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Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorski. Kopiowanie powielanie bez zgody autora zabronione . 

Zestawienia to, ma na celu przyspieszenie generowania dokumentów zakupu, sprzedaży, magazynowych, na 

podstawie danych zebranych w kolektorze danych typu CipherLab. 

 

1. Instalacja- nie powinna nastręczać problemów pod warunkiem zachowania odpowiedniej kolejności 

• Po pierwsze musimy mieć zainstalowany program Microsoft.NET Framework w wersji co 

najmniej 1.1. Co możemy sprawdzić w panelu sterowania –dodaj/usuń programy Jeżeli nie jest 

zainstalowany to należy na płycie CD  naszej bądź firmy Insert znaleźć folder DotNet a w nim 

uruchomić plik DOTNETFX.EXE. Instalacja „eterowa”. 

 
• Następnie wymagana jest instalacja programu Sfera dla Subiekta GT – instalacja jest banalnie 

prosta ogranicza się do kliknięcia znaczka sfery w prawym górnym rogu 

a 

następnie aktywowaniu wersji próbnej – bądź wpisaniu numeru seryjnego z posiadanego 
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oprogramowania. (zaznaczam ze wersja próbna sfery GT działa 14 dni a zestawienie nasze działa 

na wersji przykładowej z NIP: 111-111-11-11 

    
Przy zakupie zestawień u nas, sprzedajemy program Sfera GT na specjalnych warunkach z bardzo 

korzystnym rabatem. 

• Następną bardzo istotną kwestią jest określenie nazwy bazy danych, na jakim serwerze pracuje 

nasz program Subiekt oraz nazwa i hasło użytkownika które ma pełne prawa w programie. 

Poniżej pokazujemy dwa okna przykładowe z różną konfiguracją programu 

 

       
W lewym górny, rogu za nazwą programu Subiekt GT mamy podaną nazwę bazy danych. W 

pierwszym przypadku jest to : kolektor, a w drugim : Firma Handlowa PERSPEKT. Następnie 

dalej mamy podaną nazwę serwera. W pierwszym przypadku jest to: DOM, a w drugim 

DOM\INSERTGT. W dolnym prawym rogu mamy podaną nazwę użytkownika. W pierwszym 

przypadku jest to : Szef, a w drugim Dorota Juszczyk. Bardzo ważne jest aby te dane sobie 

odpisać. 
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• Następnie przystępujemy do instalacji  zestawienia, uruchamiając w tym celu plik: Instalacja 

Kolektor Danych GT.msi Instalacja przebiega w sposób „Eterowy” 
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po zakończonej instalacji na pulpicie i w menu start pokazują się nam ikony do uruchamiania 

programu.        
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Na tym proces instalacji zostaje zakończony. Teraz należy podłączyć kolektor do komputera. Nie 

należy wgrywać żadnego oprogramowania do kolektora z płytki oryginalnej kolektora !!! 
2. Konfiguracja- przy pierwszym kliknięciu na ikonę zestawienia wyświetla się 

komunikat który trzeba potwierdzić a następnie wprowadzić 
w oknie konfiguracyjnym własne dane zastępując dane przykładowe. W naszym przypadku 

posługujemy się danymi z drugiego przykładu                                                                  
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Jeżeli w instalacji nie zostało nic zmienione to nazwa użytkownika SQL jest zawsze ‘sa’  a hasło 

SQL puste. Hasło operatora należy wprowadzić to samo co przy uruchomieniu Subiekta GT. Po 

zatwierdzeniu pojawia się komunikat z prośbą o ponowne uruchomienie zestawienia.        

                                                                              
Po ponownym uruchomieniu pokazuje się nam główne okno programu. W przypadku gdyby się tak 

nie stało i program prosił nas ponownie o parametry-oznacza to że przy wpisywaniu parametrów  

popełniliśmy błąd w postaci jakiejś literówki, bądź inny technicznym. W tym miejscu trzeba zwrócić 
uwagę na dwa pliki znajdujące się w : C:\Program Files\PERSPEKT\Kolektor Danych SGT 



“ PERSPEKT ”“ PERSPEKT ”“ PERSPEKT ”“ PERSPEKT ”    - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy  

  
43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 44 

tel/fax (033) 812-46-72; 816-03-45 

e-mail: biuro@perspekt.com.pl 
www.perspekt.com.pl 

- 7 - 

               
są to pliki w których są zapisane parametry pracy kolektora takie jak numer portu com i prędkość 
transmisji. Domyślnie są one ustawione na com 1 i prędkość115200        Fragment wpisu w pliku : 

/p1 /b115200 a.txt . W przypadku potrzeby zmiany na com 3 i prędkość 9600 fragment tej linii 

wyglądałby następująco: /p3 /b9600 a.txt. należy jednak pamiętać że zmian tych należy dokonywać z 

pełną rozwagą i odpowiedzialnością. Należy również pamiętać że zmieniając prędkość transmisji w 

pliku należy również dokonać zmiany prędkości w kolektorze. 

3. Zapoznanie z programem – górnym menu mamy opcje plik 

                                
w której mamy znajome nam już okienko z konfiguracja programu, oraz przycisk zakończ. W opcji 

pomoc znajduje się informacja o nas jako dystrybutorze           
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4. UWAGA-na wstępie zaznaczamy ze nie gwarantujemy współpracy zestawienia z kolektorem który 

nie został zakupiony w naszej firmie. Główna przyczyną może być inne oprogramowanie 

zainstalowane na samym kolektorze jak i ustawienia indywidualne. W takim przypadku ciężar 

podmiany wersji oprogramowania na kolektorze i konfiguracji ciąży na nabywcy. Firma Perspekt 

może się podjąć odpłatnie na indywidualnych warunkach przystosować kolektor do pracy z 

zestawieniem dystrybuowanym przez nas. Kolektory dostarczane przez nas są od razu gotowe do 

pracy. 
5. Przygotowanie do wysyłania danych-w kolektorze przed wysłaniem danych dobrze jest każdorazowo 

usunąć wszystkie zapisy będące w jego pamięci. Robi się to w menu kolektora w opcji (3) kasowanie 

– wszystko. Wysyłanie danych do kolektora ma tylko w tedy sen jeżeli pojawiły się nowe kartoteki 

które do tej pory nie były ujęte w kolektorze. Po tej czynności umieszczamy kolektor w doku i 

ustawiamy się w pozycji transmisja-odbieranie 

6. Przygotowanie danych dla kolektora- do kolektora możemy wysłać dane wg kodu kreskowego lub 

symbolu z kartoteki towarów. Jest to kwestia indywidualna użytkownika  

                          
Dalej zaznaczamy czy w kolektorze ma się znaleźć cała kartoteka towarów czy tylko towary o 

stanach niezerowych .jeżeli wybieramy towary o stanach niezerowych musimy jeszcze wskazać 

magazyn                                

Po dokonanym wyborze klikamy klawisz wyślij do kolektora co powoduje wyświetlenie dosowego 

okna z prośbą o uruchomienie odbioru danych na kolektorze która nie jest widoczna na poniższym 

ekranie     
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od tej chwili w czytniku znajdują się nasze kartoteki i możemy przystąpić do sczytywania danych. 

Instrukcja obsługi kolektora-znajduje się przeważnie na płycie CDR dostarczonej z kolektorem. My tylko 

zaznaczymy że do odczyt danych służy opcja – (1) Odczyt kodów 

 
7. Pobieranie danych- należy w kolektorze danych przejść w menu na opcję Transmisja – wysyłanie  i 

umieścić kolektor w doku. Następnie w zestawieniu należy kliknąć przycisk odbierz z kolektora 
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po wywołaniu tej komendy wyświetla się dosowe okienko 

               
z prośbą której nie widać na tym ekranie o uruchomienie wysyłania na kolektorze które uruchamia się 
poprzez naciśniecie odpowiedniego przycisku na kolektorze. Po transmisji kolektor pyta nas czy 
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usunąć zapisy – w zależności od sytuacji i potrzeb naciskamy cyfrę 1 lub 3 zgodnie z komunikatem 

na wyświetlaczu kolektora. Następnie w zestawieniu należy wskazać jaki dokument ma się 
wygenerować w systemie subiekt GT co przedstawia poniższy rysunek 

                   
Następnie wywołujemy komendę zapisz dokument . Jeżeli do tej pory program subiekt nie był 

uruchomiony następuje automatyczne uruchomienie programu i otwarcie automatycznie 

generowanego dokumentu. Jeżeli program był już uruchomiony ukazuje nam się automatycznie 

formatka z wywołanym dokumentem rysunek poniżej 
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w której trzeba uzupełnić brakujące dane takie jak : klient forma, płatności, upust itp. Po zapisaniu 

dokumentu nasze zestawienie pokazuje w dolnej części towary które zostały wysłane do subiekta i 

umożliwia generowanie ponowne dokumentów właśnie z tą zawartością aż do ponownego pobrania 

towarów z kolektora  
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Tą operacją zakańczamy cały obieg dokumentów. Ponowne pobranie danych z kolektora kasuje dolną 
listę. Życzymy łatwego i sprawnego używania. Proszę szukać naszych rozwiązań na stronie 

http://www.perspekt.com.pl/?link=plpob  

 


