
  

1. Do czego służy program?

Program dodatkowy dla InsERT GT jest  osobną aplikacją rozszerzającą funkcjonalność Subiekta GT. Program 
korzysta z danych zgromadznych przez Subiekta. W celu skorzystania z programu niezbędne jest podłączenie go  
do bazy danych SQL Subiekta.  

2. 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 (1.29 lub nowszy),

• dodatek Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 dla systemów Windows XP

• dodatek Microsoft .NET Framework 4.5 lub wyższy dla systemów Windows Vista od wersji SP2 (32 lub 
64-bit) lub nowszych (Windows 7, Windows 8)

• system operacyjny Windows Vista SP2 lub nowszy (lub Windows XP dla programów opublikowanych w 
roku 2012 lub wcześniej)

• w przypadku instalowania programu na serwerze: system operacyjny  Windows Server 2008 SP2 (32 
lub 64-bit) lub nowszy  (lub Windows Server 2003 dla programów opublikowanych w roku 2012 lub 
wcześniej)

• Microsoft SQL Server 2005 lub nowszy.

Dodatek .NET Framework można bezpłatnie pobrać ze stron Microsoftu wyszukując go uprzednio przy pomocy 
dowolnej wyszukiwarki internetowej. Systemy Windows 8 oraz Windows Server 2012 zawierają dodatek .NET w 
wersji 4.5, więc nie trzeba go instalować.

Dla niektórych aplikacji niezbędne mogą być również:

• Sfera do Subiekta GT  (dodatek InsERT pozwalający na dokonywanie zapisów do bazy danych poprzez 
aplikacje zewnętrzne)

• dodatek PLUS do Subiekta GT

• aktywne konto poczty e-mail

• biblioteka Access Database Engine odpowiednia dla zainstalowanego systemu Windows (32 lub 64-bit)

• biblioteka Crystal.

Lista wymagań ustalana jest dla każdej aplikacji indywidualnie. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt pod 
adres programy@leo.pl

3. Wersja demonstracyjna

Wersja  demonstracyjna  pozwala  na uruchomienie  programu  na dowolnym podmiocie  Subiekta  (na danych 
rzeczywistych).  Wersja  demonstracyjna  posiada  ograniczenia  funkcjonalności  (np.  ilość  obsługiwanych  grup 
towarowych, ilość wystawianych dokumentów itp.).
Niektóre z oferowanych aplikacji ze względu na specyfikę funkcjonalności, posiadają możliwość uruchomienia 
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wyłącznie  na  podmiocie  testowym  Subiekta  o  numerze  NIP  111-111-11-11.  Wersja  demonstracyjna  tych  
programów nie różni się niczym od wersji pełnej.

4. Jak założyć podmiot testowy Subiekta?

Podmiot  testowy  Subiekta  można  założyć  zaznaczjąc  opcję  Nowy,  a  następnie  Wersja  próbna podczas 
uruchamiania  Subiekta.  Wybierając  dodatkowo  opcję  Wpisz  dane  przykładowe,  zostanie  automatycznie 
założona baza danych z wpisanymi kontrahentami,  towarami oraz dokumentami przykładowymi.  Zakładanie  
nowego podmiotu trwa zaledwie kilka minut. Podmiot posiada pełną funkcjonalność Subiekta przez okres 45 
dni  wraz  z  możliwością  uruchomienia  dodatków Sfera  (przez  15  dni)  oraz  PLUSów.  Po  zakończeniu  testów 
podmiot ten można usunąć przy pomocy Programu Serwsowego InsERT.
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5. Instalacja i konfiguracja połączenia

5.1. Należy uruchomić plik instalacyjny programu nazwa_programu.exe.

5.2. 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.

5.3. Po pierwszym uruchomieniu aplikacji pojawi się komunikat:
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5.4. Po kliknięciu  OK pojawi się okno konfiguracji połączenia. Okno to jest również dostępne w każdej chwili  
podczas normalnej pracy programu z poziomu polecenia Konfiguracja.

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.
Nazwa serwera SQL i instancji podawana jest w oknie startowym Subiekta GT, a następnie wyświetlana w górnej  
belce podczas jego normalnej pracy.

Strona 4/11



  

5.5. 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.

5.6. 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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5.7. 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. Na potrzeby programu można również utworzyć dodatkowego użytkownika w Subiekcie.
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6. 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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7. Konfiguracja połączenia Sfery

W aplikacjach, które są uruchamiane z Harmonogramu zadań Windows oraz wymagają użycia dodatku Sfera dla 
Subiekta GT należy skonfigurować połączenie. W oknie konfiguracji Sfery należy wpisać użytkownika Subiekta 
wraz z jego hasłem. Może to być dowolny pracownik posiadający niezbędne uprawnienia.

Dla  aplikacji  używających  dodatku  Sfera zalecane  jest  utworzenie  w  Subiekcie  osobnego  użytkownika 
(Administracja/ Słowniki/ Personel/ Dodaj).
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8. Ustawienia programu

Opcje mające związek z funkcjonalnością programu dostępne są  pod przyciskiem Ustawienia.

9. 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. Teodora 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.
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