
  

Moduł: Gastronomia  1 

 

  



  

Moduł: Gastronomia  2 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP .............................................................................................................................. 4 

2. INFORMACJE SYSTEMOWE I TECHNICZNE .................................................................... 5 

3. DEFINICJE ......................................................................................................................... 6 

4. TRANSAKCJE .................................................................................................................... 7 

4.1. Wejście ................................................................................................................................ 8 

4.2. Sprzedaż ........................................................................................................................... 10 

4.3. Lista Transakcji ................................................................................................................. 11 

4.3.1. Raporty wydruku: Lista transakcji.................................................................... 13 

4.4. Lista dokumentów ........................................................................................................... 16 

4.5. Rachunki na firmę ............................................................................................................ 19 

4.5.1. Raporty wydruku: Lista w koszt firmy ............................................................. 21 

4.6. Karty klientów .................................................................................................................. 21 

4.7. Rozliczenie obsługi ........................................................................................................... 24 

4.7.1. Raport wydruku: Rozliczenie obsługi .............................................................. 25 

4.8. Lista zmian ........................................................................................................................ 26 

4.8.1. Raporty wydruku: Lista zmian .......................................................................... 27 

4.9. Ewidencja czasu pracy ..................................................................................................... 28 

4.9.1. Raporty wydruku: Ewidencja czasu pracy ....................................................... 32 

4.10. Definicje transakcji......................................................................................................... 33 

5. TRANSAKCJE – TERMINAL ............................................................................................ 41 

5.1. Wejście .............................................................................................................................. 41 

5.2. Sprzedaż ........................................................................................................................... 42 

5.3. Lista transakcji.................................................................................................................. 45 

5.4. Pozostałe okna ................................................................................................................. 47 

6. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSAKCJI .............................................. 48 

7. ADMINISTRACJA ............................................................................................................ 52 

7.1. Parametry systemu .......................................................................................................... 52 

7.1.1. Firma .................................................................................................................. 52 

7.1.2. System................................................................................................................ 53 

7.1.3. Sprzedaż ............................................................................................................ 55 

7.1.4. Sprzedaż wg VAT ............................................................................................... 56 

7.1.5. Zakup ................................................................................................................. 57 

7.1.6. Magazyny ........................................................................................................... 58 

7.1.7. Zamówienia odbiorcy ....................................................................................... 59 

7.1.8. Księgowość ........................................................................................................ 60 

7.1.9. Kasa .................................................................................................................... 61 

7.1.10. Rozliczenia ....................................................................................................... 62 

7.1.11. Majątek trwały ................................................................................................. 63 

7.1.12. Urządzenia fiskalne ......................................................................................... 64 

7.1.13. Komputery ....................................................................................................... 65 

7.1.14. Baza .................................................................................................................. 67 



  

Moduł: Gastronomia  3 

7.1.15. Licencja ............................................................................................................ 68 

7.2. Użytkownicy ..................................................................................................................... 69 

7.3. Słowniki ............................................................................................................................. 71 

7.4. Wydruki dokumentów ..................................................................................................... 72 

8. RAPORTY DEFINIOWALNE ........................................................................................... 74 

8.1. Przykład raportu .............................................................................................................. 77 

9. CENNIKI ......................................................................................................................... 77 

10. EWIDENCJA SPRZEDAŻY I ZAKUPÓW – WYDRUKI .................................................... 80 

11. OPIS IKON GŁÓWNEGO MENU .................................................................................. 83 

12. OPIS SKRÓTÓW KLAWISZOWYCH.............................................................................. 84 

13. ZMIANA NUMERACJI DOKUMENTÓW ....................................................................... 87 

14. DEFINICJE I USTAWIENIA W PARAMETRACH PROGRAMU ...................................... 88 

15. PRZYKŁAD USTAWIEŃ PARAMETRÓW SYSTEMOWYCH .......................................... 91 

16. KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PO INSTALACJI PROGRAMU............................................. 93 

17. LISTA PLIKÓW PODŁĄCZONYCH DO OBIEKTÓW ..................................................... 94 

18. UPGRADE/UPDATE WERSJI ......................................................................................... 95 

19. URUCHAMIANIE APLIKACJI NA STANOWISKACH ROBOCZYCH .............................. 96 

19.1. Kolejni użytkownicy w sieci ........................................................................................... 96 

20. ZMIANA TŁA PROGRAMU ........................................................................................... 98 

21. UWAGI OGÓLNE .......................................................................................................... 99 

22. ŻYCZYMY MIŁEJ I OWOCNEJ PRACY Z PROGRAMEM GASTRONOMIA .................. 100 

23. ZASTRZEŻENIE ........................................................................................................... 100 

 

  



  

Moduł: Gastronomia  4 

1. WSTĘP 

 

 

Innowacyjny system sBiznes GASTRONOMIA zawiera elementy niezbędne do 

wspomagania pracy w gastronomii, itp.  Program jest przejrzysty, intuicyjny i prosty  

w obsłudze.  Zawiera niezbędne elementy, które ułatwiają prowadzenie biznesu. Program 

dla gastronomii jest rozwijany i doskonalony w związku ze zmianami prawa oraz 

postępem technologicznym. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, sugestie oraz 

spostrzeżenia dotyczące programu przesłane na adres: info@sbiznes.pl 

mailto:info@sbiznes.pl
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2. INFORMACJE SYSTEMOWE I TECHNICZNE 

 

Działanie oprogramowania sBiznes GASTRONOMIA oparte jest na systemie 

Microsoft Windows i technologii bazy danych Microsoft SQL Server. 

 

Wymagania systemowe (minimalne - zalecane i obligatoryjne) 

❖ MS Windows 7, 8, 10, 11 

❖ .NET Framework 3.5 

❖ MS SQL Server 2008 R2  (Ustawienie Collation: SQL_Polish_CP1250_CS_AS 

domyślnie dla całej instancji serwera MS SQL) – ustawienie obligatoryjne 

❖ MS ReportViewer 2010 SP1 

 

Wymagania sprzętowe (minimalne - zalecane) 

❖ Pamięć RAM: 2 GB – 8 GB 

❖ Dysk twardy: Niezbędna ilość wolnego miejsca zależna od wielkości bazy danych 

to minimum 50 GB 

❖ Procesor zgodny ze standardem PC, minimum 2.4 GHz lub 1.5 GHz DualCore lub 

QuadCore 

❖ Karta sieciowa np.: 100 Mb/1Gb TCP/IP  

❖ Monitor: 17”, minimalna rozdzielczość ekranu - 1280 x 960 

 

 UWAGA! 

Potrzebne są również uprawnienia (np. administratora) do zainstalowania 

komponentów wymienionych w wymaganiach systemowych. 
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3. DEFINICJE 

 

1. Dokumentacja – materiał objaśniający udostępniony Użytkownikowi  w formie 

elektronicznej (plik PDF). Niniejszy opis funkcji programu wraz z przykładami.  

2. Producent: Firma SOFTINTEGRATION sp. z o.o. właściciel praw autorskich do 

produktów opisanych w niniejszej dokumentacji. 

3. Użytkownik (licencjobiorca) – podmiot gospodarczy, który nabył prawa do 

korzystania z funkcji programu  sBiznes Gastronomia. 

4. Produkt – oznacza dystrybuowaną przez SOFTINTEGRATION kopię 

oprogramowania utrwaloną na nośnikach magnetycznych lub optycznych wraz  

z kopią dokumentacji. 

5. Upgrade – nowa wersja oprogramowania, która w stosunku do poprzedniej 

wersji ma zmienioną specyfikację. 

6. Update - nowa wersja oprogramowania, która w stosunku do poprzedniej wersji 

ma usunięte ujawnione usterki, posiadająca niezmienioną lub nieznacznie 

zmienioną specyfikację. 

7. Licencja Użytkownika – udzielone Użytkownikowi w imieniu PRODUCENTA 

prawo do użytkowania dla własnych potrzeb produktu na warunkach określonych  

w umowie licencyjnej. 

8. Specyfikacja - wykaz funkcji produktu i sposób ich realizacji oraz postać 

raportów określony w dokumentacji. 

9. Platforma sprzętowo-systemowa - sprzęt komputerowy i system operacyjny 

posiadany przez Użytkownika, na którym produkt został zainstalowany. 

10. Wersja produktu – nr zapisany w postaci cyfrowej uwidoczniony w górnym 

pasku po uruchomieniu aplikacji (przykład: 1.5.6.10) 
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4. TRANSAKCJE 

 

Transakcje otwarte służą do kontroli rozliczeń obiektów zamkniętych takich jak, np. 

kluby, bary, itp. 

 

Rys. 1 Menu Transakcji i edycja parametrów obsługi transakcji czasowych 
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4.1. Wejście 

Opcja „>> Wejście” pozwala na kontrolę transakcji czasowych.  

 

Rys. 2 Okno transakcji Wejścia 

W zależności od ustawień parametrów systemowych opcje ‘Wejścia’ można 

podzielić na dwa podstawowe rodzaje. 

Pierwsze z nich przedstawione powyżej obrazuje wejście na obiekt typu ‘Pływalnia’, 

gdzie po przyłożeniu karty do czytnika klient wybiera taryfę wejściową jak i dodatkowe 

wyposażenie lub usługę.  

Drugi sposób to wybór miejsca (Sala, Stolik) w lokalizacji typu ‘Bar’ czy ‘Restauracja’, 

dla którego będą generowane transakcje. 
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Rys. 3 Zmiana parametrów Wejścia transakcji czasowych 

 

 

Rys. 4 Okno wejścia z wyborem sali 
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Rys. 5 Okno wejścia z wyborem stolika 

 

4.2. Sprzedaż 

 

Rys. 6 Okno sprzedaży asortymentu lub usług 
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Rys. 7 Okno rozliczenia z wyborem Formy płatności 

 

4.3. Lista Transakcji 

 

Rys. 8 Okno z listą Transakcji 
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W tym oknie jest możliwy wgląd w otwarte jak i zakończone transakcje. Można je 

segregować dla poszczególnych statusów, użytkowników lub okresów. Istnieje również 

możliwość wglądu do zakładek „Dane dodatkowe” i „Pozycje”. 

 

Rys. 9 Zakładka Dane dodatkowe 

Zakładka ta informuje o tym, jakie usługi i towary klient dokupił przy wejściu. 

 

Rys. 10 Zakładka Pozycje 

Zakładka ta informuje nas o tym, jakie towary klient dokupił w trakcie pobytu na 

obiekcie. 
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4.3.1. Raporty wydruku: Lista transakcji 

Z „Listy transakcji” można wygenerować następujące wydruki: 

 

❖ Lista transakcji 

 

Rys. 11 Lista transakcji – raport 
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❖ Asortyment według obsługi 

 

Rys. 12 Asortyment według obsługi  - raport 

 

❖ Lista asortymentu 

 

Rys. 13 Lista asortymentu – raport 
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❖ Lista transakcji według obsługi 

 

Rys. 14 Lista transakcji według obsługi - raport 

  



  

Moduł: Gastronomia  16 

4.4. Lista dokumentów 

Jeśli podczas sprzedaży asortymentu, jako forma płatności zostanie wybrana 

‘Gotówka’, to system do danej transakcji wygeneruje dokument sprzedaży (paragon)  

i zapisze na liście dokumentów. 

 

Rys. 15 Sprzedaż i wybór formy płatności 

Za pomocą filtrów znajdujących się w nagłówku tego okna można w szybki sposób 

odszukać konkretny dokument. 
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Rys. 16 Okno z listą dokumentów sprzedaży 

Za pomocą dodatkowej opcji system pozwala wygenerować zbiorczą fakturę 

z dostępnej listy paragonów. 

 

Rys. 17 Opcja generowania faktury zbiorczej z paragonów 
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Jeśli dokument sprzedaży (paragon) nie zostanie wygenerowany za 

pośrednictwem opcji ‘>> Sprzedaż’, a poprzez opcję ‘>> Wejście’ czyli za pośrednictwem 

transakcji to takie dokumenty można w bardzo prosty sposób odszukać na liście 

sprzedaży przez zaznaczenie opcji ‘Dokument powiązany z transakcją’. 

 

Rys. 18 Lista dokumentów sprzedaży pochodząca z transakcji 
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4.5. Rachunki na firmę 

Podczas sprzedaży asortymentu, jeśli zostanie wybrana forma płatności ‘Na firmę’ 

to wówczas transakcja nie zostanie przeniesiona do listy sprzedaży (jako paragon  

i zafiskalizowana), a tylko do ‘Listy w koszt firmy’ jako dany koszt poniesiony przez firmę. 

 

Rys. 19 Zmiana formy płatności 

Po wyborze opcji „Rachunki na firmę” widzimy transakcje przeprowadzone na 

koszt naszej firmy. Wyświetlane dane możemy posortować na kilka różnych sposobów za 

pomocą dostępnych filtrów znajdujących się w nagłówku okna co pomoże nam odnaleźć 

szukaną pozycję. 

 

Rys. 20 Okno z listą rachunków w koszt firmy 
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Jeśli daną pozycję można ‘usunąć’ z kosztów to poprzez dostępną opcję możemy 

tego dokonać. 

 

Rys. 21 Anulowanie pozycji z kosztów firmy 

Po anulowaniu dana pozycja zostaje odpowiednio oznaczona ze stosownym 

komunikatem. 

 

Rys. 22 Lista „w koszt firmy” z anulowaną pozycją 
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4.5.1. Raporty wydruku: Lista w koszt firmy 

 

Raport wydruku z zaznaczeniem pozycji anulowanych. 

 

 

4.6. Karty klientów 

 

Rys. 23 Okno z listą kart klientów 
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Za pomocą opcji menu „Karty klientów” mamy możliwość zarządzania 

elektronicznymi kartami klienta. Dokumenty możemy posortować według 

odpowiadających nam kryteriów, co ułatwi nam wyszukiwanie.  

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy i wybraniu opcji „Dodaj” mamy możliwość 

utworzenia nowej Karty klienta. Poniżej okno: 

 

 

Rys. 24 Okno edycji lub zapisu nowej karty klienta 

❖ W polu „Symbol” wpisuje się  oznaczenie jakie ma mieć karta w systemie. 

 

❖ „Ważność od … do” określa terminy ważności karty. 

 

❖ „Klucz” – z rozwijanej listy wybierany jest identyfikator przypisany danej karcie. 

 

 UWAGA! 

Dana karta musi być wcześniej zarejestrowana w systemie. 
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❖ „Kontrahent” – z rozwijanej listy wybiera się kontrahenta, do którego będzie 

przypisana karta.  

 

❖ Adres, telefon, PESEL i e-mail powinny zostać uzupełnione automatycznie po 

wybraniu kontrahenta. 

 

❖ „Pobieranie na wejściu” – określa, czy środki z karty mają być pobierane na 

wejściu czy dopiero przy wyjściu. 

 

❖ Rabat wejść/towarów – określa rabat przysługujący użytkownikowi karty na 

wejścia i/lub towary. 

 

❖ „Dopuszczalna kwota” – określa ile pieniędzy jednorazowo może wydać 

użytkownik karty. 

 

❖ „Dzienne rabaty kwotowe” – dzielony jest na podstawowe i dodatkowe, 

a określają ile w danym dniu klient posiada środków na wykorzystanie w ramach 

przysługującego mu rabatu. 

 

Rys. 25 Zakładka z historią użycia karty klienta 

Zakładka „Historia karty” przedstawia poszczególne działania przeprowadzone za 

pomocą karty klienta. 

 

Rys. 26 Zakładka z dostępnym Saldem katy i jej obciążeniami 

W zakładce „Saldo karty” można sprawdzić historie doładowań i obciążeń karty 

klienta. Ponadto, klikając prawym przyciskiem myszy w okienku „Doładowania”, istnieje 

możliwość dodania środków do karty. 
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4.7. Rozliczenie obsługi 

 

Rys. 27 Okno rozliczeń obsługi 

Za pomocą tej funkcjonalności jest możliwy dostęp do historii transakcji 

z podziałem np. na użytkowników. Lista dostępnych opcji grupowania przedstawia 

poniższe okno. 

 

Ponadto można wybrać okres czy konkretną zmianę, dla której mają być pokazane 

transakcje. 
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4.7.1. Raport wydruku: Rozliczenie obsługi 

Rys. 28 Podstawowy raport rozliczenia obsługi 

 

Rys. 29 Raport rozliczenia obsługi z podziałem na grupę asortymentową 
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4.8. Lista zmian 

 

Rys. 30 Okno z listą zmian 

Powyższe okno przedstawia otwartą zmianę jak i listę zmian już zamkniętych. 

Przełączając się pomiędzy zmianami w dolnej części okna można prześledzić listę 

sprzedanych towarów na konkretnej zmianie. 
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4.8.1. Raporty wydruku: Lista zmian 

 

Rys. 31 Raport zmiany wg transakcji 

 

 

Rys. 32 Raport zmiany wg. dokumentów sprzedaży 
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4.9. Ewidencja czasu pracy 

System oferuje ewidencję czasu pracy pracowników, ale aby ta opcja była dostępna 

należy wpierw ją aktywować za pomocą dostępnego parametru  

w edycji obsługi danego użytkownika „Czy rejestracja czasu pracy”. 

 

Rys. 33 Aktywacja funkcji Ewidencji czasu pracy 

Rys. 34 Lista użytkowników z ewidencją czasu pracy 
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Będąc na liście ewidencji czasu pracy można poprzez opcję ‘Użytkownik’ wyświetlić 

czas pracy tylko dla konkretnej osoby lub pokazać dla wszystkich. Za pomocą filtrów 

‘Okres’ czy ‘Zmiana’ można również w łatwy sposób wyszukać odpowiedni zakres czasu 

pracy dla danej osoby. 

Po zalogowaniu do systemu dany pracownik zostaje automatycznie przypisany do 

ostatniej zmiany z informacją, kiedy i o której godzinie rozpoczął pracę.  

Jeśli nowa zmiana nie została jeszcze otwarta to podczas pierwszego logowania 

w danym dniu system zada pytanie, czy ma otworzyć nową zmianę i przypisać do niej. Jeśli 

nie to dana osoba zostanie przez system przypisana do ostatnio zamkniętej zmiany. 

 

Rys. 35 Okno z pytaniem o nową zmianę 
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Tylko osoba posiadająca uprawnienia ‘Manager-a’ może modyfikować dane wejść 

i wyjść pracowników jak i przypisywać ich do innych zmian. 

 

Rys. 36 Okno z uprawnieniami dla obsługi 

Poniżej został przedstawiony sposób edycji czasu pracy pracownika. 

Rys. 37 Funkcja edycji czasu pracy 
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Rys. 388 Okno edycji czasu pracy 

Każda zmiana czasu pracy zostaje przez system zapisana w formie informacji 

dostępnej pod przyciskiem ‘Opis’. 

Po skończonej pracy dana osoba przy wyjściu zamyka swoją zmianę poprzez opcję 

dostępną w ewidencji czasu pracy. 

Rys. 39 Opcja zamknięcia zmiany pracownika 

 

Rys. 40 Okno z zamkniętą zmianą pracownika i czasem pracy 
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4.9.1. Raporty wydruku: Ewidencja czasu pracy 
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4.10. Definicje transakcji 

W „Definicjach obiektów” określa się wszystkie ustawienia dotyczące transakcji. 

Można tutaj dowolnie modyfikować taryfy, ulgi, produkty itp. 

W „Definicjach transakcji” ustala się ogólne parametry dotyczące transakcji. Istnieje 

możliwość zmiany „Tolerowanego czasu przekroczenia” – czyli tego, ile czasu klient będzie 

mógł spędzić na terenie placówki po tym, jak minie czas jego taryfy wejścia, zanim zostaną 

doliczone koszty dodatkowe. W tym oknie definiuje się też ustawienia dotyczące szafek – 

co ile mają być dobierane, czy mają być dobrane do każdej transakcji itp. 

W polu „Maksymalna kwota otwartego rachunku” ustala się maksymalną ilość 

pieniędzy, którą może wydać klient podczas jednego pobytu użytkownika. 

 

 UWAGA! 

Do tej kwoty nie wlicza się „Taryfa wejścia”! 

 

 UWAGA! 

Wszystkie parametry dotyczące czasów podane są w minutach!  
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Rys. 39 Okno definicji taryf i konfiguracja Taryf wejścia 

„Taryfy wejścia” – określamy tutaj ceny i specyfikacje wejścia do placówki. Istnieje 

też możliwość utworzenia nowej taryfy (po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na okno). 

Podczas tworzenia taryf określamy okres od kiedy, do kiedy, w jakich dniach oraz w jakich 

godzinach będzie obowiązywała dana taryfa. Ustawiamy tez kwotę jaką wchodzący musi 

zapłacić, czas który może spędzić na terenie placówki, oraz koszty jakie będzie musiał 

ponieść za przekroczenie dozwolonego czasu. Określamy również to, czy kwoty mogą 

podlegać rabatom (np. tym przypisanym danym użytkownikom). 
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Rys. 40 Okno definicji transakcji i konfiguracja Usług wejścia 

„Usługi wejścia” – określamy tutaj z jakich usług i towarów będzie mógł skorzystać 

klient, który wchodzi na teren placówki. Przy tworzeniu nowej usługi wejścia podajemy  

w jakich dniach i godzinach będzie można z niej korzystać, oraz określamy okres ważności. 

Podobnie jak w przypadku „Taryf wejścia” ustalamy czy kwoty będą podlegały rabatom, 

czy nie. 
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Rys. 41 Okno definicji transakcji i konfiguracja Usług dla karty 

 

Rys. 42 Okno definicji transakcji i konfiguracja Parametrów kart 
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Rys. 43 Okno definicji transakcji i konfiguracja Rodzajów kart i cenników 

 

Rys. 44 Okno definicji transakcji i konfiguracja Kluczy 
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W zakładce „Klucze” mamy wgląd w listę elektronicznych identyfikatorów takich jak: 

paski, karty itp. Istnieje też możliwość dodania nowej pozycji do listy. Przy kreacji nowego 

rekordu wybieramy czy dany „klucz” jest kartą lub paskiem, oraz czy będzie należał do 

obsługi, serwisu czy ma służyć klientom. 

Rys. 45 Okno definicji transakcji i konfiguracja Obsługi 

W zakładce „Obsługa” definiujemy listę osób odpowiedzialną za obsługę programu 

z trybie terminalowym. W zależności od potrzeb, za pomocą odpowiednich uprawnień 

ograniczamy dostępną funkcjonalność dla każdej osoby z obsługi indywidualnie. 
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Rys. 46 Okno definicji transakcji i konfiguracja Punktów odczytu 

 

Rys. 47 Okno definicji transakcji i konfiguracja głównych Parametrów  
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Rys. 48 Okno definicji transakcji i konfiguracja Parametrów dodatkowych 

 

Rys. 49 Okno definicji transakcji i konfiguracja Sterowników, Czytników czy Szafek 
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5. TRANSAKCJE – TERMINAL 

 

Po uruchomieniu aplikacji w trybie terminalowym na oknie głównym u góry 

pokazuje się nam pasek narzędzi z którego mamy cały czas bezpośredni dostęp do niemal 

każdego z możliwych okienek w programie. 

Rys. 50 Aktywne Ikonki do terminala 

Pierwsze pięć (na obrazku szare) przycisków służą do obsługi tabelek na oknach. 

Kiedy włączymy jakieś okno i będzie tam tabelka to po kliknięciu na niej te przyciski staną 

się aktywne i będziemy mogli ich użyć do dodawania, edycji czy też usuwania pozycji  

z tabeli. Przycisk „Odśwież” jest odpowiedzialny za aktualizacje wyświetlanych danych. 

Kiedy użytkownik ustawi nad tabelką jakieś filtry przycisk odśwież spowoduje 

uzupełnienie tabelki danymi spełniającymi nasze kryteria wyszukiwania. 

 

5.1. Wejście 

Otworzyć okienko wejścia można w dwojaki sposób. 

❖ kliknąć wejście w głównym pasku narzędzi. 

 

❖ przyłożyć transponder do czytnika ( jeżeli został zdefiniowany  

w programie)  
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Rys. 51 Okno Karty Transakcji 

Następnie niezbędny będzie nam już transponder. Wybieramy taryfę wejściową  

i przykładamy go do czytnika zostanie nam przydzielona szafka oraz wyświetli nam się 

numer transpondera. Jeżeli przydzielona szafka nie odpowiada klientowi można kliknąć 

na niej dwukrotnie lewym przyciskiem myszki i ręcznie przydzielić inną dostępną szafkę. 

Dodatkowo po prawej stronie klient może dokupić dodatkowe usługi na wejściu, pozycje 

wyświetlane w tym miejscu muszą zostać wcześniej dodane w parametrach aplikacji. 

Wszystko potwierdzamy przyciskiem „Zatwierdź”. 

 

5.2. Sprzedaż 

Aby sprzedać jakiś towar należy uruchomić okienko sprzedaży, można tego 

dokonać na dwa sposoby: 

❖ Z głównego paska narzędzi  uruchomić Transakcje -> Lista transakcji, odszukać 

interesującą transakcje i poprzez dwuklik uruchomić jej edycję. 

 

❖ Przyłożyć transponder a okno uruchomi się automatycznie. 
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Rys. 52 Okno wyboru 

Okno to jest podzielone na dwie zasadnicze sekcje, lewa strona to zakupy już 

dokonane a prawa to miejsce, gdzie możemy dodać towar do listy zakupów. 

Kolorowe panele po prawej działają na zasadzie zagłębiania się tzn., jeżeli klikniemy 

na „Piwo”, widoczne panele zostaną zastąpione panelami z piwami i tam można wybrać 

piwo, które chcemy sprzedać i dodać je do towarów zakupionych poprzez dwuklik lub 

zaznaczenie odpowiedniego panelu i kliknięcie „Dodaj” pod panelami. 

Jeżeli chcemy cofnąć się do poprzedniej „strony” klikamy wstecz.  Takie zagłębienie 

nie musi się kończyć na 2 poziomach. Oczywiście wygląd, opisy oraz definiowanie co ma 

się pokazać po przyciśnięciu danego panelu jest definiowalne przez użytkownika  

w parametrach systemu (nie można jednak go zmienić w trybie terminalowym). 

Jak widać na obrazku wszystko dzieje się przy zaznaczonej opcji „Towary”. Po 

zmienieniu tego ustawienia na „Połącz transakcje” będzie możliwość przejęcia pozycji  

z innej transakcji. 
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Rys. 53 Transakcje rozliczenia 

Po wybraniu z listy interesujących nas pozycji klikamy „Połącz” i zostają one 

przepisane do rachunku osoby przejmującej a odjęte od rachunku osoby, od której są 

przejmowane.  

Po lewej stronie mamy pozycje już przez nas zakupione, oczywiście możemy 

zmieniać ich ilości poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji i zwiększenie licznika na dole 

okienka. W tej chwili na liście widzimy jedynie pozycje niezapłacone (tylko takie mogą być 

edytowane) jednak możemy przełączyć widok, aby zobaczyć wszystko co dany klient 

zamawiał.  

Pierwsza pozycja, pomimo iż wyświetla się jako pozycja nie zapłacona nie może być 

edytowana, jest to informacje o tym, że klient przekroczył zdeklarowany przy wejściu czas 

pobytu i przy wyjściu będzie musiał dopłacić. 

Przycisk „Na firmę” przeniesie zaznaczoną pozycje w koszty firmy a „Rozdziel” 

cofnie przejęcie transakcji (pozycje przejęte z innych transakcji zaznaczane są innym 

kolorem i tylko takie mogą być rozdzielane). 
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5.3. Lista transakcji 

Na liście transakcji mamy wgląd do wszystkich zawartych transakcji, zarówno do 

tych zamkniętych i anulowanych jak i do tych otwartych. 

Rys. 54 Lista transakcji 

Nad tabelą z danymi możemy ustawić filtry tak aby zobaczyć tylko takie pozycje 

jakie nas interesują dodatkowo, kiedy zaznaczymy jakiś rekord u dołu w zakładce „Dane 

dodatkowe” możemy szybko sprawdzić jakie np. usługi na wejściu zostały kupione,  

a w zakładce „Pozycje” mamy szybki wgląd do listy zakupów. Jeżeli transakcje jest otwarta 

możemy ją uruchomić z tej listy i dodawać kolejne lub edytować już zakupione pozycje. 

Pod tabelą po prawej stronie jest przycisk „Obłożenie” po jego kliknięciu możemy 

sprawdzić aktualny stan obiektu tzn., ile transakcji jest otwartych, ilość wolnych szafek czy 

transakcje ogółem. 
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Rys. 55 Okno podglądu stanu szafek 

Powyższe okno przedstawia podgląd obłożenia stanu szafek. 

Ważny jest też przycisk nad tabelką z symbolem malej drukarki, który umożliwia 

podejrzeć i wydrukować 4 raporty: 

❖ Lista transakcji 

❖ Asortyment według obsługi 

❖ Lista asortymentu 

❖ Lista transakcji według obsługi 

 

Ważne jest, aby przed wydrukowaniem któregoś raportu ustawić filtry. 

W przeciwnym wypadku pozycje na raportach będą filtrowane według domyślnych 

ustawień, czyli z takimi z jakimi uruchomione zostało okno. 
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5.4. Pozostałe okna 

Następny przycisk na pasku zadań to „Na firmę”. W oknie kryjącym się pod tym 

przyciskiem można zobaczyć kto i jakie towary wpisał w koszty firmy 

Rys. 56 Lista kart klientów 

W tym miejscu można dodać nową kartę klienta, zasilić saldo karty czy też 

sprawdzić jej historię. Wszystkie dane zostaną wyświetlone pod tabelą z listą kart po 

zaznaczeniu którejś z pozycji.  Pod spodem są dwie zakładki. Jedna  

z historią a drugą związaną z jej saldem, gdzie można dodać środki do karty lub nałożyć 

na nią jakieś obciążenie. 

Kasa -> Stan kasy to okno, na którym wyświetlane są informacje o stanie kasy dla 

aktualnie otwartej zmiany. Na liście tej nie można dokonywać żadnych zmian, ponieważ 

ma ona jedynie funkcję informacyjną. Stan kasy jest rozbity na użytkowników i towary 

jakie zostały przez nich sprzedane.   
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6. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSAKCJI 

 

Istnieje możliwość otworzenia okna transakcji w terminalu, który może być 

obsługiwany zarówno przez myszkę + klawiaturę jak i przez panel dotykowy. Aby otworzyć 

program jako terminal musimy kliknąć prawym przyciskiem myszy na skrót programu,  

a następnie dopisać do ścieżki parametr „-t” (tak jak na poniższym przykładzie). 

 

Rys. 57 Okno przed dopisaniem parametru 

Ścieżka programu przed dopisaniem parametru 
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Rys. 58 Okno po dopisaniu parametru 

 

 UWAGA! 

Ścieżka w polu „Element docelowy” może się różnić w zależności od wybranej 

lokalizacji przy instalacji programu! Mimo to po dopisaniu parametru „-t” wszystko 

powinno działać ja należy.  
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Jeżeli wszystko zostanie wykonane w poprawny sposób, po dwukrotnym kliknięciu 

na ikonkę powinno pojawić się okno wyglądające podobnie jak to poniżej. 

 

Rys. 59 Panel logowania do terminala 

W oknie programu pojawia się panel logowania, który znacznie się różni od 

logowania do „normalnej” wersji programu. Jak widać nie trzeba tutaj podawać nazwy 

użytkownika („loginu”). Wystarczy tylko wpisać hasło, które ustalamy w zakładce „Obsługa” 

w Transakcjach -> Definicje obiektów. 

Do terminala możemy się zalogować również bez podawania hasła. Wystarczy 

przyłożyć do czytnika elektroniczny identyfikator przypisany do danego użytkownika. 
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Rys. 60 Okno terminala po zalogowaniu 

  

Okno transakcji wejścia. 

Karty klientów i ich 

saldo. 

Blokowanie ekranu. 

Lista transakcji na koszy 

firmy. 

Lista otwartych i 

zamkniętych 

transakcji. 
Zarządzanie zmianami. 

Zawartość szuflady. 

Stan kasy, oraz dokumenty 

kasowe KP i KW. 
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7. ADMINISTRACJA 

 

Dostęp do głównych parametrów systemu znajduję się w podstawowym menu 

systemu. 

 

Rys. 61 Menu konfiguracji i administracji systemu 

 

7.1. Parametry systemu 

Parametry systemu należy zdefiniować zgodnie z profilem działalności i danymi 

firmy (NIP, KRS, EKD, PESEL, REGON, Urząd Skarbowy, konto bankowe). 

 

 UWAGA! 

Wszystkie zakładki należy dokładnie sprawdzić i dostosować do profilu działalności 

firmy. Opisy dla poszczególnych pól są czytelne i powinny być zrozumiałe dla użytkownika. 

 

7.1.1. Firma 

Wszystkie dane firmy wprowadza się w menu Parametry systemu w zakładce 

‘Firma’. 

Dane zawierają wszystkie niezbędne informacje o naszej firmie, jej symbol, nazwę, 

konta bankowe, dane adresowe, dodatkowe, podatnicy, itd. 
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Rys. 62 Podstawowe dane dotyczące firmy 

 

7.1.2. System 

Statusy oznaczają wybór koloru dokumentów Roboczych, Zatwierdzonych 

i Zaksięgowanych. 

W tym miejscu definiuje się również skrót klawiszowy przy podpowiedzi indeksów 

i dokumentów, np.: „Ctrl + N” lub dowolny inny. 

W zakładce Parametry systemu można wskazać miejsce wykonywania kopii 

zapasowej oraz ustawić parametr automatycznego wykonywania kopii co określoną liczbę 

dni przy zamykaniu systemu.  

W tej zakładce wskazuje się również folder zapisu/odczytu plików dołączonych do 

obiektów (indeksy, kontrahenci, dokumenty sprzedaży, zakupu, magazynowe, 

zamówienia, itp.) 
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 UWAGA! 

Link do pobierania kursu walut wpisujemy wtedy, jeżeli korzystamy z opcji 

walutowych. 

 

Rys. 63 Podstawowe dane dotyczące Systemu 
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7.1.3. Sprzedaż 

W zakładce Sprzedaż ustawia się parametry wydruków dokumentów sprzedaży, 

m.in. opisy do symboli, liczba kopii, teksty dodatkowe itp. 

Rys. 64 Zakładka z parametrami sprzedaży 

  



  

Moduł: Gastronomia  56 

7.1.4. Sprzedaż wg VAT 

Zakładka z definicją stawek VAT. 

Rys. 65 Zakładka z definicjami stawek VAT 

Ze względu na złożoność obliczeń i zastosowań definiowanie stawek VAT znajduje 

się w gestii producenta. 
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7.1.5. Zakup 

Parametry zakupu z opcją wprowadzenia % składki na Fundusz Promocji 

Produktów Rolno-Spożywczych. 

Rys. 66 Okno z parametrami dotyczącymi zakupu 
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7.1.6. Magazyny 

Parametry magazynów wprowadza się w zakładce ‘Magazyny’. 

Rys. 67 Główne parametry dotyczące magazynów 
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7.1.7. Zamówienia odbiorcy 

W zakładce ‘Zamówienia odbiorcy’ można dostosować własne wydruki do 

zamówień odbiorców, tj. opis do symbolu zamówienia, opis do dokumentu korygującego, 

ustawienie liczby kopii wydruku, teksty dodatkowe itd. 

Rys. 68 Główne parametry dotyczące zamówień odbiorców 

Na podstawie zamówienia dla odbiorcy można wygenerować fakturę proformę lub 

fakturę zaliczkową. Można także wykonać wycenę zamówienia dla klienta. Powyższe 

parametry służą do odpowiedniej konfiguracji dokumentów związanych z zamówieniami. 
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7.1.8. Księgowość 

W zakładce ‘Księgowość’ ustala się czy księgowość w danej firmie jest prowadzona 

na podstawie ‘Książki Przychodów i Rozchodów’ czy może dokumenty mają być 

generowane do tzw. pełnej księgowości. Ustala się również nazwę dodatkowej kolumny 

czy np. maskę itd. 
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7.1.9. Kasa 

Parametry dotyczące kasy znajdują się w poniższej zakładce. 

Rys. 69 Parametry dotyczące kasy 
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7.1.10. Rozliczenia 

Parametry dotyczące rozliczeń zostały przedstawione poniżej. W zakładce tej 

definiuje się również tabelę odsetek ustawowych. 

Rys. 70 Parametry rozliczeń 

Odpowiednie ustawienia kolorów pozwoli w sposób czytelny kontrolować 

rozliczenia z kontrahentami – Należności i Zobowiązania. 

Tabela odsetek służy do definiowania okresu obowiązywania oraz wartości 

% odsetek ustawowych. Dane te wykorzystujemy przy generowaniu wezwań do zapłaty 

należności nierozliczonych na dzień wezwania oraz odsetek od należności rozliczonych 

(zapłaconych). Należy zwrócić uwagę na poprawne zdefiniowanie oprocentowania oraz 

okresu obowiązywania. 
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7.1.11. Majątek trwały 

Maskę dokumentów inwentaryzacji jak i dodatkowe parametry definiujemy 

w zakładce ‘Majątek trwały’. 

Rys. 71 Opcje dotyczące majątku trwałego 
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7.1.12. Urządzenia fiskalne 

Rys. 72 Parametry dotyczące urządzeń fiskalnych 
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7.1.13. Komputery 

Zakładka Komputery to lista zdefiniowanych komputerów w sieci. Poniższe okno 

przedstawia również edycję przykładowego komputera. Dla danego sprzętu przypisuje się 

również obsługiwane urządzenie jakim jest drukarka fiskalna, czytniki kart, wagi 

elektroniczne itp. 

Rys. 73 Lista komputerów w sieci 
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Rys. 74 Modyfikacja parametrów drukarki fiskalnej 

 

 

Rys. 75 Modyfikacja parametrów czytnika kreskowego 

 

 

Rys. 76 Modyfikacja parametrów wagi elektronicznej 
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7.1.14. Baza 

Zakładka ‘Baza’ jest bardzo istotna dla naszej pracy. W niej wybieramy bazę danych, na 

której będziemy pracować. Widoczne informacje bazy to: symbol, nazwa bazy oraz data 

utworzenia lub zamknięcia.  

Rys. 77 Konfiguracja baz danych 
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7.1.15. Licencja 

Zakłada Licencja służy do importu klucza licencyjnego oraz wglądu na dostępne  

w systemie moduły. 

 

Rys. 78 Informacja o licencji i import kluczy licencyjnych 

 

 UWAGA! 

Dane zapisane w kluczu licencyjnym muszą dokładnie odpowiadać danym 

wpisanym w parametrach firmy. 
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7.2. Użytkownicy 

W poniższym oknie mamy możliwość dodawania nowego lub modyfikacji już 

istniejącego użytkownika nadając mu różnego rodzaju uprawnienia. 

Rys. 79 Lista użytkowników z przypisanymi uprawnieniami w systemie – poniżej szczegóły 
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Podstawowe grupy uprawnień. 
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7.3. Słowniki 

Przed przystąpieniem do pracy musimy przejrzeć i zdefiniować lub zmodyfikować 

wszystkie słowniki wykorzystywane w systemie (typy płatności, magazyny, jednostki 

miary, itp.). 

 

Rys. 80 Parametry słownikowe 
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7.4. Wydruki dokumentów 

 

Rys. 81 Wydruki dokumentów 

W tym miejscu definiujemy lub modyfikujemy wydruki dokumentów: faktury, 

zamówienia, itp. 

Wydruki kolorowe (niebieskie) możemy kopiować jako wzór. 

Raporty modyfikowalne umożliwiają nam wykonanie własnego projektu wydruku 

dokumentu.  

Zdefiniowany raport należy dodać do Menu wydruków w Sprzedaży, Magazynach 

lub Zamówieniach. 

Prawy przycisk myszki na wydrukach szarych podpowiada nam opcje do 

wykorzystania. 

 

Rys. 82 Lista licencyjnych 
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 UWAGA! 

Gotowe raporty można wczytać (import) z przygotowanego pliku (format: xml) 

 

 UWAGA! 

Każdy raport można „wyeksportować” i po modyfikacjach zaimportować ponownie 

do systemu. 
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8. RAPORTY DEFINIOWALNE 

 

 

Rys. 83 Widok okna Raporty - Definicja raportów 

Możemy zdefiniować dowolny raport wg. uznania. W tym celu możemy 

wykorzystać wzory raportów wbudowanych lub zlecić definicję. 

Dostępne raporty tzw. systemowe są widoczne w zależności od uruchomionych 

funkcji. Przykład: Jeżeli jesteśmy w Menu: Magazyny – Lista dokumentów możemy 

uruchomić zdefiniowane raporty: Nota syntetyczna lub wydruk listy dokumentów. Należy 

pamiętać o zaznaczeniu dokumentów, które będą występowały w raportach. 

 

 UWAGA! 

Każdy raport jest generowany tylko dla zaznaczonych obiektów. Jeżeli 

podświetlimy jeden obiekt raport zostanie utworzony tylko dla tego obiektu. 

 

 UWAGA! 

Niektóre wydruki np. nota syntetyczna tworzone są dla wybranych dokumentów 

np. zakres dat (rok, miesiąc, kwartał, od - do). 
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Rys. 84 Nota syntetyczna - potwierdzenie 

Powyżej przykład noty syntetycznej dla zakresu od 1 do 21 stycznia. Ponadto mamy 

możliwość wydruku z rozbiciem na poszczególne rodzaje towarów. 

Przykład noty syntetycznej z rozbiciem na rodzaje towarów: 

 

Rys. 85 Nota syntetyczna z rozbiciem na towary 
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  Przykład noty syntetycznej bez rozbicia na rodzaje towarów: 

 

Rys. 86 Nota syntetyczna bez rozbicia na towary 

Notę syntetyczną drukujemy zawsze dla wybranego zakresu zaznaczając zakres 

dokumentów, który nas interesuje. Możemy wcześniej ustawić odpowiedni filtr  

a następnie wybrać dokumenty, dla których będziemy drukować notę syntetyczną 

(zaznaczyć). 
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8.1. Przykład raportu 

Rys. 87 Przykład raportu – Sprzedaż wg. asortymentu 

 

9. CENNIKI 

 

 

Rys. 88 Widok okna - Edycja cennika 

Wybór rodzaju cennika 

Określenie sposobu zaokrąglania 

cen. 

Wpisujemy nazwę cennika 
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Możemy zdefiniować dowolną ilość cenników i wykorzystywać podczas pracy  

w programie. Podczas definiowaniu nowego cennika wypełniamy wszystkie pola oraz 

zaznaczamy checkboxy w zależności od wyborów. 

Rys. 89 Widok okna - Wydruk deklaracji VAT 

W programie funkcjonuje automatyczne tworzenie deklaracji podatkowych. 

 

 UWAGA! 

Dane podatnika zaczytywane są z menu: Administracja – Firma – zakładka 

„Podatnicy”.   Po wprowadzeniu zmian w zakładce Podatnicy należy usunąć deklarację VAT 

7 i utworzyć ponownie. 

  

NIP Użytkownika 

 

Pola wypełniane automatycznie 

 

Większość pól jest wypełniana 

automatycznie 
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Po usunięciu deklaracji należy zamknąć okienko deklaracje i otworzyć ponownie. 

Deklaracja zapełni się sama danymi. 

 

Rys. 90 Raport wydruku księgi przychodów i rozchodów 
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10. EWIDENCJA SPRZEDAŻY I ZAKUPÓW – WYDRUKI 

 

 

Rys. 91 Ewidencja sprzedaży VAT 
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Rys. 92 Ewidencja zakupów VAT 
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Rys. 93 Widok okna - z opisem możliwych działań 

Każdy dokument można wielokrotnie Zatwierdzać, Odtwierdzać, Anulować, 

Księgować, drukować oraz sprawdzać powiązania z innymi dokumentami. Zawsze po 

zmianie ustawień (np. okresy) konieczne jest uruchomienie ikonki „Odśwież” (lewy górny 

róg) 

 

 UWAGA! 

Do każdego obiektu w systemie (dokumenty, kontrahenci, indeksy) możemy 

podpiąć dowolny dokument w wybranym formacie. 

  

Wybrany (podświetlony) 

dokument 

W dolnym menu w poszczególnych 

zakładkach widzimy informacje związane z 

danym dokumentem. Niektóre można 

edytować 

 

Górne menu służy do 

wyboru sposobu 

wyświetlania 

(filtrowania) 
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11. OPIS IKON GŁÓWNEGO MENU 

 

Ikonki oraz ich odpowiedniki na klawiaturze: 

 - dodaj np. nowy dokument, indeks, zamiennik, kontrahent, itp. Klawisz: Insert 

 - edytuj wskazany dokument lub element, 

 - usuń wybrany (ne) element (y) np. dokument, - Klawisz: Delete 

 - podgląd wybranych (ego) elementu, np. dokumentu, 

 - twórz (generuj) raport wskazanego dokumentu - Klawisze: Ctrl+P, 

 - zatwierdź jeden lub wybrane dokumenty, 

 - odtwierdź jeden lub wybrane dokumenty {operacja odwrotna od zatwierdź} 

 - podgląd powiązań pomiędzy dokumentami. 

  - umożliwia eksport wybranych elementów do formatów: txt lub html 

- umożliwia dołączenie plików (różnych formatów) do obiektów w systemie 

 - odśwież widok np. po zmianie w ustawieniach filtru 

- umożliwia tzw. szybką sprzedaż z wykorzystaniem panelu dotykowego. 

 

Zatwierdzenie wyboru (np. wcześniej wybranych indeksów) --- klawisz Enter 

Klawisz „Space” (Spacja) – pozwala wpisywać ilości dla wybranych indeksów. 
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 UWAGA! 

Tylko aktywne (kolorowe) przyciski można wykorzystywać. Jeżeli dla danego 

dokumentu przycisk jest szary to znaczy, że nie można w danej sytuacji z niego skorzystać.  

 

12. OPIS SKRÓTÓW KLAWISZOWYCH 

 

Prawy przycisk myszki– po naciśnięciu zobaczymy dostępne funkcje (aktywne  

i nieaktywne) 

Strzałki góra/dół, prawa/lewa 

Shift – Strzałka góra/dół - zaznaczanie (wybór) wielu pozycji  

Enter – wybór (np. Księgowość – Rozliczenia) 

Esc – rezygnacja (wycofanie się) z wcześniejszego wyboru 

Przeciągnij i upuść (Drag &Drop) 

Ctrl+C, Ctr+V    kopiuj, wklej 

Shift+Ctrl+C – kopiowanie wskazanego strzałką pola obiektu, np.: symbol, kwota, itp. 

(Kontrahenci – Rozliczenia) 

Ctrl+A – zaznacz wszystko 

Ctrl+P – drukuj.   Także w zależności od potrzeby „podgląd” lub „utworzenie dokumentu 

PDF” 

Ctrl+N – kolejna pozycja indeksu/dokumentu (jeżeli nie zostanie zdefiniowane inaczej 

w parametrach) 

Insert – dodaj       

Delete – usuń  

Aktywne ikonki - kolorowe 

Nieaktywne ikonki – szare  

Aktywne raporty – po wejściu w odpowiednie menu. 
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Aby sprawdzić czy dane pole jest aktywne – klikamy prawym przyciskiem myszki  

w pustym polu – patrz: przykład poniżej. 

 

Rys. 94 Widok okna - z bazą indeksów 

 

 

Rys. 95 Widok okienek - prawy przycisk myszy 

W tym miejscu możemy wprowadzić 

zamienniki dla wybranych indeksów 
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Rys. 96 Przykładowy widok okienek - prawy przycisk myszy 

 

 UWAGA! 

Tylko aktywne (kolorowe) przyciski można wykorzystywać. Jeżeli dla danego 

dokumentu przycisk jest szary to znaczy, że nie można w danej sytuacji z niego skorzystać.  



  

Moduł: Gastronomia  87 

13. ZMIANA NUMERACJI DOKUMENTÓW 

 

Każdemu dokumentowi możemy zmienić wcześniej automatycznie nadany numer. 

Wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszki na numerze (przykład poniżej – rys. 365), 

który chcemy zmienić i pojawi się nam okienko rys. 366, na którym dokonujemy zmiany. 

 

Rys. 97 Przykładowy numer dokumentu. 

 

 

Rys. 98 Widok okienka - zmiana numeracji dokumentu 

 

 UWAGA! 

Należy pamiętać o zachowaniu porządku (chronologia) w numeracji dokumentów.  

Użytkownicy odpowiadają za prawidłową numerację dokumentów w systemie.  
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14. DEFINICJE I USTAWIENIA W PARAMETRACH PROGRAMU 

 

W Menu „Administracja – parametry systemu” należy ustawić takie parametry, 

które będą określały działania aplikacji. Możliwy jest np. wybór kolorów (kalkulatora, 

statusów dokumentów, itp.).  

Poniżej zakładka do definicji parametrów dokumentów Sprzedaży. 

Rys. 99 Widok okna   z parametrami dokumentu sprzedaży 
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Rys. 100 Widok okna   z parametrami rozliczeń 

System umożliwia kontrolę rozliczeń z kontrahentami (dostawcami i odbiorcami). 

Możemy na bieżąco kontrolować stan naszych Należności i Zobowiązań.  
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Przykład ustawień parametrów dotyczących Księgowości 

Rys. 101 Widok okna   z parametrami Księgowości 

Zapisy księgowe mogą być prowadzone z wykorzystaniem Książki Przychodów  

i Rozchodów jak i pełnej księgowości. W zależności od wariantu ustawiamy odpowiednie 

parametry w zakładce Księgowość.  
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15. PRZYKŁAD USTAWIEŃ PARAMETRÓW SYSTEMOWYCH 

 

Rys. 102 Widok okna   z parametrami systemowymi 

Aby bezpiecznie wykonywać kopie archiwalne musimy określić miejsce, gdzie plik 

kopii będzie zapisywany. W tej zakładce określamy także kolory widoku dokumentów  

w zależności od Statusu (Roboczy, Zatwierdzony, Zaksięgowany lub Nieaktywny) 

 

 UWAGA! 

Kopia zapasowa będzie wykonywana tylko przy prawidłowym wpisaniu ścieżki 

dostępu, np. D:\kopia 

Należy prawidłowo wskazać miejsce (folder) zapisu plików przepisanych 

(podpiętych) do obiektów w programie (dokumenty, indeksy, kontrahenci itp.) – np.: 

D:\kopia\pliki 

Program będzie sygnalizował błędy przy próbie zatwierdzenia wprowadzonych 

parametrów. 
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 UWAGA! 

Jeżeli nie będziemy korzystać z operacji walutowych lub nie mamy dostępu do 

internetu pole „Link do pobierania kursu walut” należy pozostawić nie wypełnione (puste). 

Pole to może zostać uzupełnione w terminie późniejszym, gdy już będziemy korzystać  

z opcji walutowych. 

Folder aktualizacji aplikacji służy do wgrywania plików, które będą uruchamiać 

wykonywania „update” aplikacji 
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16. KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PO INSTALACJI PROGRAMU 

 

Po pierwszym uruchomieniu programu należy wprowadzić, uzupełnić lub 

zmodyfikować dane niezbędne do pracy z programem (Administracja – Parametry 

systemu) 

❖ wczytać klucz licencyjny  w: Administracja – Parametry systemu - Licencja 

❖ wpisać dane firmy w zakładkach Firma (Administracja – Parametry systemu -

Firma) 

 

 UWAGA! 

Dane firmy (nazwa, adres, itp.) można przekopiować z zakładki Licencja 

 

❖ sprawdzić i ewentualnie zmodyfikować dane w pozostałych zakładkach (Sprzedaż, 

Zakupy, Magazyny, System, itp.) 

 

 UWAGA! 

Należy prawidłowo zdefiniować ścieżki dostępu do kopii archiwalnych oraz kopii 

plików (wcześniej należy utworzyć odpowiednie katalogi) 

 

❖ sprawdzić i ewentualnie uzupełnić dane w zakładkach Słowniki  (Administracja – 

Słowniki) 

❖ Zdefiniować użytkownika (ów) oraz nadać odpowiednie prawa do funkcji 

w systemie (Administracja – Użytkownicy) 

❖ Zmodyfikować dla własnych potrzeb  rodzaje dokumentów sprzedaży i zakupów. 

❖ Wprowadzić próbnie wg. potrzeb dokumenty sprzedaży, zakupów, zamówienia i 

magazynowy. 

❖ Sprawdzić powiązania między dokumentami w rodzajach dokumentów 

❖ Sprawdzić poprawność wykonywania „backup bazy danych” (Administracja – 

Backup bazy danych) 

❖ Sprawdzić poprawność zapisu plików dołączanych do obiektów. 

❖ Sprawdzić pracę systemu dla nowo zdefiniowanego użytkownika 
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17. LISTA PLIKÓW PODŁĄCZONYCH DO OBIEKTÓW 

 

Rys. 103 Lista plików 

 

Do dowolnego obiektu (dokumenty, kontrahenci, indeksy) możemy podpiąć 

dowolny plik, który zostanie zapisany w miejscu określonym w parametrach systemu 

„Folder zapisu plików do obiektów” 

Wskazujemy katalog, gdzie pliki będą zapisywane. Uprawnienia użytkownika 

określają możliwość operacji na plikach. 

 

 UWAGA! 

Należy systematycznie wykonywać kopie bezpieczeństwa powyższych danych 

(pliki). 
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18. UPGRADE/UPDATE WERSJI 

 

Wersje dystrybucyjne wraz z opisem i dokumentacją dostępne są na 

www.sbiznes.pl    

Przed wykonaniem upgrade wersji należy wykonać obowiązkowo kopię 

bezpieczeństwa wszystkich plików programu oraz bazy danych tak aby w przypadku 

konieczności można było powrócić do stanu sprzed uruchomieniem upgrade’u.   Poniżej 

przykładowy komunikat jaki pojawi się po uruchomieniu pliku zmieniającego wersję. 

 

Rys. 104 Upgrade wersji bazy sBiznes 

 

W odpowiednie pola wpisujemy odpowiednio nasze dane. 

Serwer: nazwa serwera bazy danych (np. KOMP, (local),…) 

User SQL: np.: sa 

Hasło: np.: sa125 (hasło dla użytkownika wpisanego powyżej) 

Baza: sBiznes (nazwa bazy to z reguły: sBiznes) 

W razie wątpliwości jakie dane należy wpisywać w powyższe pola prosimy o kontakt 

telefoniczny z naszym biurem. 

http://www.sbiznes.pl/
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 UWAGA! 

Producent zaleca wykonanie aktualizacji aplikacją sBiznesTools.exe  

Aplikacja dostępna jest na www.sbiznes.pl w zakładce wsparcie. 

UWAGA! 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie zmiany 

wersji programu.  Użytkownik zawsze musi zabezpieczyć powrót do wersji sprzed 

wykonaniem zmian. 

 

19. URUCHAMIANIE APLIKACJI NA STANOWISKACH ROBOCZYCH 

 

19.1. Kolejni użytkownicy w sieci 

 

Rys. 105 Panel logowania 

Uruchamiamy aplikacje sBiznes z parametrem „-a” i kolejno: 

❖ Wskazujemy nazwę bazy danych ( np.: sBiznes) 

❖ Nazwę Serwera/komputera (np.: SSQL) 

❖ Możemy wpisać  (ale nie koniecznie) nazwę użytkownika np.: sa i hasło (np. sa). 

http://www.sbiznes.pl/
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Aplikację sBiznes można również uruchamiać z parametrami „-u” „-p” wpisując 

bezpośrednio po literkach „u” i „p” odpowiednie dane – bez spacji (przykład: -ukk –pxyz12, 

gdzie kk –nazwa użytkownika, xyz12 – hasło użytkownika) 

Umożliwi nam to bezpośrednie uruchamianie programu bez wpisywania 

użytkownika i hasła. 

 

 UWAGA! 

Ze względów bezpieczeństwa powyższy wariant uruchamiania należy stosować 

wyłącznie wtedy, gdy na danym komputerze pracuje jedna osoba i nie ma zagrożenia 

dostępu do danych przez osoby nieuprawnione. 

 

 UWAGA! 

Pierwsze logowanie do systemu to: Login: admin , Hasło:  admin. 
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20. ZMIANA TŁA PROGRAMU 

 

W programie sBiznes GASTRONOMIA istnieje możliwość zmiany tła. Wystarczy, że 

do głównego katalogu programu dodamy obraz o nazwie „tlo” z rozszerzeniem „.png”. 

 

Rys. 106 Folder główny 

 

Rys. 107 Program po zmianie tła 

W wersji wielozakładowej można dla każdego zakładu przypisać wybrany obrazek. 

W katalogu głównym obrazki oznaczamy nazwą bazy danych: np.:  tlo_sBiznes003.png, 

tlo_sBiznes005.png , itp.   

Tutaj wklejamy nasz plik 

z obrazkiem: tlo.png. 

Przykładowy widok po 

zmianie tła. 
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21. UWAGI OGÓLNE 

 

Prawidłowe ustawienie parametrów systemu sBiznes oraz zdefiniowanie 

wszystkich rodzajów dokumentów i słowników umożliwi efektywne wykorzystanie 

wszystkich możliwości jakie stwarza program oraz pozwoli uniknąć błędów podczas pracy 

z programem.   

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych zaleca się systematyczne wykonywanie kopii 

archiwalnych co najmniej raz dziennie lub w zależności od czasu pracy z programem. 

Ponieważ program stale jest uaktualniany niektóre obrazki oraz opisy w niniejszej 

dokumentacji mogą się różnić od tych bieżących występujących w najnowszych wersjach 

programu. 

SOFTINTEGRATION nie ponosi odpowiedzialności za skutki i następstwa jakie mogą 

wyniknąć w związku z wykorzystywaniem aplikacji. Użytkownik odpowiada za 

prawidłowość wprowadzanych danych oraz za weryfikację wyników. Wszelkie uwagi 

prosimy zgłaszać na adres: info@softin.pl  

 

  

mailto:info@softin.pl


  

Moduł: Gastronomia  100 

22. ŻYCZYMY MIŁEJ I OWOCNEJ PRACY Z PROGRAMEM GASTRONOMIA 

 

Wszelkie uwagi, sugestie, propozycje i pytania prosimy zgłaszać na adres:  

info@sbiznes.pl lub wypełniając odpowiednie pola na formularzu znajdującym się na: 

http://www.softin.pl/Kontakt/ 

 

 

Zapraszamy również na nasze strony: 

www.sbiznes.pl oraz www.softin.pl  

 

23. ZASTRZEŻENIE 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub 

fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie 

kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie niniejszej instrukcji na 

nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich 

niniejszej publikacji.  

  

mailto:info@sbiznes.pl
http://www.softin.pl/Kontakt/
http://www.sbiznes.pl/
http://www.softin.pl/
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