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Do czego służy program?  

 

Program Profile Manager to samodzielny program umożliwiający sprawne zarządzanie uprawnieniami 
użytkowników systemu InsERT GT. Przy pomocy programu można w prosty sposób zbiorczo zmieniać 
uprawnienia wielu użytkownikom jednocześnie poprzez definiowanie profili użytkowników. Dla utworzonych 
profili możliwe jest zarządzanie uprawnieniami, dostępem do zestawień, słowników i transformacji. Dla 
poszczególnych użytkowników program umożliwia zarządzanie dostępem do magazynów, kas oraz transferów 
między nimi. Ponadto z poziomu programu możliwe jest kopiowanie „gridów” (ustawień widoków) pomiędzy 
użytkownikami, a także ustawienie dla nich domyślnej drukarki fiskalnej. Program Profile manager nie musi być 
w stanie ciągłej pracy, gdyż wszystkie ustawienia zapisywane są w bazie danych podmiotu. 

 

 

Program korzysta z danych zgromadzonych przez Subiekta. W 
celu skorzystania z programu niezbędne jest podłączenie go 
do bazy danych MS SQL Subiekta. 
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Jakie są wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu?  

 

Program Profile Manager posiada niemal identyczne wymagania systemowe jak program Subiekt GT.  
Do uruchomienia i prawidłowego działania programu niezbędne są: 

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

• System operacyjny Windows 8 lub wyższy 

• Microsoft .NET Framework: 4.6.1 lub wyższy 

• Microsoft SQL Server 2012 lub nowszy 
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Funkcjonalności wersji demonstracyjnej 

Wersja DEMO pozwala na uruchomienie programu na danych rzeczywistych (dowolny nr NIP), posiada 
ograniczenia funkcjonalności: 

• możliwość utworzenia 1 profilu 

• możliwość przypisania 1 użytkownika do profilu 

• dostęp wyłącznie do zakładki Uprawnienia 

Możliwe jest również przetestowanie programu bez ograniczeń funkcjonalności na podmiocie testowym Subiekta 
GT (nr NIP: 111-111-11-11). Plik licencji znajduje się w katalogu instalacyjnym programu Profile Manager 
(domyślnie C:\Program Files (x86)\LEO\Profile Manager). 
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Przygotowanie Subiekta GT do pracy z programem 

 

 

 

1. Tworzenie nowego podmiotu testowego 

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. 

 

W oknie wyboru podmiotu należy wybrać opcję „Nowy”, wpisać wybraną nazwę dla podmiotu i nacisnąć przycisk 
„OK”, tak jak na rysunku poniżej: 

   
Zakładanie podmiotu testowego jest opcjonalne. Jeśli zdecydujesz się na przetestowanie 
programu na istniejącym podmiocie, możesz pominąć ten punkt. 
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W następnym oknie należy wybrać opcję „Wersja próbna”, i zaznaczyć „Wpisz dane przykładowe”. Następnie 
należy nacisnąć przycisk „OK”: 
 

 
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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Instrukcja instalacji i konfiguracji  

 

1. Instalacja 

1.1. Należy pobrać, rozpakować i uruchomić plik instalacyjny programu Profile Manager_Setup.exe 

1.2. Po zainstalowaniu w systemach Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8 należy kliknąć (prawym 
przyciskiem na ikonie programu) Właściwości/Zgodność i zaznaczyć parametr Uruchom ten program jako 
administrator. 
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1.3. Po pierwszym uruchomieniu programu powita nas okno konfiguracyjne połączenia programu z bazą Subiekta 
GT. W zakładce Baza danych MS SQL należy wpisać dane serwera oraz podmiotu. 

 

• Serwer: nazwa serwera SQL i instancji (np. „(local)\INSERTGT”). Informacje te możemy 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. 

Nazwa serwera SQL i instancji podawana jest w oknie startowym Subiekta GT, a następnie wyświetlana w górnej 
belce podczas jego normalnej pracy. 
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1.4. Jeżeli dane są prawidłowe należy kliknąć przycisk Sprawdź połączenie. Jeżeli program połączył się  
z serwerem, należy wybrać z rozwijanej listy nazwę podmiotu z Subiekta GT. 

1.5. 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 dla odpowienich pól: 

• kasujemy zawartość pól TCP Dynamic Ports 

• TCP Port – wpisać numer portu służącego do komunikacji z serwerem MS SQL. Domyślnie jest to 
port 1433. 
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1.6. Do programu może zalogować się wyłącznie użytkownik Subiekta podając swoją nazwę oraz hasło, jeśli takie 
jest ustanowione. 

 

 

Użytkownik musi posiadać niezbędne uprawnienia (ustawione w Subiekcie) do wszystkich funkcji, z których 
korzysta program.   
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2. Instalacja pliku licencji 

Pojawienie się poniższego komunikatu 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. Można to zrobić na dwa sposoby. 

 

Sposób pierwszy: 

W oknie ostrzegającym o korzystaniu z programu w wersji demo wybieramy opcję Wczytaj plik licencji lub zmień 
konfigurację i naciskamy przycisk Kontynuuj. 
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W następnym oknie z zakładki Licencja wybieramy przycisk Wczytaj licencję. Używając okna dialogowego 
wybieramy nasz plik licencji i potwierdzamy nasz wybór przyciskiem Otwórz. 

 

Sposób drugi: 

W głównym oknie programu z rozwijanej wstążki Program wybieramy opcję Konfiguracja. 
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W następnym oknie z zakładki Licencja wybieramy przycisk Wczytaj licencję. Używając okna dialogowego 
wybieramy nasz plik licencji i potwierdzamy nasz wybór przyciskiem Otwórz. 
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Instrukcja użytkowania 

Okno programu można podzielić na kilka segmentów: 

• Menu programu 

• Pasek narzędzi 

• Pasek zakładek 

• Główny obszar zakładki 

• Pasek stanu 

 

 



2021-09-06 

   

Profile Manager 
Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT 

 

 
  

Strona 14/23 

Z poziomu menu programu możemy uzyskać dostęp do narzędzi 
konfiguracyjnych programu oraz Logu. 

• Konfiguracja – otwiera okno pozwalające skonfigurować 
połączenie programu z bazą danych oraz wybrać plik licencji. 

• Uprawnienia – otwiera okno pozwalające ograniczyć 
dostęp do poszczególnych funkcjonalności programu 
określonym użytkownikom z Subiekta GT. 

• Log – otwiera okno, za pomocą którego można przesłać 
informacje o ewentualnych błędach do producenta 
oprogramowania. 

• O programie – wyświetla podstawowe informacje o 
programie, licencji oraz systemie operacyjnym użytkownika 

• Zamknij – zamyka program 

 

Dostępne zakładki: 

• Profile – umożliwia stworzenie i zarządzanie profilami, do których przyporządkowujemy użytkowników 

• Uprawnienia – zawiera listę wszystkich uprawnień, które możemy zbiorczo przypisać wybranym profilom 

• Zestawienia – zawiera listę wszystkich zestawień, do których dostęp możemy przyznać bądź odebrać 
wybranym profilom 

• Słowniki – pozwala zarządzać dostępem do słowników wybranym profilom. 

• Transformacje – umożliwia zarządzanie dostępem do transformat wybranym profilom (klawisz F9 – 
Podgląd w Subiekcie GT) 

• Gridy – zakładka pozwala na kopiowanie widoków (ustawień kolumn) pomiędzy użytkownikami systemu 
InsERT GT 

• Drukarki fiskalne – zakładka pozwala na przypisanie domyślnej drukarki fiskalnej dla podanych 
użytkowników (funkcjonalność przydatna przy pracy za pomocą pulpitu zdalnego Windows) 

• Kasy – Pozwala ograniczyć dostęp do kas w Subiekcie podanym użytkownikom 

• Kasy (transfer) – Umożliwia odebranie wybranym użytkownikom możliwości dokonania transferu 
gotówki do wybranych kas. 

• Magazyny – zakładka służy do zarządzania dostępem do magazynów. Użytkownik z odebranym 
uprawnieniem do danego magazynu nie będzie mógł wyświetlić jego zawartości, wystawionych 
dokumentów itd. 

• Magazyny (transfer) – zakładka umożliwia odebranie wybranym użytkownikom możliwości wypisywania 
przesunięć międzymagazynowych do wybranych magazynów 
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Użytkowanie programu – definiowanie profili 

Zakładka Profile umożliwia stworzenie i zarządzanie profilami, do których możemy przyporządkować 
użytkowników. W obrębie jednego profilu można definiować Uprawnienia oraz dostęp do Zestawień, Słowników 
i Transformacji. Możliwe jest utworzenie profilu na podstawie użytkownika systemu InsERT GT. Zakładka Profile 
jako jedyna posiada pasek narzędzi, wyświetlający się po lewej stronie względem paska zakładek. 

 

 

Przyciski Importuj i Eksportuj służą do zapisu lub odczytu profilu do/z pliku XML. 

Aby zdefiniować nowy profil, klikamy opcję Dodaj profil. 

 

Otworzy się teraz okno pozwalające zdefiniować nowy profil. 
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Najpierw musimy nadać nazwę naszemu nowemu profilowi, np. „Handlowcy”. Po prawej stronie wybieramy, jakie 
ustawienia ma personalizować nasz profil. 

Znacznik „Utwórz na podstawie użytkownika” współpracujący z listą rozwijaną poniżej pozwala na utworzenie 
profilu korzystając ze zdefiniowanych wcześniej ustawień użytkownika z systemu InsertGT.  Dolna połowa okna 
odpowiada za przypisywanie użytkowników do tworzonego profilu. Za pomocą strzałek pomiędzy listami możemy 
przypisać, bądź wypisać zaznaczonego użytkownika z profilu. 

 

Po naciśnięciu przycisku „Ok” nasz nowo utworzony profil odnajdziemy na górnej liście w zakładce profile w 
programie Profile Manager: 

 

Indykatory U, Z, S, T oznaczają kolejno Uprawnienia, Zestawienia, Słowniki i Transformacje. Pozwala nam to szybko 
zweryfikować, jakie ustawienia profiluje nasz profil. Następnie dla zaznaczonych profili możemy przypisywać lub 
odbierać uprawnienia za pomocą list „Nieprzypisane” i „Przypisane” poprzez „przesuwanie” odpowiednich 
uprawnień pomiędzy listami za pośrednictwem przycisków między nimi. Zakładka Profile umożliwia 
przypisywanie profilom Uprawnień, dostępu do Zestawień, Słowników i Transformacji za pomocą zakładek 
dostępnych w dolnej części głównego obszaru zakładki. 

 

   
Możliwe jest zaznaczanie więcej niż jednej pozycji na liście naraz. Aby zaznaczyć więcej pozycji, naciśnij klawisz CTRL 
na klawiaturze i klikaj na kolejne elementy listy. 
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Przed wyjściem z programu należy zapisać zmiany za pomocą 
przycisku „Zapisz zmiany” dostępnego na pasku zakładek. 
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Zakładki: Uprawnienia, Zestawienia, Słowniki, Transformacje 

W zakładkach tych ustawienia dodawane bądź odbierane są przez nas wybranym profilom. Aby  dodać bądź 
odebrać uprawnienie, należy na górnej liście zaznaczyć interesujące nas uprawnienia, następnie posługując się 
dolnymi listami i przyciskami między nimi „przesuwamy” wybrane profile między listami „Nieprzypisane” bądź 
„Przypisane”. 

 

 

Przed wyjściem z programu należy zapisać zmiany za pomocą 
przycisku „Zapisz zmiany” dostępnego na pasku zakładek. 
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Zakładka: Gridy 

Zakładka pozwala na kopiowanie widoków (ustawień kolumn) pomiędzy użytkownikami systemu InsERT GT. Aby 
przekopiować ustawienia widoków dla wybranego użytkownika należy wpierw wybrać użytkownika 
źródłowego (1), następnie wybieramy użytkownika docelowego (2). Teraz, gdy mamy zdefiniowane nasze źródło 
i cel, należy wybrać interesujące nas gridy z górnej listy (3) i kliknąć przycisk „Kopiuj gridy wybranym 
użytkownikom” (4). 

 

 

 

Przed wyjściem z programu należy zapisać zmiany za pomocą 
przycisku „Zapisz zmiany” dostępnego na pasku zakładek. 

 



2021-09-06 

   

Profile Manager 
Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT 

 

 
  

Strona 20/23 

Zakładka: Drukarki fiskalne 

Zakładka „Drukarki fiskalne” pozwala na przypisanie domyślnej drukarki fiskalnej dla podanych użytkowników. 
Wybrana przy pomocy programu drukarka będzie automatycznie wybierana podczas drukowania paragonu. 
Funkcjonalność ta pozwala usprawnić wydruk dokumentów fiskalnych podczas pracy przez pulpit zdalny Windows. 
Aby przypisać użytkownika do drukarki, należy z listy wybrać drukarkę, następnie posługując się dolnymi listami i 
przyciskami między nimi „przesuwamy” wybranych użytkowników między listami „Nieprzypisane” bądź 
„Przypisane”. 

 

Po zapisaniu zmian wybrany użytkownik podczas drukowania paragonu domyślnie będzie miał przypisaną 
wybraną drukarkę: 
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Przed wyjściem z programu należy zapisać zmiany za pomocą 
przycisku „Zapisz zmiany” dostępnego na pasku zakładek. 
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Zakładki: Kasy, Kasy (transfer), Magazyn, Magazyn (transfer) 

Zakładki te pozwalają na ograniczenie dostępu wybranym użytkownikom do Magazynów lub Kas, a także 
transferów między nimi. Aby  dodać bądź odebrać uprawnienie, należy na górnej liście zaznaczyć interesujące nas 
magazyny bądź kasy, następnie posługując się dolnymi listami i przyciskami między nimi „przesuwamy” 
wybranych użytkowników między listami „Nieprzypisane” bądź „Przypisane”. 

 

 

 

Przed wyjściem z programu należy zapisać zmiany za pomocą 
przycisku „Zapisz zmiany” dostępnego na pasku zakładek. 
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Umowa licencyjna 

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

Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania firmy LEO (zwana dalej "umową licencyjną") stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną 
(zwaną dalej "licencjobiorcą") i firmą LEO (zwaną dalej "licencjodawcą"). 

Jej przedmiotem jest produkt będący modułem dodatkowym, bądź programem współpracującym z oprogramowaniem linii Insert GT, czyli: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor 
GT, Gratyfikant GT, Gestor GT lub linii Insert nexo PRO, czyli: Subiekt nexo PRO, Rachmistrz nexo PRO, Rewizor nexo PRO, Gratyfikant nexo PRO, Gestor nexo PRO lub Navireo 
firmy InsERT S.A. (zwany dalej oprogramowaniem). 

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

W przypadku, gdy licencjobiorca nie zgadza się przestrzegać postanowień umowy licencyjnej, licencjodawca nie udziela mu licencji na oprogramowanie i licencjobiorca nie 
ma prawa instalować oprogramowania ani go używać. 

Licencja 

Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie 
praw własności intelektualnej.  

Licencja na użycie oprogramowania udzielana jest licencjobiorcy odpłatnie. W tej sytuacji licencjobiorca powinien przed użyciem oprogramowania uiścić odpowiednią opłatę 
bezpośrednio licencjodawcy. Wtedy licencjobiorca na mocy niniejszej umowy licencyjnej ma prawo zainstalować i używać oprogramowania. Potwierdzeniem autentyczności 
zainstalowanej kopii oprogramowania jest otrzymanie od licencjodawcy pliku licencyjnego. Plik licencyjny jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu. 

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

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

2. Korzystanie z oprogramowania nie jest ograniczone czasowo z wyjątkiem wersji oprogramowania z ograniczeniem czasowym. 

3. W przypadku zakupu wersji oprogramowania z ograniczeniem czasowym po upływie wyznaczonego czasu użytkowanie oprogramowania nie będzie możliwe. 

4. Licencjobiorcy przysługuje prawo do aktualizacji oprogramowania w przypadku posiadania aktywnej licencji na oprogramowanie. 

5. Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania tylko zgodnie z warunkami niniejszej umowy licencyjnej oraz wykonywać dowolną liczbę kopii 
oprogramowania. 

6. Licencjobiorca nie może wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania. Nie może on również przekazać na stałe swoich praw wynikających z 
niniejszej umowy licencyjnej innej osobie fizycznej lub prawnej. 

7. Odtwarzanie, dekompilacja lub dezasemblacja oprogramowania jest zabroniona. Zabronione jest również dokonywanie wszelkich modyfikacji oprogramowania 
lub jego części składowych. 

8. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone licencjobiorcy na podstawie niniejszej umowy, są zastrzeżone dla licencjodawcy.  

Prawa autorskie 

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

Odpowiedzialność  

1. Mimo że licencjodawca przetestował oprogramowanie, to nie udziela on żadnej gwarancji, wyrażonej lub domniemanej w odniesieniu do oprogramowania lub 
dokumentacji, jego jakości, funkcjonowania oraz odpowiedniości do konkretnego celu czy wymagań licencjobiorcy. W rezultacie licencjodawca udziela licencji 
na użytkowanie oprogramowania oraz dokumentacji do niego w takiej postaci, w jakiej one występują, zaś licencjobiorca przyjmuje na siebie całe ryzyko związane 
z ich jakością i funkcjonalnością. 

2. Niniejszą umową licencjodawca wyłącza swoją odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę (łącznie z pośrednimi albo bezpośrednimi szkodami z tytułu utraty 
zysków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, szkodami wynikłymi z przerw w działalności gospodarczej lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi 
szkodami o charakterze majątkowym), będącą następstwem używania albo niemożliwości użycia oprogramowania, nawet jeśli licencjodawca został 
zawiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Licencjodawca nie jest w szczególności odpowiedzialny za żadne dane zapamiętane za pomocą 
oprogramowania oraz za szkody związane z utratą tych danych. 

3. Licencjodawca nie gwarantuje, że program będzie działał poprawnie z przyszłymi wersjami programów linii Insert GT, czyli: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor 
GT, Gratyfikant GT, Gestor GT lub linii Insert nexo PRO, czyli: Subiekt nexo PRO, Rachmistrz nexo PRO, Rewizor nexo PRO, Gratyfikant nexo PRO, Gestor nexo PRO 
lub Navireo, które zostaną wydane po sprzedaży licencji niniejszego oprogramowania. 


