zgłoszenia użytkownik zostanie o tym poinformowany. Wyświetlony zostanie 

również nr zgłoszenia. 

 

Rysunek 30 
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5.6 O programie 
 

Wybierając tę opcję zostaną wyświetlone informacje o zainstalowanej wersji programu, dane 

firmy, na którą program jest zarejestrowany oraz informacje o systemie. 

 

Rysunek 31 
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5.7 Regulamin 
 

Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie regulaminu programu. 
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5.8 Zgody 
 

Wybierając tę opcję wyświetlone zostanie okno z informacją jakie zgody zostały udzielone przez 

użytkownika. W tym miejscu można również wycofać wcześniej udzieloną zgodę lub ją udzielić. 

 

Rysunek 32 
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5.9 Zmień użytkownika 
 

Opcja ta umożliwia zmianę użytkownika zalogowanego do programu System rabatowy.  

  



System rabatowy  

 

37 
 

5.10 Zamknij 
 

Po wybraniu tej opcji program System rabatowy zostanie zamknięty.  
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6 Zakładka zestawy rabatowe 
 

Opcje w tej zakładce umożliwiają dodanie i zarządzanie zestawami rabatowymi.  

 

Rysunek 33 

Odśwież listę – wybranie tej opcji spowoduje odświeżenie listy z zestawami rabatowymi 

w głównym oknie programu. 

Dodaj zestaw – wybranie tej opcji umożliwi dodanie nowego zestawu rabatowego (patrz 

rozdział 6.1). 

Popraw zestaw – wybranie tej opcji umożliwi poprawienie wskazanego zestawu rabatowego. 

Usuń zestaw – wybranie tej opcji spowoduje usunięcie wskazanego zestawu rabatowego.  

Powiel zestaw – wybranie tej opcji spowoduje powielenie wskazanego zestawu. 

Importuj zestawy – wybranie tej opcji umożliwi wskazanie pliku z zestawami rabatowymi, które 

można zaimportować do programu System rabatowy. 

Eksportuj zestawy – wybranie tej opcji umożliwi zapisanie do pliku zestawów rabatowych 

z programu System rabatowy.  

Dodatkowe rabaty – wybranie tej opcji spowoduje otwarcie nowego okna w którym można 

wprowadzić punkty rabatowe dla poszczególnych towarów lub grup towarowych. Rabaty 

procentowe wprowadzone w aktywnych zestawach rabatowych będą powiększone 
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o wprowadzone punkty procentowe w tym miejscu. W przypadku wprowadzenia dodatkowego 

rabatu na towar i grupę towarową, w której znajduje się ten towar znajduje brany będzie pod 

uwagę korzystniejszy rabat.  
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6.1 Dodawanie zestawu rabatowego 
 

Po wybraniu opcji Dodaj zestaw zostanie otwarte nowe okno, które umożliwi utworzenie 

nowego zestawu rabatowego. W podrozdziałach zostały opisane możliwe do wyboru opcje 

znajdujące się w poszczególnych zakładkach  podczas dodawania nowego zestawu 

rabatowego.   
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6.1.1 Zestaw 
 

W tej zakładce należy zdefiniować ogólne ustawienia dotyczące zestawu.  

 

Rysunek 34 

Nazwa zestawu – w tym miejscu należy wprowadzić nazwę dla tworzonego zestawu 

rabatowego. 

Symbol – w tym miejscu należy wprowadzić symbol dla tworzonego zestawu rabatowego. 

Aktywny – w tym miejscu należy zaznaczyć, czy tworzony zestaw rabatowy ma być aktywny. 

Tylko aktywne zestawy rabatowe działają, gdy System rabatowy jest włączony. 

Okres obowiązywania – w tym miejscu należy zdefiniować okres obowiązywania tworzonego 

zestawu rabatowego. 

• Zawsze – zestaw rabatowy będzie obowiązywał przez nieokreślony czas. 

• Od - Do – należy wskazać zakres dat, kiedy będzie obowiązywał tworzony zestaw 

rabatowy.  

Notatki – w tym polu, można zdefiniować notatki dotyczące tworzonego zestawu rabatowego.  

• Dodaj notatki – zaznaczenie tej opcji, uaktywni pole, w którym można wprowadzić 

notatki do tworzonego zestawu rabatowego.  
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6.1.2 Magazyny 
 

W tej zakładce należy wybrać magazyny, dla których będzie obowiązywał tworzony zestaw 

rabatowy.  

 

Rysunek 35 
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6.1.3 Towary (stała cena) 
 

W tej zakładce użytkownik, może wprowadzić stałą cenę dla poszczególnych towarów.  W tym 

celu należy uzupełnić jedna z kolumn w tabeli z listą towarów: cena netto lub cena brutto.  

 

Rysunek 36 

Widok listy z towarami można dostosować dostępnymi filtrami: 

• Grupa – użytkownik może wybrać z listy grupy towarowe z Subiekta GT. Na liście będą 

widoczne tylko towary z wybranych grup. 

• Cecha – użytkownik może wybrać z listy cechy towarów z Subiekta GT. Na liście będą 

widoczne tylko towary z wybranymi cechami. 

• Towary – użytkownik może zdecydować czy na liście mają być widoczne wszystkie 

towary, towary z uzupełnioną stałą ceną lub towary bez uzupełnionej stałej ceny. 

• Towary o stanie niezerowym – zaznaczając ten checkbox na liście będą widoczne tylko 

towary o niezerowym stanie magazynowym. 
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Inne dostępne opcje to: 

• Wczytaj ceny z pliku – do programu System rabatowy można wczytać stałe ceny z pliku 

xls. Plik ten powinien zawierać następujące kolumny: Symbol, Nazwa, Netto, Brutto.  

 

Rysunek 37 

  

 

• Zapisz ceny do pliku – wybierając tę opcję można zapisać listę towarów wraz z cenami 

do pliku xls. 

• Informacje o towarze  – wybierając tę opcję, obok lisy z towarami pojawi się tabelka 

z dodatkowymi informacjami o towarze.  

• Reset układu tabeli – należy użyć tej opcji w celu przywrócenia domyślnego widoku listy 

z towarami i tabeli. 

 

  

W celu uzyskania gotowego szablonu pliku xls, można użyć opcji Zapisz ceny 

do pliku.  
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6.1.4 Grupy towarowe (stała cena) 
 

W tej zakładce użytkownik, może wprowadzić stałą cenę dla poszczególnych grup towarowych 

z Subiekta GT.  W tym celu należy uzupełnić kolumny w tabeli z listą grup: cena netto oraz cena 

brutto.  

 

Rysunek 38 

Widok listy z grupami można dostosować dostępnymi filtrami: 

• Grupa – użytkownik może wybrać czy na liście maja pojawiać się grupy towarowe: 

wszystkie, z uzupełnioną stałą ceną lub bez uzupełnionej stałej ceny.  

Inne dostępne opcje to: 

• Wczytaj ceny z pliku – do programu System rabatowy można wczytać stałe ceny z pliku 

xls. Plik ten powinien zawierać następujące kolumny: Nazwa, Netto, Brutto.  

 

Rysunek 39 

  

 

W celu uzyskania gotowego szablonu pliku xls, można użyć opcji Zapisz ceny 

do pliku.  
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• Zapisz ceny do pliku – wybierając tę opcję można zapisać listę grup wraz z cenami do 

pliku xls. 

• Reset układu tabeli – należy użyć tej opcji w celu przywrócenia domyślnego widoku listy 

z grupami i tabeli. 
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6.1.5 Towary (rabat) 
 

W tej zakładce użytkownik, może wprowadzić rabat (kwotowy lub procentowy) dla 

poszczególnych towarów.  W tym celu należy uzupełnić jedna z kolumn w tabeli z listą towarów: 

rabat [kwota] lub rabat [%].  

Rysunek 40 

Widok listy z towarami można dostosować dostępnymi filtrami: 

• Grupa – użytkownik może wybrać z listy grupy towarowe z Subiekta GT. Na liście będą 

widoczne tylko towary z wybranych grup. 

• Cecha – użytkownik może wybrać z listy cechy towarów z Subiekta GT. Na liście będą 

widoczne tylko towary z wybranymi cechami. 

• Towary – użytkownik może zdecydować czy na liście mają być widoczne wszystkie 

towary, towary z uzupełnionym rabatem lub towary bez uzupełnionego rabatu. 

• Towary o stanie niezerowym – zaznaczając ten checkbox na liście będą widoczne tylko 

towary o niezerowym stanie magazynowym. 
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Inne dostępne opcje to: 

• Wczytaj rabaty z pliku – do programu System rabatowy można wczytać rabaty z pliku 

xls. Plik ten powinien zawierać następujące kolumny: Symbol, Nazwa, Rabat kwotowy, 

Rabat procentowy.  

 

Rysunek 41 

 

 

• Zapisz rabaty do pliku – wybierając tę opcję można zapisać listę towarów wraz 

z rabatami do pliku xls. 

• Informacje o towarze  – wybierając tę opcję, obok lisy z towarami pojawi się tabelka 

z dodatkowymi informacjami o towarze.  

• Reset układu tabeli – należy użyć tej opcji w celu przywrócenia domyślnego widoku listy 

z towarami i tabeli. 

 

  

W celu uzyskania gotowego szablonu pliku xls, można użyć opcji Zapisz 

rabaty do pliku.  
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6.1.6 Grupy towarowe (rabat) 
 

W tej zakładce użytkownik, może wprowadzić rabat dla poszczególnych grup towarowych 

z Subiekta GT.  W tym celu należy uzupełnić kolumnę rabat [%], w tabeli z listą grup.  

 

Rysunek 42 

Widok listy z grupami można dostosować dostępnymi filtrami: 

• Grupa – użytkownik może wybrać czy na liście maja pojawiać się grupy towarowe: 

wszystkie, z uzupełnionym rabatem lub bez uzupełnionego rabatu.  

Inne dostępne opcje to: 

• Wczytaj rabaty z pliku – do programu System rabatowy można wczytać rabaty z pliku 

xls. Plik ten powinien zawierać następujące kolumny: Nazwa, Rabat.  

 

Rysunek 43 

  

 

• Zapisz rabaty do pliku – wybierając tę opcję można zapisać listę grup wraz z rabatami 

do pliku xls. 

W celu uzyskania gotowego szablonu pliku xls, można użyć opcji Zapisz ceny 

do pliku.  
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• Reset układu tabeli – należy użyć tej opcji w celu przywrócenia domyślnego widoku listy 

z grupami i tabeli. 
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6.1.7 Kontrahenci 
 

W tej zakładce użytkownik może wybrać kontrahentów, dla których będzie obowiązywał 

tworzony zestaw rabatowy.  

 

Rysunek 44 

Dodaj (Ins) – wybierając tę opcje pojawi się lista kontrahentów, których można przypisać do 

tworzonego zestawu rabatowego. Opcję tę można również wywołać wybierając na klawiaturze 

Insert lub Ins.  

Usuń (Del) – wybierając tę opcję, użytkownik może usunąć z listy wcześniej przypisanego 

kontrahenta. Opcję tę można również wywołać wybierając na klawiaturze Delete lub Del.  
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Jeżeli na liście pojawi się kontrahent zaznaczony kolorem czerwonym, oznacza to, że został on 

ustawiony jako nieaktywny w Subiekcie GT.  

 

Rysunek 45 
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6.1.8 Grupy kontrahentów 
 

W tej zakładce użytkownik może wybrać grupy kontrahentów, dla których będzie obowiązywał 

tworzony zestaw rabatowy.  

Rysunek 46 

Dodaj (Ins) – wybierając tę opcje pojawi się lista grup kontrahentów, które można przypisać do 

tworzonego zestawu rabatowego. Opcję tę można również wywołać wybierając na klawiaturze 

Insert lub Ins.  

Usuń (Del) – wybierając tę opcję, użytkownik może usunąć z listy wcześniej przypisane grupy 

kontrahentów. Opcję tę można również wywołać wybierając na klawiaturze Delete lub Del.  
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7 Zakładka kontrahenci 
 

W tej zakładce użytkownik może zweryfikować jakie zestawy rabatowe są przypisane do 

poszczególnych kontrahentów. Użytkownik może również nieprzypisane zestawy rabatowe 

przypisać do kontrahenta.  

 

Rysunek 47 

Odśwież listę – wybranie tej opcji spowoduje odświeżenie listy kontrahentów wraz 

z przypisanymi zestawami rabatowymi w głównym oknie programu.  

Cennik kontrahenta – wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie listy towarów zawierającej 

ceny tych towarów wyliczone po zastosowaniu zestawu rabatowego dla danego kontrahenta. 
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8 Zakładka grupy kontrahentów 

 

W tej zakładce użytkownik może zweryfikować jakie zestawy rabatowe są przypisane do 

poszczególnych grup kontrahentów. Użytkownik może również nieprzypisane zestawy 

rabatowe przypisać do wybranych grup kontrahentów.  

Rysunek 48 

Odśwież listę – wybranie tej opcji spowoduje odświeżenie listy grup kontrahentów wraz 

z przypisanymi zestawami rabatowymi w głównym oknie programu.  
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9 Typy dokumentów 
 

W tej zakładce należy wskazać, dla których dokumentów w Subiekcie GT będą miały 

zastosowanie utworzone zestawy rabatowe. 

 

Rysunek 49 
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10 Tryby pracy programu system 

rabatowy 
 

Program system rabatowy może działać w dwóch trybach, które definiuje się w ustawieniach 

programu (patrz rozdział 5.1). 

 

TRYB WYGRYWA STAŁA CENA 

Jest to hierarchiczny tryb pracy programu. O wysokości rabatu, który znajdzie się na 

dokumencie w Subiekcie GT decyduje hierarhia zgodna z schematem poniżej. 

1. Stała cena na poszczególne towary 

2. Stała cena na grupy towarowe 

3. Rabat procentowy na towary 

4. Rabat procentowy na grupy towarowe 

 

TRYB WYGRYWA NAJNIŻSZA CENA 

Jest to tryb, w którym program porównuje wszystkie wprowadzone rabaty i stałe ceny na dany 

towar lub grupę towarową wraz z cenami z Subiekta GT i wstawia na dokument najbardziej 

korzystną dla kontrahenta cenę.   
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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 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 

oprogramowanie. Potwierdzeniem autentyczności zainstalowanej kopii oprogramowania jest otrzymanie od licencjodawcy pliku licencyjnego oraz 

certyfikatu autentyczności. Plik licencyjny jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu. Certyfikat autentyczności jest dokumentem 

elektronicznym określającym przedział czasowy na użytkowanie oprogramowania (dla wersji oprogramowania z ograniczeniem czasowym) oraz 

datę określającą wygaśnięcie licencji na bezpłatną aktualizację oprogramowania. 
 
Licencjodawca zezwala na użytkowanie oprogramowania bez wniesienia opłaty w celu przetestowania działania oprogramowania. Testowanie 

odbywa się na wersji oprogramowania z ograniczoną funkcjonalnością. 
 
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 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, licencjobiorca ma prawo do korzystania z oprogramowania tylko 

w czasie określonym przez szczegółowe warunki licencji, wyszczególnione w Certyfikacie autentyczności. Po upływie wyznaczonego czasu 

użytkowanie oprogramowania nie będzie możliwe. 
4.  Licencjobiorcy przysługuje prawo do bezpłatnej aktualizacji (update) oprogramowania, które ukazało się w okresie 1 roku od dnia jego zakupu. 

Aktualizacja obejmuje wszelkie ulepszenia oraz zmiany funkcjonalności bieżącej edycji oprogramowania. Licencjobiorca ma również prawo 

bezpłatnie pobrać i zainstalować następną edycję oprogramowania podczas trwania licencji na aktualizację. Data ważności licencji na 

aktualizację oprogramowania podana jest w Certyfikacie autentyczności. Po upływie wyznaczonego czasu będzie możliwe pobranie wersji 

oprogramowania, która była aktualna w ostatnim dniu obowiązywania licencji. 
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 jakiekolwiek 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 Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor 

GT, Gestor GT bądź Gratyfikant GT, które zostaną wydane po sprzedaży niniejszego oprogramowania. 
 

 


