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Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w rozwiązaniu zmian i udoskonaleń nieujętych w niniejszej 

dokumentacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana, czy 

rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie  

z fotokopiowaniem, nagrywaniem na nośniki magnetyczne, optyczne, magneto-optyczne lub przy użyciu 

innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy. 
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1 Dokumentacja rozwiązania 

Poniżej znajdują się linki z materiałami rozwiązania. 

Dokumentacja użytkownika: 

https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2023.0/Symfonia Mobilny Handel - Dokumentacja 

użytkownika.pdf 

Dokumentacja wdrożeniowa: 

https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2023.0/Symfonia Mobilny Handel - Dokumentacja 

wdrożeniowa.pdf 

Schemat wyliczania ceny towaru: 

https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2023.0/Załącznik 1_Schemat wyliczania ceny towaru.pdf 

Zbiorczy plik dokumentacji: 

https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2023.0/Symfonia Mobilny Handel Dokumentacje.zip 

2 Instalacja modułu Symfonia Mobilny Handel 

Instalator Symfonia Mobilny Handel jest dostępny pod linkiem: 

https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2023.0/Install/SMH.exe 

W celu zainstalowania Symfonia Mobilny Handel należy przejść do katalogu, w którym znajduje się plik 

instalacyjny, a następnie go uruchomić. Na ekranie wyświetli się okno z potwierdzeniem uruchomienia 

instalatora z uprawnieniami administratora. Na wyświetlonym ekranie należy wybrać przycisk Tak. 

 

Następnie wyświetli się kreator instalacji Symfonia Mobilny Handel, który przeprowadzi użytkownika przez 

poszczególne kroki procesu instalacji. 

https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2023.0/Symfonia%20Mobilny%20Handel%20-%20Dokumentacja%20u%C5%BCytkownika.pdf
https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2023.0/Symfonia%20Mobilny%20Handel%20-%20Dokumentacja%20u%C5%BCytkownika.pdf
https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2023.0/Symfonia%20Mobilny%20Handel%20-%20Dokumentacja%20wdro%C5%BCeniowa.pdf
https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2023.0/Symfonia%20Mobilny%20Handel%20-%20Dokumentacja%20wdro%C5%BCeniowa.pdf
https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2023.0/Za%C5%82%C4%85cznik%201_Schemat%20wyliczania%20ceny%20towaru.pdf
https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2023.0/Symfonia%20Mobilny%20Handel%20Dokumentacje.zip
https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2023.0/Install/SMH.exe
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2.1 Wybór trybu instalacji  

Przed rozpoczęciem procesu instalacji zalecane jest zamknięcie wszystkich aplikacji.  

 
Pierwszym krokiem instalacji Symfonia Mobilny Handel jest potwierdzenie licencji użytkownika. W tym celu 

należy zaznaczyć Akceptuje warunki licencji i kontynuuje instalację, a następnie kliknąć przycisk Dalej. 

Przycisk Przerwij powoduje zamknięcie okna instalatora i przerwanie procesu instalacji modułu dodatkowego 

Symfonia Mobilny Handel. 

 

Na ekranie zostanie wyświetlone okno z wyborem trybu instalacji. Użytkownik wskazuje tryb instalacji 
rozwiązania Symfonia Mobilny Handel wybierając jedną z opcji: 

• Serwer – instalacja i konfiguracja rozwiązania na serwerze, od instalacji WebAPI po podstawową 
konfigurację modułu; 

• Stacja robocza/serwer terminali – instalacja samego dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia 
Handel. Po wybraniu tej opcji należy wskazać w polu poniżej ścieżkę, gdzie została zainstalowana 
Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. 

 
Następnie należy kliknąć przycisk Dalej. 
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Należy pamiętać, że po wybraniu opcji stacja robocza/serwer terminali następuje instalacja samego 

modułu Symfonia Mobilny Handel. 

 

2.2 Instalacja i konfiguracja WebAPI 

 
Krok ten zostanie pominięty, jeśli wcześniej został wybrany tryb instalacji – stacja robocza/serwer 

terminali. 

Wymagane licencje Symfonia WebAPI 

W celu uruchomienia Symfonia WebAPI wymagana jest licencja WAH_Main. 

Mobilny Handel korzysta z następujących funkcjonalności dodatkowych WebAPI: 

• Moduł – Common (dostępny w licencji WAH_Main), 

• Moduł – Zamówienia obce (WAH_Zmo), 

• Moduł – Płatności (WAH_Platnosci) 

Możliwość włączenia dodatkowego modułu – własnego (WAH_WlasneModuly) 

Szczegółowy opis poszczególnych kroków instalacji  usługi WebAPI zawarty w dokumentacji wdrożeniowej 

WebAPI dostępnej na stronie pomocy Symfonia pod adresem: 

https://pomoc.symfonia.pl/Help/api/webapi/2023/387073 

https://pomoc.symfonia.pl/Help/api/webapi/2023/387073
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2.2.1 Instalacja WebAPI 

Kolejnym krokiem jest instalacja Symfonia WebAPI. Krok ten zostanie pominięty, gdy aktualna wersja WebAPI 

jest już zainstalowana na maszynie. 

Gdy aplikacja WebAPI nie jest zainstalowana, na ekranie wyświetli się okno z pytaniem o instalację nowej wersji, 

kompatybilnej z modułem Symfonia Mobilny Handel. W celu zainstalowania aktualnej wersji należy na 

wyświetlonym ekranie kliknąć przycisk Tak. 

 

W przypadku posiadania nieaktualnej wersji WebAPI, instalator Symfonia Mobilny Handel wykryje 

niekompatybilna wersję. Na ekranie wyświetli się okno z pytaniem o instalację nowej wersji, kompatybilnej z 

modułem Symfonia Mobilny Handel. Na wyświetlonym ekranie należy kliknąć przycisk Tak. 

Wówczas na ekranie wyświetli się okno, w którym należy wybrać folder docelowy, gdzie usługa zostanie 

zainstalowana. 

 

Podczas wyboru folderu docelowego, w którym aplikacja zostanie zainstalowana należy mieć na 

uwadze, iż nie może to być folder, w którym znajduje się Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. 

Zaleca się również, aby ścieżka zapisu nie zawierała żadnych znaków odstępu. 
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Po zatwierdzeniu lokalizacji, nastąpi rozpoczęcie procesu instalacji Symfonia WebAPI. 

 

Po zakończeniu procesu instalacji, aplikacja będzie znajdowała się we wskazanej wcześniej lokalizacji. Aby 

przejść do konfiguracji usługi WebAPI należy kliknąć przycisk Dalej. 

2.2.2 Konfiguracja WebAPI 

Na ekranie wyświetli się panel konfiguratora. 
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W sekcji Ustawienia WebAPI można wybrać opcje: 

• Dodaj reguły w zaporze sieciowej Windows- opcja ta pozwala dodać reguły w zaporze sieciowej 

Windows; 

• Zainstaluj usługę Windows- opcja ta pozwala zainstalować usługę Windows; 

Znajdujące się w zakładce Ustawienia WebAPI parametry to: 

• Nazwa usługi WebAPI – nazwa usługi, pod której nazwą zostanie zainstalowane WebAPI, nazwa musi 

być unikalna w obrębie wszystkich usług Windows; 

• GUID WebAPI – guid aplikacji, wykorzystywany do autoryzacji użytkownika przy próbie otworzenia sesji 

w WebAPI; guid można wprowadzić ręcznie lub wygenerować nowy, korzystając z opcji Generuj GUID; 

• Długość sesji w minutach – okres ważności sesji; sesja jest automatycznie odnawiana przy każdej 

próbie wywołania metody wymagającej autoryzacji guidem sesji. Gdy sesja wygaśnie, użytkownik straci 

możliwość wykonywania metod wymagających autoryzacji guidem sesji; 

• Odświeżanie słowników w minutach – wartość w minutach określająca czas przez jaki słowniki nie 

są pobierane bezpośrednio z bazy tylko przechowywane w buforach WebAPI. Mechanizm 

wykorzystywany jest przy aktualizacji wymiarów i pól własnych kontrahentów, towarów i dokumentów, 

takich jak zamówienia obce, zamówienia własne, dokumenty sprzedaży, dokumenty magazynowe; 

• Odświeżanie klasyfikacji w minutach – wartość w minutach określająca czas przez jaki klasyfikacje 

wymiarów i pól własnych nie są pobierane bezpośrednio z bazy tylko przechowywane w buforach 

WebAPI. Mechanizm wykorzystywany jest przy aktualizacji wymiarów i pól własnych kontrahentów, 

towarów i dokumentów, takich jak zamówienia obce, zamówienia własne, dokumenty sprzedaży, 

dokumenty magazynowe; 

• Pracuj z – określenie współpracy integracji z Handlem; do wyboru możliwość współpracy z Symfonia 

ERP Handel lub Symfonia Handel; 



 

Strona 10 z 103 
 

• Endpoint – adres jednego z interfejsów sieciowych maszyny, na którym będzie działać WebAPI. Adres 

można wybrać z listy rozwijanej. Przycisk „+” daje możliwość podania większej ilości adresów, natomiast 

przycisk „X” pozwala usunąć podane adresy, po ich wcześniejszym zaznaczeniu. Istnieje również opcja 

dodania do endpointów certyfikatów lub ich usunięcia. Jeśli certyfikat został zainstalowany – można go 

przypisać do wybranego adresu, przez który będzie obsługiwany. Certyfikat może zostać zainstalowany 

jedynie dla adresu wykorzystującego szyfrowanie SSL (przedrostek https). Aby dodać certyfikat należy 

wybrać opcję Dodaj certyfikat. 

 

Wyświetli się okno zabezpieczeń systemu Windows, w którym należy rozwinąć listę dodatkowych opcji 

w celu odnalezienia właściwego certyfikatu. Następnie należy zaznaczyć dany certyfikat i zatwierdzić 

wybór przyciskiem OK. Wyświetli się komunikat informujący o pomyślnym zaimportowaniu certyfikatu. 

Aby usunąć certyfikat należy wybrać adres, z którego ma zostać usunięty, a następnie skorzystać z 

opcji Usuń certyfikat. 

 

Po poprawnym podaniu parametrów w panelu konfiguratora należy kliknąć przycisk Dalej. 

2.3 Wybór firmy 

Kolejnym krokiem konfiguracji WebAPI jest połączenie aplikacji z Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. 
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Krok ten zostanie pominięty, jeśli wcześniej został wybrany tryb instalacji – stacja robocza/serwer 

terminali. 

Na panelu Połączenie z Symfonia należy wskazać firmę, na której dodatek ma być zainstalowany oraz określić 

miejsce docelowe, w którym rozwiązanie ma zostać zainstalowane. Wymagane jest także podanie klucza 

licencyjnego, który jest przystosowany do konkretnej wersji Symfonia Mobilny Handel oraz jest przypisany do 

NIP-u konkretnej firmy. 

 

W oknie Połączenie z Symfonia automatycznie zostanie wskazany sposób logowania, w zależności od tego, w 

jaki sposób zostało skonfigurowane połączenie do bazy firmy. Jeżeli zostanie zaznaczone logowanie 

zintegrowane, wówczas kontynuowanie procesu instalacji będzie niemożliwe. Połączenie do bazy firmy należy 

skonfigurować w Symfonia Administracja w Konfiguracji parametrów połączeniowych do bazy danych. 

 

Logowanie zintegrowane nie jest wspierane przez WebAPI i należy zmienić konfiguracje połączenia na 

logowanie za pomocą użytkownika SQL Server. 
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Po poprawnym wprowadzeniu danych należy wybrać przycisk Dalej. 

2.4 Konfiguracja FILESTREAM 

Do poprawnego działania Symfonia Mobilny Handel należy skonfigurować FILESTREAM na serwerze SQL. W 

celu konfiguracji FILESTREAM wymagane jest, aby wybrany użytkownik SQL posiadał rolę „serveradmin” i 

„sysadmin”. 

 
Krok ten zostanie pominięty, jeśli wcześniej został wybrany tryb instalacji – stacja robocza/serwer 

terminali. 

Szczegółowy opis poszczególnych kroków włączenia FILESTREAM zawarty został poniżej oraz na stronie 

Microsoft pod wskazanym adresem: 

https://docs.microsoft.com/pl-pl/sql/relational-databases/blob/enable-and-configure-filestream?view=sql-

server-ver15 

 
Przy konfiguracji FILESTREAM należy wykonać restart serwera SQL! 

2.4.1 Konfiguracja FILESTREAM na serwerze SQL 

Pierwszym krokiem konfiguracji FILESTREAM jest wybranie opcji Konfiguruj FILESTREAM. 

https://docs.microsoft.com/pl-pl/sql/relational-databases/blob/enable-and-configure-filestream?view=sql-server-ver15
https://docs.microsoft.com/pl-pl/sql/relational-databases/blob/enable-and-configure-filestream?view=sql-server-ver15
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Otworzy się okno Zarządzanie komputerem, w którym należy rozwinąć opcję Usługi i aplikacje. 
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Następnie należy rozwinąć pozycję SQL Server Configuration Manager oraz wybrać SQL Server Services. 

Z dostępnych usług SQL Server należy wybrać usługę, na której ma zostać włączony FILESTREAM dwukrotnie 

klikając lewym przyciskiem myszy lub z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy 

wybrać pozycję Właściwości. 

 

W oknie Właściwości należy wybrać zakładkę FILESTREAM i włączyć opcje Enable FILESTREAM for 

Transact-SQL access oraz Enable FILESTREAM for file I/O access. Należy również podać współdzieloną 

nazwę (tutaj nazwa jest taka sama jak nazwa serwera). W przypadku, gdy użytkownik chce zezwolić na dostęp 

do danych FILESTREAM zdalnym klientom powinien zaznaczyć opcję Allow remote clients access to 

FILESTREAM data. 
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Następnie należy zrestartować usługę SQL wybierając ją prawym klawiszem myszy, a następnie wybierając 

Restart. 
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Innym sposobem zresetowania usługi SQL Server jest odnalezienie jej w spisie usług Windows i wybranie opcji 

Uruchom ponownie. 

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych do uzyskania połączenia SQL oraz po poprawnym 

skonfigurowaniu FILESTREAM na serwerze SQL należy zweryfikować przeprowadzona konfiguracje klikając 

przycisk Weryfikuj FILESTREAM. 
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Po weryfikacji FILESTREAM-u można kontynuować proces instalacji, klikając przycisk Dalej. 

2.5 Podsumowanie konfiguracji WebAPI 

 
Krok ten zostanie pominięty, jeśli wcześniej został wybrany tryb instalacji – stacja robocza/serwer 

terminali. 

Po zakończeniu konfiguracji WebAPI oraz weryfikacji środowiska kolejnym ekranem jest podsumowanie, na 

którym widoczne będą statusy informujące o prawidłowości przebiegu weryfikacji warunków wstępnych instalacji 

Symfonia Mobilny Handel. 

 

Od kolejnego kroku nie będzie dostępna możliwość cofnięcia procesu instalacji modułu Symfonia 

Mobilny Handel. 
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Poszczególne statusy oznaczają: 

 pomyślny przebieg operacji, 

 wykonana operacja nie powiodła się, moduł nie będzie działał poprawnie, 

 pominięcie operacji, 

 operacja jest w trakcie wykonywania. 

Aby przejść do instalacji modułu Symfonia Mobilny Handel należy kliknąć przycisk Dalej. 

Jeżeli  usługa Symfonia WebAPI, konfigurator Symfonia WebAPI lub Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel 

będą uruchomione w trakcie procesu instalacji modułu Symfonia Mobilny Handel pojawi się okno informujące o 

wymogu zamknięcia uruchomionych aplikacji w celu kontynuacji instalacji. Wówczas należy zamknąć wskazane 

aplikacje oraz kliknąć przycisk Dalej. 

2.6 Instalacja modułu Symfonia Mobilny Handel 

Po kroku z podsumowaniem rozpocznie się proces instalacji modułu Symfonia Mobilny Handel. 

 

Należy pamiętać, że podczas instalacji dodatku do Handlu, Handel oraz WebAPI nie mogą być 

włączone. 
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Po instalacji modułu dodatkowego Symfonia Mobilny Handel należy kliknąć przycisk Dalej. 

2.7 Konwersja bazy danych Symfonia Mobilny Handel 

 Krok ten zostanie pominięty, jeśli wybrany został tryb instalacji – stacja robocza/serwer terminali. 

Po poprawnym rozpakowaniu i skopiowaniu plików modułu Symfonia Mobilny Handel zostanie uruchomiona 

aplikacja Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel ze wskazanej w konfiguracji ścieżki. Po uruchomieniu Handlu 

i zalogowaniu się do firmy, zostanie wyświetlony komunikat informujący o wymogu przeprowadzenia konwersji 

bazy danych. 

 
W przypadku wersji  Symfonia Handel, po uruchomieniu programu, należy ręcznie zalogować się do 

systemu, wybierając firmę z listy oraz wprowadzając dane do logowania. 

Na wyświetlonym oknie należy wybrać przycisk Tak. Przed wybraniem tej opcji zalecane jest odczekanie 10 

sekund. 



 

Strona 20 z 103 
 

 

Po zakończeniu procesu instalacji przy załadowanych modułach widoczne będą statusy informujące  

o prawidłowości przebiegu instalacji. 
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Poszczególne statusy oznaczają: 

 informacja dla użytkownika, 

 pomyślny przebieg operacji, 

 ostrzeżenie, które nie powinno mieć wpływu na prawidłowe działanie modułów, 

 wykonana operacja nie powiodła się, moduł nie będzie działał poprawnie. 

W przypadku, gdy na ekranie nie wyświetli się informacja o wymogu przeprowadzenia konwersji bazy danych, 

konwersja ta nie jest wymagana lub zalogowany użytkownik ERP nie posiada uprawnień administratora 

systemu. 

Jeżeli konwersja się nie powiedzie, można ją powtórzyć. W tym celu należy uruchomić Symfonia Handel za 

pomocą dostępnego w konfiguratorze przycisku Ponów uruchomienie ERP. Jeżeli problem dalej występuje 

prosimy o kontakt z dostawcą oprogramowania. 

W przypadku podania nieprawidłowych danych we wcześniejszych krokach instalacji modułu Symfonia Mobilny 

Handel istnieje możliwość zmiany loginu i hasła, którym użytkownik loguje się do Symfonia ERP 

Handel/Symfonia Handel. 

 

Po konwersji baz danych modułu Symfonia Mobilny Handel należy zweryfikować instalację ERP, wybierając 

przycisk Weryfikuj instalację modułu. 
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Po poprawnej weryfikacji instalacji ERP należy kliknąć przycisk Dalej. 

2.7.1 Weryfikacja instalacji usługi WebAPI 

W kolejnym kroku zostanie uruchomione Symfonia WebAPI. W zależności od wybranej konfiguracji WebApi 

zostanie uruchomione jako usługa Windows lub w trybie konsolowym. Po uruchomieniu usługi WebAPI należy 

zweryfikować poprawność jej uruchomienia, aby kontynuować proces instalacji Symfonia Mobilny Handel. W 

tym celu należy wybrać przycisk Weryfikuj usługę WebAPI. 
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Po poprawnej weryfikacji WebAPI należy kliknąć przycisk Dalej. 

2.8 Konfiguracja  modułu Symfonia Mobilny Handel 

 Krok ten zostanie pominięty, jeśli wybrany został tryb instalacji – stacja robocza/serwer terminali. 

 
Po procesie instalacji modułu Symfonia Mobilny Handel następuje jego konfiguracja. W tym celu należy ustalić 

nazwę mobilnego użytkownika oraz hasło, które będą służyć do logowania do aplikacji mobilnej Symfonia 

Mobilny Handel. 

 

W sekcji Firma należy ustawić: 

• Domyślny dział – domyślny dział, na którym wystawiane są dokumenty, wybierany  z listy rozwijalnej; 

• Domyślny rejestr kasa – domyślny rejestr dla formy płatności gotówka, wybierany  z listy rozwijalnej 

zawierającej rejestry zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w 

zakładce Rejestry pieniężne; 

• Domyślny rejestr bank – domyślny rejestr dla formy płatności przelew, wybierany  z listy rozwijalnej 

zawierającej rejestry zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w 

zakładce Rejestry pieniężne; 

• Domyślny magazyn – domyślny magazyn, na którym znajdują się towary, wybierany z listy rozwijalnej; 

W sekcji Mobilny użytkownik można wybrać opcje: 

• Utwórz cennik 100 i cennik cen minimalnych – opcja umożliwia pobranie do aplikacji mobilnej 

sugerowanych oraz minimalnych cen towarów, automatycznie tworząc odpowiednie cenniki: 

o Cennik cen minimalnych – ustawiane są w nim ceny minimalne, których 

przekroczenie skutkuje koniecznością podania powodu przekroczenia tych cen przez 

handlowca; 
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o Cennik 100 – ustawiane są w nim ceny sugerowane, które są wyświetlane w aplikacji 

mobilnej, tzw. ceny podpowiadane; 

• Oznacz wszystkie towary typu artykuł jako dostępne w Symfonia Mobilny Handel – opcja pozwala 

oznaczyć wszystkie towary typu artykuł jako dostępne w Symfonia Mobilny Handel, w przypadku 

braku dostępnych towarów w Symfonia Mobilny Handel złożenie zamówienia będzie niemożliwe; 

• Oznacz wszystkich kontrahentów jako dostępnych w Symfonia Mobilny Handel – opcja pozwala 

oznaczyć wszystkich kontrahentów jako dostępnych w Symfonia Mobilny Handel, w przypadku braku 

dostępnych kontrahentów w Symfonia Mobilny Handel złożenie zamówienia będzie niemożliwe; 

• Utwórz mobilnego użytkownika – opcja pozwalająca na utworzenie konta użytkownika mobilnego, 

należy podać unikalny login oraz hasło, którym użytkownik będzie logował się do aplikacji mobilnej; 

W sekcji Dokumenty należy ustawić: 

• Typ dokumentu zamówienia (Gratis) – typ dokumentu zamówienia na gratis, wybierany z listy 

rozwijalnej zawierającej typy dokumentów zdefiniowane  w ustawieniach Symfonia ERP 

Handel/Symfonia Handel w zakładce Typy dokumentów; 

• Seria dokumentu zamówienia (Gratis) – seria dokumentu zamówienia na gratis; 

• Typ dokumentu płatności (KP) – typ dokumentu płatności wybierany z listy rozwijalnej zawierającej 

typy dokumentów zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel  w 

zakładce Typy dokumentów; 

• Seria dokumentu płatności (KP) – seria dokumentu płatności. 

W sekcji Schematy dokumentów  w tabeli prezentowane są wszystkie dodane schematy dla dokumentu 

zamówienia, faktury i paragonu. Aby zdefiniować nowy schemat należy wybrać przycisk  a następnie 

uzupełnić poniższe informacje w nowo dodanym wierszu tabeli: 

• Nazwa w aplikacji mobilnej – nazwa pod jaką dany schemat będzie widoczny w aplikacji mobilnej; 

• Charakter dokumentu – charakter dokumentu wybierany z listy rozwijanej zawierającej opcje 

Zamówienie, Faktura oraz Paragon; 

• Typ dokumentu – typ dokumentu dostępny dla wskazanego charakteru dokumentu, wybierany z listy 

rozwijalnej zawierającej typy dokumentów zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP 

Handel/Symfonia Handel w zakładce Typy dokumentów; 

• Seria dokumentu – seria wskazanego charakteru dokumentu; 

• Typ obsługi dokumentu – typ obsługi dokumentu wybierany z listy rozwijanej zawierającej opcje 

Faktura oraz Paragon; 

Przycisk  usuwa aktualnie zaznaczony wiersz tabeli. 
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Po poprawnym podaniu parametrów w panelu konfiguratora należy kliknąć przycisk Dalej. Przycisk Przerwij 

zamyka okno instalatora. 
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2.9 Konfiguracja parametrów pracy oraz instalowanie raportów AmBasic 

 

 Krok ten zostanie pominięty, jeśli wybrany został tryb instalacji – stacja robocza/serwer terminali. 

W tym kroku następuje instalacja raportów AmBasic oraz zmiana parametrów pracy firmy. 

W trakcie aktualizacji parametrów pracy firmy nastąpią zmiany w ustawieniach: 

• Wykonywanie procedur dla dokumentu sprzedaży. 

Podczas instalacji raportów AmBasic zostaną utworzone lub zaktualizowane wszystkie potrzebne katalogi dla 

raportów: 

• Raporty\Procedury\Procedury dokumentu sprzedaży. 

Wcześniejsza wersja raportów zostanie zarchiwizowana pod podaną nazwą. W przypadku posiadania 

dodatkowych rozwiązań opartych na raportach AmBasic należy obydwie wersje (pierwotną i aktualną) 

samodzielnie połączyć. W tym celu należy przenieść ręcznie pierwotne wersje raportów AmBasic dodatkowych 

rozwiązań do nowych folderów. 

 

2.10 Podsumowanie instalacji modułu Symfonia Mobilny Handel 

Po zakończeniu instalacji raportów AmBasic oraz zmiany parametrów pracy firmy należy kliknąć przycisk Dalej. 
Wówczas wyświetli się okno z podsumowaniem instalacji modułu Symfonia Mobilny Handel. Przycisk Zakończ 
zamyka okno instalatora. 
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Po pomyślnym zakończeniu procesu instalacji automatycznie wyświetli się strona internetowa Symfonia Pomoc 
Online. 

3 Pobieranie i rozpakowanie plików dodatku do Handlu 

 

Należy pamiętać, że podczas instalacji modułu Symfonia Mobilny Handel, Symfonia ERP 

Handel/Symonia Handel oraz WebAPI nie mogą być włączone. 

Pliki dodatku do Handlu dostępne są pod adresem: 

https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2023.0/HMF/MobilnyHandelHMF.zip 

Po pobraniu plików instalacyjnych należy sprawdzić czy nie są one zablokowane. W tym celu należy wybrać 

plik paczki instalacyjnej prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać Właściwości. Jeśli w otwartym oknie 

widnieje informacja o tym, że plik pochodzi z innego komputera należy go odblokować zaznaczając checkbox 

przy polu Odblokuj, po czym zapisać ustawienia. 

 

Po odblokowaniu plików należy je rozpakować. Po wypakowaniu zostanie utworzony folder MobilnyHandelHMF. 

Pliki z utworzonego folderu należy skopiować a następnie umieścić w lokalizacji, gdzie zainstalowany jest 

program AMHMSQL w folderze Modules\HM (chyba, że ścieżka do modułu została zmieniona w pliku 

konfiguracyjnym amhmsql.exe.config znajdującym się w głównym katalogu Handlu). 

https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2023.0/HMF/MobilnyHandelHMF.zip
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4 Ustawienia w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel 

Po podniesieniu wersji bazy danych modułów dodatkowych Mobilnego Handlu należy przejść do ustawień 

aplikacji Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel i sprawdzić czy automatycznie utworzyły się poniższe słowniki, 

wymiary analityczne oraz własne pola na dokumentach. W przypadku braku któregokolwiek z nich należy 

ponownie zaktualizować bazę danych. Jeżeli powyższe działania nie przyniosą rezultatów należy skontaktować 

się z dostawcą oprogramowania. 

4.1 Słowniki 

Wymagane jest uzupełnienie następujących słowników: 

• cm Mobilny użytkownik (lista użytkowników mobilnych); 

• mh Dystrybutor (lista dystrybutorów); 

• mh Kategoria towaru (lista kategorii produktów wyświetlana w aplikacji mobilnej); 

• mh Opisy wizyt (lista zawierająca opisy akcji merchandisingowych wyświetlana w aplikacji mobilnej); 

• mh Rodzaje dostawy (lista rodzajów dostaw wyświetlana w aplikacji mobilnej); 

• mh Statusy (lista dodatkowych statusów ustawianych na zamówieniu obcym); 

• mh Powody cen poniżej minimalnych (lista powodów cen poniżej minimalnych). 

Aby uzupełnić słownik należy wybrać Ustawienia > Słowniki użytkownika, a następnie na liście słowników 

wybrać odpowiedni słownik. Następnie należy kliknąć przycisk Edytuj, wypełnić wszystkie atrybuty wskazane 

w poniższych podrozdziałach i wybrać przycisk Zapisz. 

 

4.1.1 Słownik: cm Mobilny użytkownik 

Nazwa: cm Mobilny użytkownik 

Skrót: cm_Mobilny_użytkownik 

Aktywny: tak 

Słownik: cm Mobilny użytkownik nie posiada atrybutów dodatkowych. 

Elementy słownika można dodać zarówno z poziomu ustawień użytkowników rozwiązań mobilnych, jak również 

z poziomu samego słownika, przy czym należy pamiętać, że w obydwu przypadkach ich konfiguracja jest 
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możliwa jedynie z poziomu ustawień użytkowników rozwiązań mobilnych, opis ustawień użytkowników znajduje 

się w rozdziale 4.4.2 Użytkownicy mobilni. 

4.1.2 Słownik: mh Dystrybutor 

Nazwa: mh Dystrybutor 

Skrót: mh_Dystrybutor 

Aktywny: tak 

Atrybuty dodatkowe Słownika: mh Dystrybutor 

Nazwa Typ atrybutu Wartość 

Email Tekstowy  

4.1.3 Słownik: mh Kategoria towaru 

Nazwa: mh Kategoria towaru 

Skrót: mh_Kategoria_towaru 

Aktywny: tak 

Słownik: mh Kategoria towaru nie posiada atrybutów dodatkowych. 

4.1.4 Słownik: mh Opisy wizyt 

Nazwa: mh Opisy wizyt 

Skrót: mh_Opisy_wizyt 

Aktywny: tak 

Słownik: mh Kategoria towaru nie posiada atrybutów dodatkowych. 

4.1.5 Słownik: mh Rodzaje dostawy 

Nazwa: mh Rodzaje dostawy 

Skrót: mh_Rodzaje_dostawy 

Aktywny: Tak 

Słownik: mh Rodzaje dostawy nie posiada atrybutów dodatkowych. 

4.1.6 Słownik: mh Statusy 

Nazwa: mh Statusy 

Skrót: mh_Statusy 

Aktywny: tak 

Atrybuty dodatkowe Słownika: mh Statusy 

Nazwa Typ atrybutu Wartość 

Licz do limitów Prawda/Fałsz Fałsz 

 

4.1.7 Słownik: mh Status kontrahenta 

Nazwa: mh Status kontrahenta 

Skrót: mh_Status_kontrahenta 
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Aktywny: tak 

Atrybuty dodatkowe Słownika: mh Statusy kontrahenta 

Nazwa Typ atrybutu Wartość 

Kod Liczbowy  

4.1.8 Słownik: mh Powody cen poniżej minimalnych 

Nazwa: mh Powody cen poniżej minimalnych 

Skrót: mh_Powody_cen_poniżej_minimalnych 

Aktywny: tak 

Atrybuty dodatkowe Słownika: mh Powody cen poniżej minimalnych 

Nazwa Typ atrybutu Wartość 

Email do akceptacji Tekstowy  

 

4.2 Wymiary 

Poza uzupełnieniem wyżej wymienionych słowników należy również sprawdzić czy poprawnie zostały założone 

wymiary kontrahenta oraz towaru. W tym celu należy przejść do kartoteki Ustawienia>Wymiary 

analityczne>Kontrahenci/Towary. Następnie należy wybrać przycisk Edytuj, po czym można przystąpić do 

uzupełnienia odpowiednich wymiarów na kontrahentach i towarach ustawiając parametry wskazane w 

poniższych podrozdziałach. 

 

4.2.1 Wymiary kontrahenta 

Dla kontrahentów należy uzupełnić następujące wymiary: 

1. mh Handlowiec (tylko do odczytu) 

Nazwa: mh Handlowiec 

Symbol: mh_Handlowiec 

Typ: Słownik 

Słownik: cm_Mobilny_użytkownik 
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2. mh Nabywca 

Nazwa: mh Nabywca 

Symbol: mh_Nabywca 

Typ: Słownik 

Słownik: Kontrahenci 

3. mh Dystrybutor 

Nazwa: mh Dystrybutor 

Symbol: mh_Dystrybutor 

Typ: Słownik 

Słownik: mh_Dystrybutor 

4. mh Mobilny Handel 

Nazwa: mh Mobilny Handel 

Symbol: mh_HandelMobile 

Typ: Prawda/Fałsz 

5. mh Status kontrahenta 

Nazwa: mh Status kontrahenta 

Symbol: mh_Status_kontrahenta 

Typ: Słownik 

Słownik: mh_Status_kontahenta 

6. mh Zgoda na kontakt marketingowy 

Nazwa: mh Zgoda na kontakt marketingowy 

Symbol: mh_Zgoda_na_kontakt_marketingowy 

Typ: Prawda/Fałsz 

Aplikacja mobilna wyświetli danego kontrahenta tylko wtedy, gdy wymiary mh Handlowiec i mh Mobilny 

Handel będą uzupełnione. 

4.2.2 Wymiary towaru 

Dla towarów należy uzupełnić następujące wymiary: 

1. mh Rodzaj weryfikacji stanów na paragonach 

Nazwa: mh Rodzaj weryfikacji stanów na paragonach 

Symbol: mh_Rodzaj_weryfikacji_stanów_na_paragonach 

Typ: Słownik 

Słownik: mh_Rodzaj_weryfikacji_stanów 

2. mh Rodzaj weryfikacji stanów na fakturach 
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Nazwa: mh Rodzaj weryfikacji stanów na fakturach 

Symbol: mh_Rodzaj_weryfikacji_stanów_na_fakturach 

Typ: Słownik 

Słownik: mh_Rodzaj_weryfikacji_stanów 

3. Rodzaj weryfikacji stanów na zamówieniach 

Nazwa: mh Rodzaj weryfikacji stanów na zamówieniach 

Symbol: mh_Rodzaj_weryfikacji_stanów_na_zamówieniach 

Typ: Słownik 

Słownik: mh_Rodzaj_weryfikacji_stanów 

4. mh Przelicznik Opakowania Zbiorczego 

Nazwa: mh Przelicznik Opakowania Zbiorczego 

Symbol: mh_Przelicznik_Opakowania_Zbiorczego 

Typ: Słownik 

Słownik: Jednostki miary 

5. mh Jednostka Opakowania Zbiorczego 

Nazwa: mh_Jednostka_Opakowania_Zbiorczego 

Symbol: mh_Jednostka_Opakowania_Zbiorczego 

Typ: Kwota 

6. mh Kolejność 

Nazwa: mh Kolejoność 

Symbol: mh_Kolejność 

Typ: Numeryczny standardowy (int32) 

7. mh Kategoria 

Nazwa: mh Kategoria 

Symbol: mh_Kategoria 

Typ: Słownik 

Słownik: mh_Kategoria_produktu 

8. mh Mobilny Handel 

Nazwa: mh Mobilny Handel 

Symbol: mh_HandelMobile 

Typ: Prawda\Fałsz 

Aplikacja mobilna wyświetli dany towar tylko wtedy, gdy wymiary mh Kategoria i mh Mobilny Handel będą 

uzupełnione. 
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4.2.3 Własne pola 

Dodatkowo należy sprawdzić czy poprawnie zostały założone własne pola na dokumentach zamówień obcych. 

W tym celu należy przejść do kartoteki Ustawienia > Własne pola > Dokumenty > Zamówienia obce. Następnie 

należy wybrać przycisk Edytuj, po czym można przystąpić do uzupełnienia odpowiednich pól: 

1. Nazwa: mh Termin dostawy 

 Symbol: mh_Wystawił_dokument 

 Typ: Tekstowy 

2. Nazwa: mh Wystawił dokument 

 Symbol: mh_Wystawił_dokument 

Typ: Słownik 

 Słownik: cm_Mobilny_użytkownik 

3. Nazwa: mh Główny handlowiec 

 Symbol: mh_Głowny_handlowiec 

Typ: Słownik 

 Słownik: cm_Mobilny_użytkownik 

4. Nazwa: mh Rodzaj dostawy 

 Symbol: mh_Rodzaj_dostawy 

Typ: Słowni 

 Słownik: mh_Rodzaje_dostawy 

5. Nazwa: mh Status 1 

Symbol: mh_Status_1 

Typ: Słownik 

Słownik: mh_Statusy 

6. Nazwa: mh Status 2 

Symbol: mh_Status_2 

Typ: Słownik 

Słownik: mh_Statusy 

4.3 Cenniki 

W celu pobierania do aplikacji mobilnej sugerowanych oraz minimalnych cen towarów należy utworzyć 

odpowiednie cenniki: 

1. Cennik cen minimalnych – ustawiane są w nim ceny minimalne, których przekroczenie skutkuje 

koniecznością podania powodu przekroczenia tych cen przez handlowca; 

2. Cennik 100/cennik cen sugerowanych – ustawiane są w nim ceny sugerowane, które są wyświetlane 

w aplikacji mobilnej, tzw. ceny podpowiadane.  

Więcej informacji na temat dodawania cenników można znaleźć w dokumentacji systemu Symfonia ERP 

Handel/Symfonia Handel.  
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Po utworzeniu cenników należy przejść do kartoteki Ustawienia, po czym wybrać Rozwiązania mobilne> 

Ustawienia – Mobilny Handel. Następnie należy przejść w tryb edycji ustawień za pomocą przycisku Edytuj. 

W polach Aktualny cennik oraz Cennik cen minimalnych należy wskazać utworzone cenniki, po czym zapisać 

ustawienia klikając na przycisk Zapisz. Przycisk Anuluj zamknie tryb edycji okna, a wprowadzone zmiany nie 

zostaną zapisane. 

4.4 Ustawienia rozwiązań dodatkowych 

W ustawieniach rozwiązań dodatkowych administrator systemu może dokonać zmian w zakresie ustawień oraz 

uprawnień użytkowników handlowych i mobilnych, ustawień modułu, a także hierarchii magazynów, zakresów 

terminów płatności wykorzystywanych przy limitach kupieckich i ustawień towarów. Może również zarządzać 

kartoteką zablokowanych obiektów. 

 

4.4.1 Uprawnienia użytkowników 

System ma scentralizowane zarządzanie uprawnieniami, dostępne z poziomu ustawień Symfonia ERP 

Handel/Symfonia Handel. W systemie występuje kilkanaście różnych uprawnień, które należy zdefiniować, 

zweryfikować i nadać danym użytkownikom do pracy. Nie wszyscy użytkownicy muszą wykonywać 

poszczególne operacje, nie wszyscy też posiadają dostęp do pełnych wymagań. Poza administratorem, 

użytkownikami może zarządzać każda osoba, która posiada uprawnienie do nadawania uprawnień.   

Uprawnienia można podzielić na dwie grupy:  
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1. Uprawnienia użytkowników handlowych; 

2. Uprawnienia użytkowników mobilnych. 

4.4.1.1 Uprawnienia użytkowników handlowych 

Aby wyświetlić listę uprawnień użytkowników handlowych należy przejść do ustawień, następnie rozwinąć 

Rozwiązania dodatkowe i wybrać katalog Uprawnienia użytkowników. 

Na ekranie wyświetlona zostanie tabela użytkowników handlowych oraz sekcja uprawnień aktualnie 

zaznaczonego użytkownika podzielona na zakładki odpowiadające poszczególnym modułom: zablokowanych 

obiektów, mobilnego użytkownika oraz mobilnego handlu. W każdej zakładce zawarta jest tabela prezentująca 

grupy uprawnień do wykonywania różnego rodzaju operacji. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno: pole wyboru 

określające posiadanie uprawnienia (zaznaczone – użytkownik posiada uprawnienie do wykonywania danej 

operacji, odznaczone – użytkownik nie ma uprawnień do wykonywania danej operacji), kod oraz nazwę 

uprawnienia. 

 

W zakładce Moduł zablokowanych obiektów przechowywane są następujące uprawnienia: 

• Uprawnienie do nadawania uprawnień, 

• Uprawnienie do zdejmowania blokad z obiektów. 

W zakładce Moduł mobilnego użytkownika przechowywane są następujące uprawnienia: 

• Uprawnienie do nadawania uprawnień, 

• Dodawanie nowych użytkowników mobilnych, 

• Edytowanie użytkowników mobilnych, 

• Zmiana aktywności użytkowników mobilnych. 

W zakładce Moduł mobilnego handlu przechowywane są następujące uprawnienia: 
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• Uruchomienie okna akcji marketingowych, 

• Edycja akcji marketingowych, 

• Edycja hierarchii magazynowej, 

• Uruchomienie okna limitów kupieckich, 

• Edycja limitów kupieckich, 

• Edycja zakresów terminów płatności, 

• Obliczanie wykorzystanych limitów kupieckich, 

• Uprawnienie do nadawania uprawnień, 

• Uruchomienie okna z obrazami towarów, 

• Edycja obrazów towarów, 

• Uruchomienie okna z przypisanymi handlowcami do odbiorcy, 

• Edycja przypisanych handlowców do odbiorcy, 

• Uruchomienie okna handlowców z przypisanymi odbiorcami, 

• Edycja przypisanych odbiorców do handlowca, 

• Uruchomienie okna planów sprzedażowych, 

• Dodawanie/edycja planów sprzedażowych, 

• Uruchomienie okna z płatnościami, 

• Uruchomienie okna trasówek, 

• Dodawanie/edycja trasówek, 

• Edycja ustawień towarów, 

• Uruchomienie okna konfiguracji lokalizacji, 

• Wyświetlanie wizyt na mapie, 

• Uruchomienie okna z historią wydruków dokumentów. 

Aby zmodyfikować uprawnienia należy wybrać danego użytkownika z listy wszystkich użytkowników, a 

następnie kliknąć przycisk Edytuj dostępny w sekcji uprawnień. Będąc w trybie edycji osoba zarządzająca 

uprawnieniami może je nadać lub odebrać wybranemu użytkownikowi poprzez zaznaczenie/odznaczenie pól 

wyboru w wybranych wierszach, odpowiadających poszczególnym uprawnieniom. Przycisk Zaznacz wszystko 

umożliwia zaznaczenie wszystkich uprawnień jednym kliknięciem, zaś Odznacz wszystko odznacza wszystkie 

nadane wcześniej uprawnienia. W celu zaznaczenia danej grupy uprawnień należy wskazać dowolny wiersz 

znajdujący się w tej grupie, a następnie wybrać przycisk Zaznacz grupę. Aby odebrać uprawnienia do danej 

grupy uprawnień należy zaznaczyć dowolny wiersz znajdujący się w tej grupie, po czym skorzystać z przycisku 

Odznacz grupę.  

 

W celu zapisania nadanych uprawnień należy wybrać przycisk Zapisz. Przycisk Anuluj powoduje powrót do 

trybu podglądu sekcji uprawnień bez zapisywania wprowadzonych w niej zmian. 

4.4.1.2  Uprawnienia użytkowników mobilnych 

W celu wyświetlenia listy uprawnień użytkowników mobilnych należy przejść do Ustawień, następnie rozwinąć 

Rozwiązania dodatkowe i wybrać folder Uprawnienia użytkowników mobilnych. 
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Na ekranie wyświetlona zostanie tabela użytkowników mobilnych oraz tabela uprawnień aktualnie 

zaznaczonego użytkownika. Tabela ta prezentuje grupy uprawnień do wykonywania różnego rodzaju operacji. 

Grupy odpowiadają poszczególnym modułom aplikacji. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno: pole wyboru 

określające posiadanie uprawnienia (zaznaczone – użytkownik posiada uprawnienie do wykonywania danej 

operacji, odznaczone – użytkownik nie ma uprawnień do wykonywania danej operacji), kod oraz nazwę 

uprawnienia. 

 

W tym miejscu możliwe jest nadanie uprawnień do poszczególnych modułów i operacji w nich wykonywanych: 

• Moduł dostawy: 

o Prezentacja kodu dostawy; 

o Prezentacja kodu dostawcy; 

o Prezentacja daty dostawy; 

• Moduł faktur: 

o Dostęp do faktur; 

o Zmiana cennika na fakturach; 

• Moduł kontrahentów: 

o Edycja kontrahenta; 

o Dodawanie kontrahenta; 

• Moduł akcji merchandising’owych: 

o Dostęp do merchandisingu; 

• Moduł paragonów: 
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o Dostęp do paragonów; 

o Zmiana cennika na paragonach; 

• Moduł płatności: 

o Dostęp do płatności; 

• Moduł towarów: 

o Edycja opisu towaru o typie usługa; 

o Edycja opisu towaru o typie artykuł; 

• Moduł zamówień: 

o Zmiana cennika; 

o Edycja zamówienia; 

o Edycja cen; 

o Ustawianie rabatów; 

o Tworzenie dokumentów magazynowych wydań do zamówień; 

o Dostęp do zamówień. 

Aby zmodyfikować uprawnienia należy wybrać danego użytkownika z listy wszystkich użytkowników, a 

następnie kliknąć przycisk Edytuj dostępny w sekcji uprawnień. Będąc w trybie edycji osoba zarządzająca 

uprawnieniami może je nadać lub odebrać wybranemu użytkownikowi poprzez zaznaczenie/odznaczenie pól 

wyboru w wybranych wierszach, odpowiadających poszczególnym uprawnieniom. Przycisk Zaznacz wszystko 

umożliwia zaznaczenie wszystkich uprawnień jednym kliknięciem, zaś Odznacz wszystko odznacza wszystkie 

nadane wcześniej uprawnienia. W celu zaznaczenia danej grupy uprawnień należy wskazać dowolny wiersz 

znajdujący się w tej grupie, a następnie wybrać przycisk Zaznacz grupę. Aby odebrać uprawnienia do danej 

grupy uprawnień należy zaznaczyć dowolny wiersz znajdujący się w tej grupie, po czym skorzystać z przycisku 

Odznacz grupę. 

 

W celu zapisania nadanych uprawnień należy wybrać przycisk Zapisz. Przycisk Anuluj powoduje powrót do 

trybu podglądu sekcji uprawnień bez zapisywania wprowadzonych w niej zmian. 

4.4.2 Użytkownicy mobilni 

W celu wyświetlenia okna ustawień użytkowników mobilnych należy przejść do ustawień  

Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, następnie rozwinąć Rozwiązania dodatkowe i wybrać folder 

Użytkownicy mobilni. 

Wyświetli się lista mobilnych użytkowników (lista elementów słownika cm Mobilny użytkownik) oraz szczegóły 

aktualnie zaznaczonego użytkownika. W tabeli użytkowników zawarta jest informacja o loginie użytkownika oraz 

jego aktywności. 

Kliknięcie na przycisk Dodaj nowego użytkownika mobilnego powoduje wyświetlenie okna 

nowego mobilnego użytkownika, w którym należy podać jego login oraz hasło (które będzie podawał podczas 

logowania do aplikacji mobilnej). Po zapisaniu użytkownika, zostaje on dodany do listy wszystkich użytkowników 

(login oznaczony kursywą), a jego formatka przechodzi w tryb edycji. 
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W szczegółach użytkownika można podać/zmodyfikować podstawowe dane użytkownika tj. imię, nazwisko, 

e-mail, numer telefonu, notatkę oraz hasło użytkownika podawane podczas logowania do aplikacji mobilnej. 

Kliknięcie na przycisk Zmień hasło wywołuje okno, w którym należy podać obecne hasło (jeśli zostało 

ustawione) oraz nowe hasło. Jeśli użytkownik zarządzający użytkownikami mobilnymi jest administratorem 

systemu Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel, uzupełnienie pola Obecne hasło nie jest wymagane. 

 

Po zakończeniu wprowadzania zmian w ustawieniach użytkownika należy je zapisać wybierając przycisk 

Zapisz. Przycisk Anuluj przerywa wykonywaną operację bez wprowadzenia zmian (użytkownik pozostaje na 

liście w dalszym ciągu oznaczony kursywą). 
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Dodany do listy użytkownik domyślnie jest oznaczony jako aktywny. Aby dezaktywować użytkownika należy go 

zaznaczyć, po czym skorzystać z przycisku Zmień status aktywności użytkownika – czynność ta spowoduje 

odznaczenie pola wyboru w kolumnie Aktywny. Aby aktywować nieaktywnego użytkownika należy go 

zaznaczyć i również skorzystać z przycisku Zmień status aktywności użytkownika czynność ta spowoduje 

zaznaczenie pola wyboru w kolumnie Aktywny. 

 
 

W zakładce Mobilny Handel zawarte są ustawienia użytkownika. Zakładka została podzielona na dwie sekcje. 

Aby przejść do trybu edycji należy skorzystać z przycisku Edytuj. 

Ustawienia dostępne w sekcji Dokumenty: 
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• Typ dokumentu zamówienia (Gratis) – typ dokumentu zamówienia na gratis, wybierany z listy 

rozwijalnej zawierającej typy dokumentów zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/ 

Symfonia Handel w zakładce Typy dokumentów; 

• Seria dokumentu zamówienia (Gratis) – seria dokumentu zamówienia na gratis; 

• Typ dokumentu płatności (KP) – typ dokumentu płatności wybierany z listy rozwijalnej zawierającej 

typy dokumentów zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel w zakładce 

Typy dokumentów; 

• Seria dokumentu płatności (KP) – seria dokumentu płatności; 

• Typ dokumentu płatności (Karta) – typ dokumentu tworzonego dla płatności uiszczonej kartą 

wybierany z listy rozwijanej zawierającej typy dokumentów płatności zdefiniowane w ustawieniach 

Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel w zakładce Typy dokumentów; 

• Seria dokumentu płatności (Karta) – typ dokumentu płatności wybierany z listy rozwijalnej 

zawierającej typy dokumentów zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel 

w zakładce Typy dokumentów; 

• Terminal płatniczy – terminal płatniczy wybierany z listy rozwijanej zawierającej opcje: Brak, SumUp 

lub PAX; 

• Wyświetl ostrzeżenie automatycznego dodawania towarów – w przypadku zmiany kategorii 

towarów na etapie dodawania towarów do zamówienia, aplikacja mobilna wyświetli komunikat z 

informacją o zaistniałej sytuacji oraz zapytanie o dodanie do zamówienia towarów z poprzedniej 

kategorii. 

W celu usunięcia wybranego ustawienia w danym polu należy skorzystać z przycisku x. 

Ponadto sekcja ta umożliwia wybór następujących funkcji działania aplikacji mobilnej (dany parametr jest 

aktywny, jeśli zaznaczone jest przy nim pole wyboru): 

• Twórz wydanie po wystawieniu faktury – ustawienie umożliwia automatyczne tworzenie wydań 

magazynowych do faktur wysłanych z aplikacji mobilnej; dokument magazynowy wydania tworzony jest 

tylko na towary o typie artykuł; 

• Twórz wydanie po wystawieniu paragonu –  ustawienie umożliwia automatyczne tworzenie wydań 

magazynowych do paragonów wysłanych z aplikacji mobilnej, dokument magazynowy wydania 

tworzony jest tylko na towary o typie artykuł. 

Ustawienia dostępne w sekcji Firma: 

• Dystrybutor – dystrybutor przypisany do użytkownika wybierany z listy rozwijanej zawierającej 

elementy słownika mh Dystrybutor; 

• Domyślny dział – domyślny dział, na którym wystawiane są dokumenty, wybierany z listy rozwijalnej. 

• Domyślny magazyn – domyślny magazyn firmy wybierany z listy rozwijalnej, należy pamiętać, że przed 

wyborem magazynu trzeba wskazać dział; 

• Domyślny rejestr kasa – domyślny rejestr dla formy płatności gotówka, wybierany z listy rozwijalnej 

zawierającej rejestry zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce 

Rejestry pieniężne; 

• Domyślny rejestr bank – domyślny rejestr dla formy płatności przelew, wybierany  

z listy rozwijalnej zawierającej rejestry zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia 

Handel w zakładce Rejestry pieniężne; 

• Domyślny rejestr karta – domyślny rejestr dla formy płatności przelew, wybierany  

z listy rozwijalnej zawierającej rejestry zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia 

Handel w zakładce Rejestry pieniężne, ustawienie to nie jest wymagane; 
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• Domyślny rejestr inny – domyślny rejestr dla formy płatności czek, wybierany  

z listy rozwijalnej zawierającej rejestry zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia 

Handel w zakładce Rejestry pieniężne, ustawienie to nie jest wymagane; 

• Typ prezentacji stanu – wybór prezentacji stanów w aplikacji mobilnej, do wyboru: stany handlowe 

lub stany magazynowe; 

• Dostępne są tylko towary znajdujące się na stanie magazynowym –  branie pod uwagę tylko tych 

towarów, które znajdują się na magazynie, do wyboru z listy rozwijanej opcje Tak lub Nie. 

• Wysyłaj PDF z zamówieniem do przełożonego – mail z dokumentem w formacie PDF wysyłany jest 

do przełożonego zawsze po wystawieniu zamówienia z poziomu aplikacji mobilnej na adres wpisany w 

pole Skrzynka pocztowa (Przełożony); 

• Wydruk zamówienia przełożonego – ustawienie dotyczy wyboru typu wydruku zamówienia jaki ma 

zostać wysłany mailem do przełożonego. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z dwóch dostępnych 

opcji: Z cenami lub Bez cen. 

Ustawienia dostępne w sekcji Stan licznika: 

• Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu dnia – podawanie stanu licznika przy 

otwarciu/zamknięciu dnia, do wyboru z listy rozwijanej opcje Tak lub Nie; 

• Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu wizyty  – podawanie stanu licznika przy 

otwarciu/zamknięciu wizyty, do wyboru z listy rozwijanej opcje Tak lub Nie. 

Ustawienia dostępne w sekcji Skrzynka pocztowa (odbiór): 

• Skrzynka pocztowa (Przełożony) – wpisywany w dostępne pole; mail, na który wysyłane są 

wiadomości do przełożonego podczas wystawiania zamówienia, po włączeniu ustawienia Wysyłaj PDF 

z zamówieniem do przełożonego. 

W celu usunięcia wybranego ustawienia w danym polu należy skorzystać z przycisku x.  

 

 
W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel w pierwszej kolejności są pobierane ustawienia użytkownika, 

jeśli użytkownik nie posiada skonfigurowanych ustawień – wtedy są one pobierane z ustawień modułu. 

W zakładce Uprawnienia do kategorii towarów zawarte są ustawienia użytkownika dotyczące nadawania oraz 

odbierania uprawnień do kategorii towarów. 
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Po otwarciu zakładki na ekranie wyświetli się tabela zawierająca kategorie towarów. Kolumny tabeli 

przedstawiają kolejno: 

• pole wyboru Dostęp określające czy użytkownik posiada dostęp do kategorii towarów (zaznaczone 

pole – użytkownik posiada dostęp, odznaczone pole – użytkownik nie ma dostępu do wybranej 

kategorii); 

• nazwę kategorii – w kolumnie wyświetlane są domyślne kategorie Brak kategorii i Usługi oraz kategorie 

towarów zdefiniowane w słowniku mh Kategoria produktu. 

Aby nadać/odebrać uprawnienia wybranemu użytkownikowi mobilnemu należy przejść w tryb edycji, a następnie 

w tabeli Kategorie towarów zaznaczyć/odznaczyć pole wyboru w kolumnie Dostęp. W trybie edycji aktywne 

staną się przyciski Zaznacz wszystko oraz Odznacz wszystko. Przycisk Zaznacz wszystko umożliwia 

zaznaczenie wszystkich uprawnień jednym kliknięciem, zaś Odznacz wszystko odznacza wszystkie wcześniej 

nadane uprawnienia. 

 

 

W celu zapisania zmian w zakresie uprawnień należy skorzystać z przycisku Zapisz. Przycisk Anuluj powoduje 

zamknięcie trybu edycji bez zapisywania wprowadzonych zmian. 
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W aplikacji mobilnej wyświetlane są tylko te kategorie towarów, do których użytkownik mobilny ma nadany 

dostęp. 

 

W zakładce Uprawnienia do rejestrów pieniężnych zawarte są ustawienia użytkownika dotyczące nadawania 

oraz odbierania uprawnień do rejestrów pieniężnych. 
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Po otwarciu zakładki na ekranie wyświetli się tabela zawierająca rejestry pieniężne. Kolumny tabeli 

przedstawiają kolejno: 

• pole wyboru Dostęp określające czy użytkownik posiada dostęp do rejestru pieniężnego (zaznaczone 

pole – użytkownik posiada dostęp, odznaczone pole – użytkownik nie ma dostępu do wybranego 

rejestru); 

• nazwa – w kolumnie wyświetlane są rejestry zdefiniowane w oknie rejestrów pieniężnych (Ustawienia 

> Firma > Rejestry pieniężne) 

Aby nadać/odebrać uprawnienia wybranemu użytkownikowi mobilnemu należy przejść w tryb edycji, a następnie 

w tabeli Rejestry pieniężne zaznaczyć/odznaczyć pole wyboru w kolumnie Dostęp.  W trybie edycji aktywne 

staną się przyciski Zaznacz wszystko oraz Odznacz wszystko. Przycisk Zaznacz wszystko umożliwia 

zaznaczenie wszystkich uprawnień jednym kliknięciem, zaś Odznacz wszystko odznacza wszystkie wcześniej 

nadane uprawnienia. 

 

 

W celu zapisania zmian w zakresie uprawnień należy skorzystać z przycisku Zapisz. Przycisk Anuluj powoduje 

zamknięcie trybu edycji bez zapisywania wprowadzonych zmian. 
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W zakładce Uprawnienia do cenników zawarte są ustawienia użytkownika dotyczące nadawania oraz 

odbierania uprawnień do cenników. 

 

 

Po otwarciu zakładki na ekranie wyświetli się tabela zawierająca cenniki. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno: 

• pole wyboru Dostęp określające czy użytkownik posiada dostęp do cennika (zaznaczone pole – 

użytkownik posiada dostęp, odznaczone pole – użytkownik nie ma dostępu do wybranej kategorii); 

• nazwę cennika – w kolumnie wyświetlane są domyślne kategorie Aktualny cennik i Cennik cen 

minimalnych oraz cenniki zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. 

Aby nadać/odebrać uprawnienia wybranemu użytkownikowi mobilnemu należy przejść w tryb edycji, a następnie 

w tabeli Cenniki zaznaczyć/odznaczyć pole wyboru w kolumnie Dostęp. W trybie edycji aktywne staną się 

przyciski Zaznacz wszystko oraz Odznacz wszystko. Przycisk Zaznacz wszystko umożliwia zaznaczenie 

wszystkich uprawnień jednym kliknięciem, zaś Odznacz wszystko odznacza wszystkie wcześniej nadane 

uprawnienia. 
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W celu zapisania zmian w zakresie uprawnień należy skorzystać z przycisku Zapisz. Przycisk Anuluj 

powoduje zamknięcie trybu edycji bez zapisywania wprowadzonych zmian. 

 

W aplikacji mobilnej wyświetlane są tylko te cenniki, do których użytkownik mobilny ma nadany dostęp. 

4.4.3 Ustawienia modułu Mobilny Handel 

W ustawieniach modułu Mobilny Handel można dokonać konfiguracji parametrów systemu. Aby przejść do 

ustawień Mobilnego Handlu należy otworzyć Ustawienia systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, 

następnie rozwinąć Rozwiązania dodatkowe i wybrać folder Ustawienia – Mobilny Handel. 

W ustawieniach użytkownik ma możliwość dokonania zmian zarówno parametrów dodatku do Symfonia ERP 

Handel/Symfonia Handel, jak i samej aplikacji mobilnej. Aby przejść do trybu edycji należy skorzystać z 

przycisku Edytuj. Po ustawieniu poszczególnych parametrów modułu należy zapisać zmiany używając 

przycisku Zapisz. Przycisk Anuluj powoduje wyjście z trybu edycji bez zapisania zmian. 

 

Użytkownik ma możliwość wyeksportowania ustawień do pliku XML. W tym celu należy skorzystać z przycisku 

Export, po czym podać nazwę oraz miejsce zapisu pliku. Dostępna jest również możliwość importu ustawień z 

pliku XML. W tym celu należy przejść w tryb edycji ustawień, a następnie skorzystać z przycisku Import, po 

czym wskazać plik, który ma zostać zaimportowany. 

Po kliknięciu przycisku Wyślij link aplikacji na ekranie zostanie wyświetlone okno umożliwiające wysłanie do 

kilku użytkowników mobilnych linków zawierających dane logowania (GUID i adres usługi WebAPI). W tabeli 

Użytkownicy mobilni znajdują się użytkownicy, do których można wysłać linki do aplikacji. W tym celu należy 

wybrać użytkowników mobilnych, a następnie zaznaczyć GUID oraz adres usługi WebAPI. Po kliknięciu 

przycisku Wyślij link aplikacji na skonfigurowaną w ustawieniach modułu skrzynkę pocztową zostanie wysłany 

link do aplikacji mobilnej. 
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Okno ustawień jest podzielone na trzy zakładki: Ustawienia ogólne, Towary, Kontrahenci. 

4.4.3.1 Ustawienia ogólne  

Zakładka Ustawienia ogólne została podzielona na pięć sekcji. 
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Ustawienia dostępne w sekcji Dokumenty: 

• Typ dokumentu zamówienia (Gratis) – typ dokumentu zamówienia na gratis, wybierany z listy 

rozwijalnej zawierającej typy dokumentów zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/ 

Symfonia Handel w zakładce Typy dokumentów; 

• Seria dokumentu zamówienia (Gratis) – seria dokumentu zamówienia na gratis; 

• Typ dokumentu płatności (KP) – typ dokumentu płatności KP wybierany z listy rozwijalnej 

zawierającej typy dokumentów zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel w zakładce Typy 

dokumentów; 

• Seria dokumentu płatności (KP) – seria dokumentu płatności; 

• Typ dokumentu płatności (Karta) – typ dokumentu płatności tworzony dla płatności uiszczonej kartą 

wybierany z listy rozwijanej zawierającej typy dokumentów płatności zdefiniowane w ustawieniach 

Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce Typy dokumentów; 

• Seria dokumentu płatności (Karta) – seria dokumentu płatności; 

• Nagłówek wydruku zamówienia – nagłówek, jaki będzie się znajdował na wydruku zamówienia 

złożonego w aplikacji mobilnej; 

• Terminal płatniczy – terminal płatniczy wybierany z listy rozwijanej zawierającej opcje: Brak, SumUp 

lub PAX; 

• Dodatkowy opis wydruku faktury – opis, który będzie znajdował się na wydruku faktury wystawionej 

w aplikacji mobilnej; 

• Dodatkowy opis wydruku zamówienia – opis, który będzie znajdował się na wydruku zamówienia 

złożonego w aplikacji mobilnej; 

• Dodatkowy opis wydruku zamówienia PDF – opis, który będzie znajdował się na wydruku PDF 

zamówienia złożonego w aplikacji mobilnej; opis może zawierać maksymalnie 2000 znaków; 

• Aktualny cennik – cennik cen sugerowanych zdefiniowany w kartotece towarów, wybierany z listy 

rozwijalnej; 

• Cennik cen minimalnych – cennik cen minimalnych zdefiniowany w kartotece towarów, wybierany z 

listy rozwijalnej; 

• Przelicznik dla opakowania zbiorczego – ustawienie przelicznika dla opakowania zbiorczego 

wykorzystywane przy sprzedaży towarów w opakowaniach zbiorczych; 

• Limity kupieckie obliczane na podstawie – sposób obliczania limitów kupieckich, wybierany z listy 

rozwijalnej; 

• Limity kupieckie obliczane od – określenie na podstawie jakiej daty (wystawienia, terminu płatności) 

dokumenty będą uwzględniane w odpowiednim zakresie limitów kupieckich, wybierane z listy 

rozwijanej; 

• Tworzenie gratisów z akcji marketingowych – ustawienie decyduje o tym, czy wartość zamówienia 

z gratisem ma pozostać bez zmian (gratis uwzględniony w wartości zamówienia), czy też wartość 

zamówienia ma zostać powiększona o wartość gratisu; 

• Domyślna akcja marketingowa – ustawienie domyślnej akcji marketingowej dla towarów. Akcja 

określona w ustawieniach globalnych jest pobierana dla towarów, które nie mają własnych domyślnych 

akcji marketingowych, lub ustawione na nich akcje są nieaktywne. Ponadto w przypadku, gdy towary 

nie posiadają własnych akcji (lub są one nieaktywne) oraz ustawiona globalnie akcja marketingowa jest 

nieaktywna, wtedy na towarach automatycznie ustawiany jest brak akcji. Po rozwinięciu pola domyślnej 

akcji marketingowej prezentowana jest lista wszystkich akcji zdefiniowanych w kartotece Akcje 

marketingowe; 
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• Wydruk zamówienia przełożonego – ustawienie dotyczy wyboru typu wydruku zamówienia jaki ma 

zostać wysłany mailem do przełożonego. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z dwóch dostępnych 

opcji: Z cenami lub Bez cen. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku, gdy ustawienie Wysyłaj PDF 

z zamówieniem do przełożonego nie jest włączone; 

• Weryfikacja stanu na zamówieniach – ustawienie definiuje jaki typ stanu ma być weryfikowany 

podczas składania zamówienia. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji: Brak 

weryfikacji, Stany handlowe lub Stany magazynowe; 

• Weryfikacja stanu na fakturach – ustawienie definiuje jaki typ stanu ma być weryfikowany podczas 

wystawiania faktury. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji: Brak weryfikacji, 

Stany handlowe lub Stany magazynowe; 

• Weryfikacja stanu na paragonach – ustawienie definiuje jaki typ stanu ma być weryfikowany podczas 

wystawiania paragonu. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji: Brak 

weryfikacji, Stany handlowe lub Stany magazynowe; 

• Typ prezentacji stanu – wybór prezentacji stanów w aplikacji mobilnej, do wyboru: stany handlowe 

lub stany magazynowe; 

• Zakładanie rezerwacji (zamówienia) – ustawienie dotyczy zakładania rezerwacji na zamawiany towar 

przy składaniu zamówienia. Z listy rozwijalnej należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji: zakładaj 

rezerwację na domyślnym magazynie; zakładaj rezerwację wg hierarchii; nie zakładaj rezerwacji. 

Należy również podać sposób zakładania rezerwacji, do wyboru jest rezerwacja ilościowa, ze 

wskazaniem dostaw automatycznie oraz ze wskazaniem dostaw ręczne (wskazywanie konkretnej 

dostawy, z której ma zostać zarezerwowany towar). Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku 

wybrania w polu powyżej opcji Nie zakładaj rezerwacji; 

• Zakładanie rezerwacji (faktury) – ustawienie dotyczy zakładania rezerwacji na zamawiany towar przy 

wystawianiu faktury. Z listy rozwijalnej należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji: zakładaj 

rezerwację na domyślnym magazynie; zakładaj rezerwację wg hierarchii; nie zakładaj rezerwacji. 

Należy również podać sposób zakładania rezerwacji, do wyboru jest rezerwacja ilościowa, ze 

wskazaniem dostaw automatycznie oraz ze wskazaniem dostaw ręczne (wskazywanie konkretnej 

dostawy, z której ma zostać zarezerwowany towar). Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku 

wybrania w polu powyżej opcji Nie zakładaj rezerwacji; 

• Zakładanie rezerwacji (paragony) – ustawienie dotyczy zakładania rezerwacji na zamawiany towar 

przy wystawianiu paragonu. Z listy rozwijalnej należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji: zakładaj 

rezerwację na domyślnym magazynie; zakładaj rezerwację wg hierarchii; nie zakładaj rezerwacji. 

Należy również podać sposób zakładania rezerwacji, do wyboru jest rezerwacja ilościowa, ze 

wskazaniem dostaw automatycznie oraz ze wskazaniem dostaw ręczne (wskazywanie konkretnej 

dostawy, z której ma zostać zarezerwowany towar). Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku 

wybrania w polu powyżej opcji Nie zakładaj rezerwacji; 

• Prezentacja danych kontrahenta – ustawienie dotyczy wyświetlania danych kontrahenta. Z listy 

rozwijanej należy wybrać jedna z trzech dostępnych opcji: Kod; Nazwa; Kod i nazwa; 

• Wydruk zamówienia głównego handlowca – ustawienie dotyczy wyboru typu wydruku zamówienia 

jaki ma zostać wysłany mailem do handlowca. Z listy rozwijanej należy wybrać jedna z dwóch 

dostępnych opcji: Z cenami lub Bez cen. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku, gdy ustawienie 

Zawsze wysyłaj PDF z zamówieniem do głównego handlowca nie jest włączone; 

• Status gdy zamówienie zostanie odrzucone – ustawienie definiuje jaki status będzie wyświetlany w 

polach własnych dokumentu zamówienia, gdy zamówienie zostanie odrzucone z powodu przekroczenia 

ceny minimalnej (jeden z powodów przekroczenia ceny minimalnej zostanie odrzucony). Z listy 

rozwijanej należy wybrać status (na liście wyświetlają się elementy zdefiniowane w słowniku mh 

Statusy); 

• Status gdy zamówienie zostanie zaakceptowane – ustawienie definiuje jaki status będzie 

wyświetlany w polach własnych dokumentu zamówienia, gdy zamówienie zawierające pozycje z cenami 
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poniżej minimalnych zostanie zaakceptowane (wszystkie powody cen poniżej minimalnych zostaną 

zaakceptowane). Z listy rozwijanej należy wybrać status (na liście wyświetlają się elementy 

zdefiniowane w słowniku mh Statusy); 

• Status gdy zamówienie oczekuje na akceptacje – ustawienie definiuje jaki status będzie wyświetlany 

w polach własnych dokumentu zamówienia, gdy zamówienie zawierające pozycje z cenami poniżej 

minimalnych oczekuje na akceptację (żaden z powodów cen poniżej minimalnych nie został jeszcze 

zaakceptowany ani odrzucony). Z listy rozwijanej należy wybrać status (na liście wyświetlają się 

elementy zdefiniowane w słowniku mh Statusy); 

• Status gdy zamówienie jest częściowo zaakceptowane – ustawienie definiuje jaki status będzie 

wyświetlany w polach własnych dokumentu zamówienia, gdy zamówienie zawierające pozycje z cenami 

poniżej minimalnych jest częściowo zaakceptowane (jeden z powodów cen poniżej minimalnych został 

zaakceptowany). Z listy rozwijanej należy wybrać status (na liście wyświetlają się elementy 

zdefiniowane w słowniku mh Statusy). 

 

 

Ważne: Jeżeli cennik cen minimalnych nie jest wykorzystywany w systemie Handel i został stworzony 

tylko na potrzeby Mobilnego Handlu, to należy go dezaktywować, ponieważ w innym przypadku mogą 

zostać pobrane z niego ceny podczas tworzenia dokumentu w aplikacji mobilnej. 

Ponadto sekcja ta umożliwia wybór następujących funkcji działania aplikacji mobilnej (aby dany parametr był 

aktywny należy zaznaczyć przy nim pole wyboru): 

• Gratisy na osobnym dokumencie – towary, które zostały oznaczone przez handlowca jako gratis, 

będą na oddzielnym dokumencie; 

• Automatyczna akceptacja trasówek – po wybraniu tej opcji trasówki wysyłane przez handlowców 

będą akceptowane automatycznie, bez konieczności zatwierdzania ich przez centralę; 

• Otwarcie/zamknięcie wizyty – opisane w dokumentacji użytkownika w rozdziale dotyczącym aplikacji 

mobilnej; 

• Otwarcie/zamknięcie dnia – opisane w dokumentacji użytkownika w rozdziale dotyczącym aplikacji 

mobilnej; 

• Twórz paragon po wystawieniu zamówienia – wybranie typu dokumentu zamówienia Paragon 

podczas tworzenia akcji handlowej, powoduje, że po wysłaniu zamówienia, w systemie Symfonia ERP 

Handel/Symfonia Handel do zamówienia zostaje od razu wystawiony dokument sprzedaży; 

• Tworzony paragon nie weryfikuje limitu kupieckiego – w przypadku wykorzystywania limitów 

kupieckich, wystawiany paragon nie wpływa na wartość wykorzystanego limitu kupieckiego; 

• Twórz wydanie po wystawieniu faktury – automatyczne tworzenie wydań magazynowych w systemie  

Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel do faktur wysłanych z aplikacji mobilnej. Dokument 

magazynowy wydania tworzony jest tylko na towary o typie artykuł. Ustawienie to jest nieaktywne w 

przypadku wybrania opcji Nie zakładaj rezerwacji przy ustawieniu Zakładanie rezerwacji (faktury); 

• Twórz wydanie po wystawieniu paragonu – automatyczne tworzenie wydań magazynowych w 

systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel do paragonów wysłanych z aplikacji mobilnej, 

dokument magazynowy wydania tworzony jest tylko na towary o typie artykuł. Ustawienie to jest 

nieaktywne w przypadku wybrania opcji Nie zakładaj rezerwacji przy ustawieniu Zakładanie 

rezerwacji (paragony); 

• Umożliwiaj zmianę sposobu zapłaty po wystawieniu dokumentu handlowego – ustawienie 

decydujące o możliwości zmiany sposobu zapłaty po wystawieniu dokumentu handlowego (faktury, 

paragonu) w aplikacji mobilnej; 
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• Wyświetlaj cenę bazową towaru – ustawienie powodujące wyświetlanie ceny bazowej towaru w 

aplikacji mobilnej; 

• Pokaż nieaktywnych odbiorców – ustawienie powoduje wyświetlenie odbiorców o statusie 

nieaktywnym w aplikacji mobilnej; 

• Pokaż nieaktywne towary – ustawienie powoduje wyświetlenie towarów o statusie nieaktywnym w 

aplikacji mobilnej;  

• Zawsze wysyłaj PDF z zamówieniem do głównego handlowca – mail z dokumentem w formacie 

PDF wysyłany jest do głównego handlowca zawsze po złożeniu i wysłaniu zamówienia w aplikacji; 

• Wysyłaj PDF z zamówieniem do akceptacji gdy zostanie przekroczona cena minimalna na pozycji 

– mail z dokumentem do akceptacji w formacie PDF wysyłany jest na adres mailowy przypisany do 

danego powodu w słowniku mh Powody cen poniżej minimalnych, gdy złożone zostanie zamówienie 

z pozycjami zawierającymi ceny poniżej minimalnych i powód przekroczenia zostanie wybrany z listy; 

• Dostępne są tylko towary znajdujące się na stanie magazynowym – synchronizowane są tylko te 

towary, których stan magazynowy jest większy od 0 – handlowiec w aplikacji będzie widział tylko te 

towary, które znajdują się aktualnie na magazynie; 

• Wirtualne cenniki kontrahentów – wirtualny cennik sugeruje cenę dla danego towaru na podstawie 

ceny, jaka widniała przy tym towarze na ostatniej fakturze wybranego kontrahenta; 

• Twórz zamówienia z podziałem na grupy asortymentowe – automatyczne grupowanie towarów 

według grup asortymentowych, a następnie tworzenie oddzielnych zamówień z podziałem na te grupy; 

• Ostrzegaj przy przekroczeniu limitu grupowego – w przypadku przekroczenia limitu grupy 

kontrahentów, aplikacja mobilna (na etapie wysyłki zamówienia) wyświetli komunikat z ostrzeżeniem o 

zaistniałej sytuacji, pozostawiając decyzję o wysyłce zamówienia handlowcowi. Ustawienie to jest 

nieaktywne w przypadku wybrania opcji Limity kupieckie nie są wykorzystywane przy ustawieniu 

Limity kupieckie obliczane na podstawie; 

• Blokuj przy przekroczeniu limitu grupowego – w przypadku przekroczenia limitu grupy 

kontrahentów, aplikacja mobilna (na etapie wysyłki zamówienia) wyświetli komunikat z informacją o 

zaistniałej sytuacji, blokując wysyłkę zamówienia. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku wybrania 

opcji Limity kupieckie nie są wykorzystywane przy ustawieniu Limity kupieckie obliczane na 

podstawie; 

• Ostrzegaj przy przekroczeniu limitu indywidualnego – w przypadku przekroczenia limitu 

indywidualnego kontrahenta, aplikacja mobilna (na etapie wysyłki zamówienia) wyświetli komunikat z 

ostrzeżeniem o zaistniałej sytuacji, pozostawiając decyzję o wysyłce zamówienia handlowcowi. 

Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku wybrania opcji Limity kupieckie nie są wykorzystywane 

przy ustawieniu Limity kupieckie obliczane na podstawie; 

• Blokuj przy przekroczeniu limitu indywidualnego – w przypadku przekroczenia limitu 

indywidualnego kontrahenta, aplikacja mobilna (na etapie wysyłki zamówienia) wyświetli komunikat z 

informacją o zaistniałej sytuacji, blokując wysyłkę zamówienia. Ustawienie to jest nieaktywne w 

przypadku wybrania opcji Limity kupieckie nie są wykorzystywane przy ustawieniu Limity kupieckie 

obliczane na podstawie;  

• Wyświetl ostrzeżenie automatycznego dodawania towarów – w przypadku zmiany kategorii 

towarów na etapie dodawania towarów do zamówienia, aplikacja mobilna wyświetli komunikat z 

informacją o zaistniałej sytuacji oraz zapytanie o dodanie do zamówienia towarów z poprzedniej 

kategorii; 

• Blokuj możliwości sprzedaży towaru w wielu pozycjach – w przypadku próby ponownego dodania 

towaru do dokumentu, aplikacja mobilna wyświetli pytanie o dodanie ilości do istniejących już pozycji 

towarowych na dokumencie; 
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• Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu dnia – po włączeniu tej opcji, handlowiec będzie 

pytany o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu dnia. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku, gdy 

ustawienie Otwarcie/zamknięcie dnia nie jest włączone; 

• Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu wizyty – po włączeniu tej opcji, handlowiec będzie 

pytany o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu wizyty. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku, gdy 

ustawienie Otwarcie/zamknięcie wizyty nie jest włączone; 

• Wysyłaj PDF z zamówieniem do przełożonego – mail z dokumentem w formacie PDF wysyłany jest 

do przełożonego zawsze po wystawieniu zamówienia z poziomu aplikacji mobilnej na adres wpisany w 

pole Skrzynka pocztowa (Przełożony); 

• Zezwalaj na wystawianie dokumentów bez zdefiniowanego zakresu limitu kupieckiego – po 

włączeniu tej opcji dokument może zostać wystawiony nawet wtedy, gdy nie trafia w żaden zakres limitu 

kupieckiego kontrahenta. Ustawienie to nie jest aktywne w przypadku wybrania opcji Limity kupieckie 

nie są wykorzystywane przy ustawieniu Limity kupieckie obliczane na podstawie. 

Ustawienia dostępne w sekcji Firma: 

• Domyślny dział – domyślny dział, na którym wystawiane są dokumenty, wybierany z listy rozwijalnej. 

• Domyślny rejestr kasa – domyślny rejestr dla formy płatności gotówka, wybierany z listy rozwijalnej 

zawierającej rejestry zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce 

Rejestry pieniężne; 

• Domyślny rejestr bank – domyślny rejestr dla formy płatności przelew, wybierany  

z listy rozwijalnej zawierającej rejestry zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia 

Handel w zakładce Rejestry pieniężne; 

• Domyślny rejestr karta – domyślny rejestr dla formy płatności przelew, wybierany  

z listy rozwijalnej zawierającej rejestry zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia 

Handel w zakładce Rejestry pieniężne, ustawienie nie jest wymagane; 

• Domyślny rejestr inny – domyślny rejestr dla formy płatności czek, wybierany  

z listy rozwijalnej zawierającej rejestry zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia 

Handel w zakładce Rejestry pieniężne, ustawienie nie jest wymagane; 

 

Ustawienia domyślnego rejestru KARTA i rejestru INNY są opcjonalne – jeżeli rejestry nie zostaną 

ustawione, wówczas aplikacja uruchomi się poprawnie, ale rejestry te nie będą widoczne w aplikacji 

mobilnej. 

 

• Domyślny magazyn – domyślny magazyn firmy wybierany z listy rozwijalnej. Domyślny magazyn 

określony w ustawieniach globalnych jest uwzględniany w przypadku, gdy dany użytkownik nie ma 

przypisanego własnego domyślnego magazynu (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy 

mobilni > zakładka Mobilny handel); 

• Domyślna hierarchia magazynowa – domyślna hierarchia magazynowa firmy, wybierana z listy 

rozwijalnej zawierającej zdefiniowane w systemie hierarchie (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > 

Hierarchia magazynów). Domyślna hierarchia określona w ustawieniach globalnych jest pobierana w 

sytuacji, gdy użytkownik nie ma przypisanej własnej hierarchii magazynowej określonej w kartotece 

Hierarchia magazynów (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Hierarchia magazynów > zakładka 

Mobilny Handel) lub korzysta z hierarchii globalnej. 

Ustawienia dostępne w sekcji Skrzynka pocztowa (wysyłka): 

• Skrzynka pocztowa – wpisywany w dostępne pole; ogólny mail (np. do wysyłki użytkownikom linków 

do aplikacji); 
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• Hasło – wpisywane w dostępne pole; hasło do maila ogólnego; 

• Skrzynka pocztowa (dystrybutorzy) – wpisywany w dostępne pole; mail, z którego wysyłane są 

wiadomości do dystrybutora podczas dodawania zamówienia, jeśli w aplikacji mobilnej zaznaczono 

„Czy wysłać do dystrybutora”; 

• Hasło (dystrybutorzy) – wpisywane w dostępne pole; hasło do maila, z którego są wysyłane 

wiadomości do dystrybutorów; 

• Serwer poczty wychodzącej – wpisywany w dostępne pole; 

• Port – wpisywany w dostępne pole; poniżej znajduje się również znacznik dotyczący certyfikatu SSL. 

Ustawienia dostępne w sekcji Skrzynka pocztowa (odbiór): 

• Skrzynka pocztowa (Customer Service) – wpisywany w dostępne pole; mail, na który wysyłane są 

wiadomości do Customer Service podczas wystawiania zamówienia, faktury lub paragonu, jeśli w 

aplikacji mobilnej zaznaczono „Czy wysłać do Customer Service”; 

• Skrzynka pocztowa (Przełożony) – wpisywany w dostępne pole; mail, na który wysyłane są 

wiadomości do przełożonego podczas wystawiania zamówienia. Ustawienie to jest nieaktywne w 

przypadku, gdy ustawienie Wysyłaj PDF z zamówieniem do przełożonego nie jest włączone. 

Ustawienia dostępne w sekcji Synchronizacja: 

• Maksymalną wysokość obrazka (px) – określa maksymalną wysokość obrazu jaki jest przesyłany do 

aplikacji mobilnej (jeśli obraz ma większą rozdzielczość niż ustawiony parametr, jest on skalowany do 

ustawionej wartości); 

• Jakość obrazka (%) – określa w procentach jakość obrazu towaru przesyłanego do aplikacji mobilnej 

(ma to wpływ na czas synchronizacji). 

• Synchronizacja faktur (ile dni wstecz) – ustawienie liczy dni wstecz synchronizacji faktur; 

• Synchronizacja zamówień (ile dni wstecz) – ustawienie liczby dni wstecz synchronizacji zamówień; 

• Synchronizacja paragonów (ile dni wstecz) – ustawienie liczby dni wstecz synchronizacji paragonów; 

• Synchronizacja płatności (ile dni wstecz) – ustawienie liczby dni wstecz synchronizacji płatności; 

Dodatkowo w ustawieniach modułu zawarto pole do wprowadzenia klucza Map Bing. 

4.4.3.2  Ustawianie wymiarów towarów 

W zakładce Towary znajduje się lista zdefiniowanych wymiarów towarów – w tabeli prezentowany jest wymiar, 

jego nazwa wyświetlana w aplikacji mobilnej oraz znacznik „Pokaż na liście towarów”. 

W celu dodania nowego wymiaru należy przejść do trybu edycji, a następnie wybrać z listy rozwijanej 

odpowiedni wymiar. Na liście wyświetlają się wymiary zdefiniowane w oknie wymiarów analitycznych towarów 

(Ustawienia>Wymiary analityczne>Towary). Użytkownik ma możliwość ustawienia do pięciu wymiarów 

towarów. W celu usunięcia dodanego wymiaru należy skorzystać z przycisku x. 
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W polu Nazwa w aplikacji mobilnej należy wpisać nazwę wymiaru jaka ma być prezentowana w aplikacji 

mobilnej. Domyślnie ustawiana jest nazwa wymiaru.  

Poprzez zaznaczanie/odznaczanie pola w kolumnie „Pokaż na liście towarów”, użytkownik określa czy wymiary 

mają być widoczne na liście towarów. 

 

 Wartości wymiarów są prezentowane w aplikacji mobilnej w postaci ciągu znaków. 

 

4.4.3.3  Ustawianie wymiarów kontrahentów 

W zakładce Kontrahenci znajduje się lista zdefiniowanych wymiarów kontrahentów – w tabeli prezentowany 

jest wymiar, jego nazwa wyświetlana w aplikacji mobilnej oraz znacznik „Pokaż na liście kontrahentów”. 

W celu dodania nowego wymiaru należy przejść do trybu edycji, a następnie wybrać z listy rozwijanej 

odpowiedni wymiar. Na liście wyświetlają się wymiary zdefiniowane w oknie wymiarów analitycznych 
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kontrahentów (Ustawienia>Wymiary analityczne>Kontrahenci). Użytkownik ma możliwość ustawienia do pięciu 

wymiarów kontrahentów. W celu usunięcia dodanego wymiaru należy skorzystać z przycisku x. 

 

W polu Nazwa w aplikacji mobilnej należy wpisać nazwę wymiaru jaka ma być prezentowana w aplikacji 

mobilnej. Domyślnie ustawiana jest nazwa wymiaru. 

Poprzez zaznaczanie/odznaczanie pola w kolumnie „Pokaż na liście towarów”, użytkownik określa czy wymiary 

mają być widoczne na liście kontrahentów. 

 

Po dokonaniu zmian w ustawieniach należy je zapisać klikając na przycisk Zapisz. Przycisk Anuluj zamyka tryb 

edycji bez zachowania wprowadzonych zmian. 

 Wartości wymiarów są prezentowane w aplikacji mobilnej w postaci ciągu znaków. 
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4.4.4 Hierarchia magazynów 

Hierarchia magazynów to inaczej ustalona kolejność magazynów, według której są zakładane rezerwacje na 

zamawiany towar. 

W przypadku rezerwacji ilościowych oznacza to, że w pierwszej kolejności rezerwacje są zakładane na towar 

znajdujący się w magazynie priorytetowym, a następnie – po wyczerpaniu ilości w magazynie priorytetowym – 

rezerwowany jest towar w innych magazynach uwzględnionych w hierarchii, zgodnie z ich określoną kolejnością. 

W przypadku rezerwacji ze wskazaniem dostaw, magazyny na liście rozwijalnej podczas wybierania dostaw 

także są prezentowane według hierarchii. Dotyczy to również automatycznego wybierania dostaw (wpisana ilość 

towaru, ale nie ustalona ilość na konkretnych dostawach) – w pierwszej kolejności rezerwacje są zakładane na 

dostawy na magazynach priorytetowych. Stany towarów prezentowane w aplikacji mobilnej również wyświetlają 

się według hierarchii. 

 

Należy pamiętać, że korzystanie z hierarchii magazynów jest możliwe przy włączonym ustawieniu 

Zakładaj rezerwacje według hierarchii. 

Aby skonfigurować ustawienia hierarchii magazynów należy przejść do Ustawień Symfonia ERP Handel, 

rozwinąć zakładkę Rozwiązania dodatkowe i wybrać opcję Hierarchia magazynów. 

Wyświetlone okno jest podzielone na dwie zakładki: 

• Hierarchie, w której definiowane są hierarchie magazynowe (rozwiązanie umożliwia dodawanie wielu 

hierarchii), 

• oraz Mobilny handel, w której zdefiniowane wcześniej hierarchie są przypisywane poszczególnym 

użytkownikom mobilnym. 

 

4.4.4.1  Definiowanie hierarchii magazynów 

Zakładka Hierarchie jest podzielona na dwie sekcje. Pierwsza z nich to lista zdefiniowanych hierarchii – w tabeli 

prezentowany jest kod hierarchii oraz znacznik „Aktywna” określający aktywność hierarchii. Druga sekcja to lista 

elementów aktualnie zaznaczonej hierarchii. Elementy stanowią magazyny dodane w systemie Handel 

(Ustawienia > Firma > Magazyny). Tabela prezentuje liczbę porządkową magazynu, kod oraz nazwę, 

miejscowość, a także znacznik „Aktywny” określający aktywność magazynów. Magazyny w hierarchii są 

ustawione od „najważniejszego” – czyli tego, z którego towar jest wydawany w pierwszej kolejności – do 

„najmniej ważnego”, z którego towar jest wydawany dopiero wtedy, gdy jego ilość w magazynach o wyższym 

priorytecie została już wyczerpana. 

Nad listą elementów hierarchii dostępne są przyciski umożliwiające wykonanie różnego rodzaju akcji. 

W celu dodania nowej hierarchii magazynowej należy skorzystać z przycisku Dodaj. Na liście hierarchii zostanie 

dodany nowy wiersz, w którym należy podać kod hierarchii. Domyślnie nowa hierarchia zostaje dodana jako 

aktywna, użytkownik może ją jednak dezaktywować klikając w znacznik znajdujący się w kolumnie „Aktywna”. 
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Kolejny krok to ustalenie kolejności magazynów – aby to zrobić należy zaznaczyć wybrany z magazyn, po czym 

skorzystać z przycisków Do góry/Do dołu. Zaznaczony magazyn zmienia odpowiednio swoje miejsce w 

hierarchii. Użytkownik może również ustawić kolejność ręcznie, klikając w pole z „Lp.” w wierszu 

odpowiadającym danemu magazynowi i wpisując tam pożądaną liczbę porządkową. 

 

 

Poprzez zaznaczanie/odznaczanie pola w kolumnie „Aktywny”, użytkownik określa aktywność magazynu w 

danej hierarchii. Określanie aktywności magazynów możliwe jest również przy pomocy przycisków Aktywuj 

wszystkie/Dezaktywuj wszystkie. Ustaloną hierarchię należy zapisać klikając na przycisk Zapisz. Przycisk 

Anuluj przerywa wykonywaną akcję bez zapisywania wprowadzonych danych. 

Dodaną hierarchię można zmodyfikować – w tym celu należy skorzystać z przycisku Edytuj, wprowadzić 

pożądane zmiany, po czym je zapisać przyciskiem Zapisz. Przycisk Anuluj wychodzi z trybu edycji formatki, 

bez zapisywania wprowadzonych zmian. 

Przycisk Kopiuj umożliwia kopiowanie wybranej hierarchii, w wyniku czego na liście wszystkich hierarchii 

magazynowych zostaje dodana nowa hierarchia o konfiguracji analogicznej do hierarchii kopiowanej. W polu 

zawierającym kod hierarchii zawarty jest dopisek „kopia”. 
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Aby usunąć wybraną hierarchię magazynową, należy skorzystać z przycisku Usuń, a następnie potwierdzić 

wykonanie tej operacji. Należy też pamiętać, że nie można usunąć hierarchii, która jest w użyciu (jest domyślną 

hierarchią globalną lub użytkownika). 

 

4.4.4.2  Przypisywanie hierarchii użytkownikom mobilnym 

Aby przypisać użytkownikowi mobilnemu wybraną hierarchię magazynową należy przejść do zakładki Mobilny 

handel. Zakładka ta jest podzielona na dwie sekcje. Pierwsza z nich to lista użytkowników mobilnych 

zdefiniowanych w systemie (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Użytkownicy mobilny) – w tabeli 

prezentowane są loginy użytkowników oraz znacznik informujący o ich aktywności. Druga sekcja umożliwia 

przypisanie aktualnie zaznaczonemu użytkownikowi wybranej z wcześniej zdefiniowanych hierarchii. Na 

początku należy przejść do trybu edycji formatki korzystając z przycisku Edytuj. Następnie należy rozwinąć pole 

rozwijalne Hierarchia użytkownika – na liście są dostępne wszystkie aktywne hierarchie (pobrane z zakładki 

Hierarchie). 

 

Użytkownik handlowy może również ustawić dla użytkownika mobilnego opcję Używaj hierarchii globalnej. 

Wtedy rezerwacje na towar będą zakładane według hierarchii wybranej w ustawieniach modułu, a pole 

dotyczące hierarchii użytkownika zrobi się nieaktywne i wybór hierarchii z listy będzie niemożliwy. 



 

Strona 60 z 103 
 

 

Po wskazaniu danej hierarchii poniżej zostanie wyświetlona jej lista elementów. Aby zapisać ustawienia należy 

wybrać przycisk Zapisz. Przycisk Anuluj przerywa wykonywaną operację bez zapisywania wprowadzonych 

ustawień. 

4.4.5 Ustawienia towarów 

W tej kartotece ustawiane są domyślne akcje marketingowe dla towarów wyświetlanych w aplikacji mobilnej. 

Aby dokonać konfiguracji akcji dla poszczególnych towarów należy wybrać Ustawienia systemu Symfonia ERP 

Handel/Symfonia Handel, następnie rozwinąć Rozwiązania dodatkowe, po czym wybrać katalog Ustawienia 

towarów. 

Okno przedstawia sekcję z listą towarów, gdzie prezentowany jest kod i nazwa towaru (na liście prezentowane 

są tylko towary posiadające znacznik mh Mobilny Handel) oraz sekcję konfiguracji domyślnej akcji 

marketingowej dla danego towaru. 

 

W celu ustawienia domyślnej akcji dla towaru należy zaznaczyć ten towar na liście, po czym wybrać przycisk 

Edytuj. Następnie należy rozwinąć listę rozwijalną w polu Domyślna akcja marketingowa i wybrać daną akcję. 

Na liście prezentowane są wszystkie utworzone akcje pobrane z kartoteki Akcji marketingowych. 
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Wybranie pierwszego pustego wiersza z listy jest równoznaczne z pozostawieniem towaru bez ustawiania dla 

niego domyślnej akcji marketingowej. Aby zastosować wybrane ustawienia należy kliknąć na przycisk Zapisz. 

Przycisk Anuluj przerywa wykonywaną akcję bez zapisywania wprowadzonych ustawień.  

W sytuacji, gdy dany towar nie posiada własnej domyślnej akcji marketingowej lub akcja ta nie obowiązuje – 

akcja jest pobierana z ustawień modułu na podstawie ustawienia Domyślna akcja marketingowa. Jeżeli akcja 

wybrana w ustawieniach również jest nieaktywna, to w aplikacji mobilnej, na towarze w polu dotyczącym akcji 

marketingowej ustawiana jest domyślnie opcja „Brak”. 

4.4.6 Schematy typów dokumentów 

Kartoteka Schematy typów dokumentów umożliwia definiowanie typów dokumentów, które będą widoczne w 

aplikacji mobilnej. Rozwiązanie pozwala również na określenie, którzy użytkownicy mobilni maja mieć dostęp 

do zdefiniowanych schematów podczas tworzenia dokumentów. Aby zdefiniować ustawienia schematów typów 

dokumentów należy przejść do ustawień Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, rozwinąć zakładkę 

Rozwiązania dodatkowe i wybrać opcję Schematy typów dokumentów. 

Wyświetlone okno jest podzielone na dwie zakładki: 

• Schematy Dokumentów, w której definiowane są schematy typów dokumentów (rozwiązanie 

umożliwia dodawanie wielu schematów); 

• Mobilny Handel, w której zdefiniowane wcześniej schematy są przypisywane poszczególnym 

użytkownikom mobilnym. 

 

4.4.6.1 Definiowanie schematów dokumentów 

Zakładka Schematy Dokumentów prezentuje wszystkie dodane schematy. Kolumny tabeli przedstawiają 

następująco: Nazwa w Aplikacji mobilnej, Charakter dokumentu, Typ dokumentu, Seria dokumentu, Typ obsługi 

dokumentu. Nad listą schematów  dostępne są przyciski umożliwiające wykonanie różnego rodzaju akcji. 

Aby dodać nowy schemat należy przejść do trybu edycji formatki klikając Edytuj, a następnie skorzystać 

z przycisku Dodaj. Do tabeli zostanie dodany nowy wiersz, gdzie użytkownik ma możliwość wpisania własnej 
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nazwy schematu, która będzie widoczna w aplikacji mobilnej. Z rozwijalnej listy użytkownik ma możliwość 

wyboru  charakteru dokumentu (Zamówienie, Faktura, Paragon), typu dokumentu i serii dokumentu 

zdefiniowanych w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce Typy dokumentów oraz 

typu obsługi dokumentu. 

 

Ustawiony schemat należy zapisać korzystając z przycisku Zapisz. 

W trybie edycji schematu, użytkownik handlowy może dodawać kolejne schematy, modyfikować istniejące, a 

także usuwać dodane wcześniej schematy (przycisk Usuń). Przycisk Anuluj powoduje zamknięcie trybu edycji 

bez zapisywania zmian. 

4.4.6.2 Przypisywanie schematów użytkownikom mobilnym 

Aby przypisać użytkownikowi mobilnemu wybrane schematy należy przejść do zakładki Mobilny handel. 

Zakładka ta jest podzielona na dwie sekcje. Pierwsza z nich to lista użytkowników mobilnych zdefiniowanych w 

systemie (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Użytkownicy mobilny) – w tabeli prezentowane są loginy 

użytkowników oraz znacznik informujący o ich aktywności. 

Druga sekcja umożliwia nadanie dostępu wybranemu użytkownikowi do wcześniej zdefiniowanych schematów 

typów dokumentów. Aby nadać/odebrać dostęp wybranemu użytkownikowi mobilnemu należy przejść w tryb 

edycji, a następnie w tabeli Schematy typów dokumentów zaznaczyć/odznaczyć pole wyboru w kolumnie 

Dostęp. Na liście są dostępne wszystkie schematy (pobrane z zakładki Schematy Dokumentów). Przycisk 

Zaznacz wszystko umożliwia zaznaczenie wszystkich schematów jednym kliknięciem, natomiast Odznacz 

wszystko odznacza wszystkie zaznaczone schematy. 

 

Zaznaczenie opcji Używaj globalnych schematów nadaje użytkownikowi mobilnemu dostęp do wszystkich 

zdefiniowanych schematów typów dokumentów. Wybór poszczególnych schematów z listy jest wtedy 

niemożliwy. 
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Aby zapisać ustawienia należy wybrać przycisk Zapisz. Przycisk Anuluj przerywa wykonywaną operację bez 

zapisywania wprowadzonych zmian. 

4.4.7 Ceny sprzedaży w mobilnej aplikacji 

W kartotece Ceny sprzedaży w mobilnej aplikacji użytkownik ma możliwość ustawienia cen sprzedaży, które 

wyświetlane będą w aplikacji mobilnej w kartotece towary oraz szczegółach towaru. Aby dokonać konfiguracji 

cen sprzedaży należy wybrać ustawienia systemu Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel, następnie 

rozwinąć Rozwiązania dodatkowe, po czym wybrać katalog Ceny sprzedaży w mobilnej aplikacji. 

Na liście dostępne są wszystkie ceny sprzedaży oznaczone jako aktywne w ustawieniach Symfonia ERP 

Handel/Symfonia Handel w zakładce Typy cen. Aby ustawić, które typy cen sprzedaży mają być widoczne w 

aplikacji mobilnej należy przejść do trybu edycji formatki klikając Edytuj, a następnie odznaczyć lub zaznaczyć 

typ cen sprzedaży w kolumnie Dostęp. Przycisk Zaznacz wszystko umożliwia zaznaczenie wszystkich typów 

cen jednym kliknięciem, natomiast Odznacz wszystko odznacza wszystkie zaznaczone typy cen. W celu 

zapisania zmian należy skorzystać z przycisku Zapisz. Przycisk Anuluj powoduje zamknięcie trybu edycji bez 

zapisywania zmian. 

 

Jeżeli typ ceny wyświetlony jest na czerwono oznacza, że został odznaczony w ustawieniach Symfonia ERP 

Handel/Symfonia Handel w zakładce Typy cen. W aplikacji mobilnej takie typy cen nadal są widoczne jednak 

nie wyświetla się przy nich wartość ceny sprzedaży. 
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4.5 Limity kupieckie 

Funkcjonalność pozwala na ustalanie limitów kupieckich dla kontrahentów oraz grup kontrahentów i jest 

szczególnie przydatna w przypadku sprzedaży towaru kontrahentom, którzy często zalegają z płatnościami lub 

w sytuacji, gdy istnieje konieczność ograniczenia sumy należności do maksymalnej wysokości ubezpieczenia. 

Limity kupieckie są obliczane dla nabywcy według wybranej w ustawieniach modułu opcji, tj.: 

• faktur sprzedaży (niezapłaconych) 

o faktury nieopłacone terminowe (nieanulowane, wystawione, nierozliczone); 

o faktury nieopłacone przeterminowane (nieanulowane, wystawione, nierozliczone); 

• faktur sprzedaży (niezapłaconych, które są przeterminowane) 

o faktury nieopłacone przeterminowane (nieanulowane, wystawione, nierozliczone); 

• zamówień obcych (wystawionych i bez powiązanych faktur) 

o zamówienia bez powiązanej faktury (nieanulowane, wystawione, rozliczenie zamówienia nie 

jest brane pod uwagę); 

• zamówień obcych i faktur sprzedaży (wystawionych, niezapłaconych) 

o zamówienia bez powiązanej faktury (nieanulowane, wystawione, rozliczenie zamówienia nie 

jest brane pod uwagę); 

o faktury nieopłacone terminowe (nieanulowane, wystawione, nierozliczone); 

o faktury nieopłacone przeterminowane (nieanulowane, wystawione, nierozliczone); jeżeli na 

podstawie zamówienia zostanie wystawiona faktura to zamówienie przestaje być 

uwzględniane na rzecz nowej faktury; 

• zamówień obcych i faktur sprzedaży (wystawionych, niezapłaconych i przeterminowanych) 

o zamówienia bez powiązanej faktury (nieanulowane, wystawione, rozliczenie zamówienia nie 

jest brane pod uwagę); 

o faktury nieopłacone przeterminowane (nieanulowane, wystawione, nierozliczone); jeżeli na 

podstawie zamówienia zostanie wystawiona faktura to zamówienie przestaje być uwzględniane 

na rzecz nowej faktury; 

• zamówień obcych z statusem mh Status 1 (wystawionych i bez powiązanych faktur) 

o zamówienia z statusem mh Status 1 bez powiązanej faktury (nieanulowane, wystawione, 

rozliczenie zamówienia nie jest brane pod uwagę); 

• zamówień obcych z statusem mh Status 1 i faktur sprzedaży (wystawionych, niezapłaconych) 

o zamówienia z statusem mh Status 1 bez powiązanej faktury (nieanulowane, wystawione, 

rozliczenie zamówienia nie jest brane pod uwagę); 

o faktury nieopłacone terminowe (nieanulowane, wystawione, nierozliczone); 

o faktury nieopłacone przeterminowane (nieanulowane, wystawione, nierozliczone); jeżeli na 

podstawie zamówienia zostanie wystawiona faktura to zamówienie przestaje być uwzględniane 

na rzecz nowej faktury; 

• zamówień obcych z statusem mh Status 1 i  faktur sprzedaży (wystawionych, niezapłaconych i 

przeterminowanych) 

o zamówienia z statusem mh Status 1 bez powiązanej faktury (nieanulowane, wystawione, 

rozliczenie zamówienia nie jest brane pod uwagę); 
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o faktury nieopłacone przeterminowane (nieanulowane, wystawione, nierozliczone); jeżeli na 

podstawie zamówienia zostanie wystawiona faktura to zamówienie przestaje być uwzględniane 

na rzecz nowej faktury. 

 

Należy pamiętać, że wartość ustawiona przy polu własnym mh Status 1 musi posiadać atrybut Licz do 

limitów (więcej informacji znajduje się w dokumentacji użytkownika w rozdziale dotyczącym 

dodatkowych statusów zamówienia). 

 

 

Użytkownik może również wybrać opcję, w której limity kupieckie nie są wykorzystywane. 
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Użytkownik ma możliwość włączenia blokady/ostrzeżenia w przypadku, gdy handlowiec złoży 
zamówienie/fakturę/paragon dla kontrahenta ponad ustawiony limit zaznaczając opcje: 

• Ostrzegaj przy przekroczeniu limitu indywidualnego (w przypadku przekroczenia limitu indywidualnego, 

aplikacja wyświetla stosowny komunikat, wysyłka dokumentu jest możliwa), 

• Blokuj przy przekroczeniu limitu indywidualnego (w przypadku przekroczenia limitu indywidualnego 

aplikacja wyświetla stosowny komunikat, wysyłka dokumentu jest niemożliwa), 

• Ostrzegaj przy przekroczeniu limitu grupowego (w przypadku przekroczenia limit grupowego, aplikacja 

wyświetla stosowny komunikat, wysyłka dokumentu jest możliwa), 

• Blokuj przy przekroczeniu limitu grupowego (w przypadku przekroczenia limitu grupowego aplikacja 

wyświetla stosowny komunikat, wysyłka dokumentu jest niemożliwa). 

Jeżeli w danym zakresie ustawiony jest bufor, to blokada/ostrzeżenie zadziała w momencie przekroczenia 

zdefiniowanego limitu wraz z ustalonym buforem. 

Powyższe opcje nie są aktywne w przypadku, gdy wybrana została opcja Limity kupieckie nie są 

wykorzystywane przy ustawieniu Limity kupieckie obliczane na podstawie. 

Należy pamiętać, że wartość paragonu nie jest uwzględniania w limitach kupieckich, ale podczas wysyłki 

paragonu następuje weryfikacja limitów. 

Należy pamiętać, że wartość paragonu nie jest uwzględniania w limitach kupieckich, ale podczas wysyłki 

paragonu następuje weryfikacja limitów. Dodatkowo użytkownik może wyłączyć weryfikację limitów kupieckich 

podczas wysyłki paragonu do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. 
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Aby skonfigurować zakresy terminów płatności należy przejść do Ustawień systemu Symfonia ERP 

Handel/Symfonia Handel, następnie rozwinąć Rozwiązania dodatkowe, po czym wybrać katalog Limity 

kupieckie. 

Kartoteka prezentuje wszystkie ustawione zakresy w formie tabeli. Kolumny tabeli przedstawiają rozpoczęcie 

oraz zakończenie danego zakresu. 

W zależności od ustawień liczba dni jest określana na podstawie daty wystawienia lub terminu płatności. 

Jeżeli w ustawieniach ogólnych dodatku do Handlu zostanie wybrana opcja liczenia limitów kupieckich od daty 

wystawienia, wówczas dokumenty będą uwzględniane w odpowiednim zakresie na podstawie daty 

wystawienia i bieżącej daty, czyli liczba dni = bieżąca data – data wystawienia. 

Jeśli zostanie wybrana opcja Termin płatności to liczba dni będzie określana według wzoru: liczba dni = 

bieżąca data – termin płatności. 

 
Dokumentowi przypisywana jest liczba dni 0, gdy data bieżąca jest wcześniejsza niż data na podstawie 

której liczone są limity, czyli gdy różnica wychodzi na minusie. 

 

 

Aby dodać nowy zakres należy przejść do trybu edycji formatki klikając Edytuj, a następnie skorzystać z 

przycisku Dodaj. Do tabeli zostanie dodany nowy wiersz, gdzie jako początek zakresu domyślnie jest ustawiana 

‘wartość zakończenia poprzedniego zakresu plus jeden’. Użytkownik może ustawić wartość zakończenia 

zakresu lub pozostawić to pole puste – wtedy w danym zakresie uwzględnione będą wszystkie wartości większe 
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niż wartość rozpoczęcia. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia o jaki procent może zostać przekroczony 

limit w każdym dodanym zakresie poprzez wpisanie odpowiedniej liczby w polu Procentowy bufor. Domyślnie 

ustawiony jest bufor 0,00%. 

 Należy pamiętać, że dwa różne zakresy nie mogą nachodzić na siebie wzajemnie. 

 

 

Ustawiony zakres należy zapisać korzystając z przycisku Zapisz. 

W trybie edycji formatki, użytkownik handlowy może dodawać kolejne zakresy, modyfikować istniejące, a także 

usuwać dodane wcześniej zakresy (przycisk Usuń), mając jednak na uwadze, że operacja usunięcia 

wykorzystywanego zakresu jest nieodwracalna. 

 

Po ustawieniu zakresów należy ustawić maksymalną wartość zadłużenia danego kontrahenta w danym zakresie 

– w tym celu należy przejść do kartoteki Limity kupieckie dostępnej w zakładce Mobilny handel w panelu 

bocznym Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. 

Kartoteka limitów kupieckich przedstawia listę kontrahentów, którzy są aktywni i mają zaznaczony wymiar mh 

Mobilny Handel. W oknie znajduje się informacja o limitach – zarówno indywidualnych, jak i grupowych (z 

podziałem na poszczególne sekcje). 

W górnej części okna znajdują się przyciski do wykonywania różnego rodzaju operacji, tj. edycji i usuwania 

limitów oraz zapisywania wprowadzonych zmian. Poszczególne tabele (Kontrahenci, Dokumenty, Dokumenty 
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grupowe) można grupować po kolumnach, przeciągając nagłówek wybranej kolumny na pole znajdujące się na 

górze tabeli. Przycisk Zapisz układ kartoteki powoduje zapisanie grupowania kolumn. Aby po otwarciu 

kartoteki wyświetlał się domyślny układ należy kliknąć przycisk Wczytaj domyślny układ kartoteki i zapisać 

zmiany klikając Zapisz układ kartoteki. 

 

Ponadto na formatce limitów danego kontrahenta znajduje się pole Łącz z, które służy do połączenia wartości 

limitu z innym/innymi kontrahentami (dostępne w trybie edycji kartoteki): 

• wybranie w polu Łącz z kodu innego kontrahenta spowoduje połączenie limitu z wybranym 

kontrahentem – tym samym wybrany kontrahent staje się kontrahentem nadrzędnym; 

• pozostawienie pustego pola (Brak kontrahenta) informuje, że:  

o aktualnie wyświetlony kontrahent nie przynależy do żadnej grupy; 

o aktualnie wyświetlony kontrahent jest kontrahentem nadrzędnym;  

o wyświetlony kontrahent jest połączony z kontrahentem, który nie znajduje się na liście 

(przykładowo, gdy nie ma zaznaczonego wymiaru mh Mobilny Handel), wówczas nad polem 

widoczny jest komunikat Limit powiązany jest z kontrahentem, który nie jest dostępny na 

liście. Użytkownik może podejrzeć powiązanego kontrahenta na liście kontrahentów. 
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Łączenie kontrahentów odbywa się poprzez rozwinięcie pola Łącz z i wybranie danego kontrahenta z listy 

rozwijalnej po czym należy zapisać zmiany korzystając z przycisku Zapisz. 

W celu ustawienia wartości limitów należy przejść do trybu edycji okna wybierając przycisk Edytuj. Kolumny 

tabeli limitów przedstawiają kolejno: zakres terminu płatności, wartość limitu (brutto), wartość limitu z buforem 

(brutto), wartość wykorzystaną (brutto), wartość pozostałą do wykorzystania (brutto) oraz procentowy bufor. 

Nad tabelami Limity i Limity grupy znajdują się ustawienia odpowiednio Używaj globalnych zakresów dla 

indywidualnych limitów oraz Używaj globalnych zakresów dla grupowych limitów. Zaznaczenie pola 

wyboru obok ustawienia powoduje, że dodane zostaną takie same zakresy limitów indywidualnych/grupowych 

dla wybranego kontrahenta jak w ustawieniach limitów kupieckich (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > 

Limity kupieckie). W sytuacji, gdy na danym kontrahencie/grupie zakresy były już dodane pojawi się komunikat 

„Czy na pewno chcesz usunąć zakresy i zastąpić je zakresami globalnymi?”. Kliknięcie Tak spowoduje 

zastąpienie ustawionych zakresów zakresami globalnymi. Wybranie Nie anuluje wykonywaną operację. 
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W sytuacji, gdy użytkownik będzie chciał odznaczyć ustawienie Używaj globalnych zakresów dla 

indywidualnych/grupowych limitów pojawi się komunikat „Czy chcesz usunąć istniejące zakresy?”. Kliknięcie 

Tak spowoduje usunięcie istniejących zakresów. Wybranie Nie anuluje wykonywaną operację. 

 

W przypadku, gdy użytkownik nie chce korzystać z globalnych zakresów dla limitów kupieckich może 

zdefiniować inne limity indywidualne oraz grupowe dla wybranego kontrahenta wybierając przycisk Dodaj. Do 

tabeli zostanie dodany nowy wiersz, gdzie jako początek zakresu domyślnie jest ustawiana wartość zakończenia 

poprzedniego zakresu plus jeden. Użytkownik może ustawić wartość zakończenia zakresu lub pozostawić to 

pole puste – wtedy w danym zakresie uwzględnione będą wszystkie wartości większe niż wartość rozpoczęcia. 

Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia o jaki procent może zostać przekroczony limit w każdym dodanym 

zakresie poprzez wpisanie odpowiedniej liczby w polu Procentowy bufor. Domyślnie ustawiony jest bufor 

0,00%. 
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 Należy pamiętać, że dwa różne zakresy nie mogą nachodzić na siebie wzajemnie. 

Aby ustawić wartości limitów należy przejść do kolumny Wartość limitu brutto [PLN] w tabeli Limity i 

wprowadzić wartości w pozycjach odpowiadającym poszczególnym zakresom. Po ustawieniu limitów należy je 

zapisać korzystając z przycisku Zapisz. Pozostałe wartości zostaną wyliczone automatycznie. 

Podczas ustalania maksymalnej wartości zadłużenia danego kontrahenta w określonych zakresach, użytkownik 

może pozostawić pole Wartość limitu jako puste lub wprowadzić w nie wartość 0. 

W zależności od ustawienia, kontrahent: 

• nie posiada przyznanego limitu (pole Wartość limitu jest puste); 

• lub ma ustawiony zerowy limit (w polu Wartość limitu wprowadzono wartość 0). 
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Limity grupowe można definiować niezależnie od indywidualnych.  

Limity grupowe ustalane są na tej samej zasadzie jak limity indywidualne kontrahenta. Należy jednak pamiętać, 

że można je edytować tylko na głównym kontrahencie z grupy. Kontrahenci do niego przypisani mają 

automatycznie ustawiony taki sam limit grupowy bez możliwości edycji. 

Użytkownik handlowy ma również na bieżąco podgląd do sekcji dokumentów indywidualnych kontrahenta oraz 

dokumentów grupowych w poszczególnych okresach limitów, gdzie zawarte są wszystkie szczegóły 

dokumentów: 

• numer dokumentu – dwuklik otwiera formatkę dokumentu; 

• nazwa kontrahenta; 

• kod kontrahenta; 

• data wystawienia dokumentu; 

• zakres – informacja do jakiego zakresu zaliczany jest dokument; 

• ilość dni – obliczana według wzoru = data bieżąca – data wystawienia/ termin płatności (w zależności 

od ustawień); 

• wartość netto w PLN; 

• wartość brutto w PLN; 

• termin wystawienia dokumentu; 

• zapłacono brutto – kwota brutto, która została wpłacona;  

• nie zapłacono brutto – kwota brutto, która pozostała do zapłaty; 

• dni po terminie – informacja o ile dni został przekroczony termin płatności; wartość na minusie oznacza, 

że termin płatności nie został przekroczony; 

• status dokumentu – terminowy, nieterminowy. 
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Aby usunąć limity dla danego kontrahenta, należy zaznaczyć go na liście, a następnie wybrać przycisk Usuń. 

Wyświetli się okno z pytaniem czy na pewno wykonać daną akcję z dostępnymi przyciskami Tak/Nie. 

 

Ustawione limity kupieckie są prezentowane w aplikacji mobilnej. 

4.6 Obrazy towarów 

Aby przejść do ustawień obrazów towarów, które są wyświetlane w aplikacji mobilnej, należy w menu Symfonia 

ERP Handel/Symfonia Handel rozwinąć dodatek Mobilny Handel, a następnie wybrać kartotekę Obrazy 

towarów. Ustawione w kartotece obrazy są prezentowane w aplikacji mobilnej razem z innymi informacjami o 

towarach. 
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Na ekranie wyświetli się lista towarów, na której prezentowany jest kod i nazwa towaru. Należy pamiętać, że na 

liście prezentowane są tylko te towary, które posiadają znacznik mh Mobilny Handel. Po zaznaczeniu danego 

towaru, po prawej stronie ukaże się odpowiadający mu obraz. Aby powiększyć obraz należy kliknąć na niego 

za pomocą dwukliku. Otworzy się on w trybie pełnoekranowym. 

 

Aby dodać obraz dla towaru lub edytować obraz już wcześniej dodany należy skorzystać  

z przycisku Przeglądaj, po czym wskazać obraz z komputera i zatwierdzić swój wybór. Następnie należy 

zapisać obraz korzystając z przycisku Zapisz, bądź anulować wykonywaną operację klikając Anuluj. Dodany 

obraz będzie widoczny w przeznaczonym do tego obszarze, a powyżej zostanie wyświetlona informacja o 

miejscu jego zapisu na komputerze. 

 

Aby usunąć obraz odpowiadający danemu towarowi należy zaznaczyć na liście ten towar, a następnie wybrać 

przycisk Usuń. 
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Po wykonaniu tej operacji należy kliknąć na przycisk Zapisz, aby zapisać wprowadzone zmiany.  

W przeciwnym wypadku należy skorzystać z opcji Anuluj. 

4.6.1 Import obrazów towarów z wybranego folderu 

W celu zaimportowania obrazy towarów z wybranego folderu należy kliknąć przycisk Importuj, widoczny w 

prawym, górnym rogu. Wówczas otworzy się okno, w którym należy wybrać folder, z którego mają zostać 

pobrane obrazy. 

 

Należy pamiętać, aby nazwy towarów były kodami EAN (kodami kreskowymi) towarów. Kod EAN 

towaru można edytować w Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w kartotece Towary. 

 



 

Strona 78 z 103 
 

 

Po wybraniu folderu, należy kliknąć przycisk OK. Na ekranie wyświetli się komunikat informujący o odnalezionej 

liczbie obrazów we wskazanym folderu, aby je importowac należy kliknąć przycisk Tak. Przycisk Nie zamyka 

okno, bez wprowadzania zmian. 

 

Po porawnym zaimportowaniu obrazów, obrazy te będą widoczne w module Mobilnego Handlu w zakładce 

Obrazy towarów oraz w aplikacji mobilnej w kartotece Towary. 

W przypadku nadania nieprawidłowych nazw obrazom (nazwami nie były kody EAN towarów lub kody EAN były 

nieprawidłowe), pojawi się ostrzeżenie o nieodnalezieniu produktu o podanym kodzie EAN. Wówczas obraz o 

nieprawiłowej nazwie nie zostanie przypisany do żadnego towaru. 
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5 Generowanie klucza do Map Bing 

Aby mieć możliwość wyświetlania akcji handlowców na mapach koniecznie jest wygenerowanie klucza do map 

Bing. W tym celu należy przejść na stronę https://www.bingmapsportal.com/, a następnie wybrać przycisk Sign 

in.  

 

Na nowo otwartej stronie należy wprowadzić adres e-mail do istniejącego konta Microsoft i wybrać przycisk 

Next. W przypadku braku konta Microsoft, należy je założyć wybierając przycisk Create one!. 

https://www.bingmapsportal.com/
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Następnie należy wprowadzić hasło do konta Microsoft. 

 

Na kolejnej stronie użytkownik zostanie zapytany o to, czy chce wykorzystać konto Microsoft, na które się przed 

chwilą zalogował, jako nowe konto Bing Maps. Należy wyrazić zgodę klikając przycisk Yes.  
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Na nowo otwartej stronie ukaże się formularz tworzenia kont Bing Maps. Należy w nim uzupełnić pola Account 

name (nazwa konta) oraz Email address (adres e-mail), na który będą przychodziły informacje o usłudze map. 

Należy również zgodzić się na warunki korzystania – w tym celu należy zaznaczyć checkbox przy I agree to the 

Bing Maps Platform API’s Terms of Use (TOU). Po wypełnieniu pól należy wybrać przycisk Create. Po tej 

czynności użytkownik zostanie przekierowany na stronę główną Dev Center Bing Maps. 
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Kolejny krok to rozwinięcie zakładki My account i wybranie My Keys. 
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Aby utworzyć klucz, na wyświetlonym formularzu należy uzupełnić pola: Application name, Key type i Application 

type. Po uzupełnieniu pól, należy wybrać przycisk Create. 

 

Na nowo otwartej stronie wyświetli się lista kluczy użytkownika do Map Bing. Należy wybrać wygenerowany 

klucz i skopiować do schowka zawartość pola Key. 
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Następnie należy przejść do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, otworzyć kartotekę Ustawienia, 

po czym rozwinąć Rozwiązania dodatkowe i wybrać folder Ustawienia – mobilny handel. W wyświetlonym 

oknie ustawień należy skorzystać z przycisku Edytuj, a następnie wprowadzić skopiowany klucz do pola Klucz 

map Bing. Po wykonaniu tej czynności należy zapisać klucz korzystając z przycisku Zapisz. Przycisk Anuluj 

zamknie tryb edycji, a wprowadzone zmiany nie zostaną zapisane. 

6 Pobranie i rozpakowanie plików dodatku do WebAPI 

 

Należy pamiętać, że podczas instalacji dodatku do WebAPI, Handel oraz konfigurator WebAPI nie 

mogą być włączone. 

Pliki dodatku do WebAPI dostępne są pod adresem: 

https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2023.0/WebAPI/MobilnyHandelWebAPI.zip 

Po pobraniu plików instalacyjnych należy sprawdzić czy nie są one zablokowane. W tym celu należy wybrać 

plik paczki instalacyjnej prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać Właściwości. Jeśli w otwartym oknie 

widnieje informacja o tym, że plik pochodzi z innego komputera należy go odblokować zaznaczając checkbox 

przy polu Odblokuj, po czym zapisać ustawienia. 

 

Po odblokowaniu plików instalacyjnych należy je rozpakować. Po wypakowaniu zostanie utworzony folder 

MobilnyHandelWebAPI. Pliki znajdujące się w wypakowanym folderze należy skopiować, a następnie wkleić je 

do katalogu, w którym jest zainstalowane WebAPI. 

https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2023.0/WebAPI/MobilnyHandelWebAPI.zip


 

Strona 85 z 103 
 

6.1 Licencjonowanie 

Po rozpakowaniu oraz skopiowaniu plików dodatku do WebAPI należy dodać klucz licencyjny.   

W tym celu należy uruchomić konfigurator WebAPI (plik w folderze, gdzie znajduje się WebAPI o nazwie: 

Sage.PL.WebAPI.Configurator). 

 

W otwartym oknie konfiguratora należy przejść do zakładki Mobilny Handel a następnie wprowadzić klucz i 

zapisać konfigurację wybierając przycisk Zapisz. 

Następnie należy wybrać przycisk Uruchom. Po uruchomieniu licencja zostanie załadowana, okno 

konfiguratora może zostać zamknięte. 

7 Instalacja aplikacji 

Po skonfigurowaniu rozwiązania Symfonia Mobilny Handel należy pobrać oraz zainstalować aplikację na 
urządzeniu mobilnym. 

 

Jeśli na urządzeniu mobilnym nie znajduje się Sklep Play, należy skontaktować się z dostawcą 

urządzenia i upewnić się, że można dokonać instalacji serwisu Google Play bez utraty gwarancji 

urządzenia i oprogramowania. 
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Jeśli instalacja serwisu Google Play nie może zostać przeprowadzona należy dokonać instalacji 

aplikacji Mobilny Magazyn przez plik APK. 

7.1 Aplikacja w sklepie Google Play 

Przed przystąpieniem do instalacji aplikacji należy przejść do Ustawień sklepu Google Play,  

a następnie zaznaczyć powiadomienia o dostępnych aktualizacjach aplikacji. 
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W celu instalacji aplikacji poprzez sklep Google Play na urządzeniu mobilnym należy odnaleźć Sklep Play. 

Następnie w polu wyszukiwarki sklepu wpisać Symfonia Mobilny Handel, po czym wybrać aplikację z listy 

wszystkich aplikacji. Można również odnaleźć aplikację wpisując jej adres w przeglądarkę internetową. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=eastsoft.Symfonia.MobileHandel 

Otworzy się okno z aplikacją oraz informacjami o niej. Aby zainstalować aplikację należy wybrać przycisk 

Zainstaluj. Jeżeli pojawi się komunikat dotyczący dokończenia konfiguracji konta należy użyć przycisku Dalej, 

a przy kolejnym komunikacie Pomiń. 

Przed rozpoczęciem instalacji wyświetli się okno informujące do czego aplikacja potrzebuje dostępu – należy 

kliknąć przycisk Akceptuję. 

Rozpocznie się pobieranie oraz instalacja aplikacji. Po ukończeniu instalacji pojawi się okno zawierające 

przycisk Otwórz – w celu otwarcia aplikacji. Zainstalowana aplikacja będzie się również znajdowała w menu 

głównym urządzenia wśród wszystkich aplikacji. 

Należy pamiętać, że proces instalacji aplikacji Mobilny Handel może różnić się w zależności od urządzenia i 

wersji systemu operacyjnego. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=eastsoft.Symfonia.MobileHandel
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7.1.1 Aktualizacja aplikacji 

Jeśli aplikacja wymaga aktualizacji – należy przejść do sklepu Play, a następnie do wszystkich zainstalowanych 

aplikacji. W sekcji dostępnych aktualizacji należy wybrać odpowiednią dla aplikacji Symfonia Mobilny Handel, 

po czym kliknąć przycisk Aktualizuj. Ukaże się okno informujące o wymaganiach aplikacji do poprawnej 

aktualizacji. Po kliknięciu przycisku Akceptuję rozpocznie się pobieranie i instalowanie aktualizacji. Po 

zakończeniu aktualizacji, aplikację można otworzyć za pomocą przycisku Otwórz lub wyszukując ją w menu 

głównym telefonu. 

 Na terminalu płatniczym PAX aktualizacje aplikacji Mobilny Handel są instalowane automatycznie. 

7.1.2 Wyłączanie automatycznych aktualizacji 

W Androidzie istnieje możliwość wyłączenia automatycznych aktualizacji dla wszystkich oraz dla wybranych 

aplikacji.  W celu wyłączenia automatycznych aktualizacji aplikacji należy przejść do Sklepu Play, a następnie 

otworzyć ustawienia. Po rozwinięciu zakładki Ustawienia sieci należy kliknąć opcję Autoaktualizacja 

aplikacji. 
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W wyświetlonym oknie należy wybrać aktualizowanie aplikacji przez sieć Wi-Fi lub dowolną sieć. W przypadku 

wybrania opcji Nie aktualizuj automatycznie aplikacji na urządzeniu z Androidem zostaną całkowicie  

zablokowane aktualizacje dla wszystkich aplikacji w telefonie. 

 

Po upewnieniu się, że funkcja automatycznych aktualizacji jest włączona należy wybrać aplikacje, które nie 

powinny być automatycznie aktualizowane. W tym celu należy w Sklepie Play wyszukać aplikację Symfonia 

Mobilny Handel. 

 

W górnym prawym rogu należy kliknąć na ikonę z trzema kropkami – na ekranie zostanie wyświetlone okno 

opcji. W celu wyłączenia automatycznych aktualizacji dla aplikacji Symfonia Mobilny Handel należy odznaczyć 

pole wyboru obok ustawienia Autoaktualizacje.  
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Wówczas automatyczne aktualizacje dla danej aplikacji zostaną wyłączone bez naruszania ustawień aktualizacji 

innych aplikacji zainstalowanych na urządzeniu. 

7.2 Instalacja aplikacji z pliku APK 

Istnieje również możliwość instalacji aplikacji Mobilny Magazyn na urządzeniu mobilnym za pomocą pliku 
pobranego ze strony internetowej. Aby pobrać plik instalacyjny aplikacji należy otworzyć stronę: 

https://pobierzprogram.symfonia.pl/Dodatkowe Rozwiązania mobilne Sage Mobilny Handel 

A następnie wybrać odpowiednią wersje aplikacji i pobrać plik na komputer. 

Pliki instalacyjne aplikacji Mobilny Handel dostępne są również na stronie: 

https://eastsoft.pl/pliki-do-pobrania/do-pobrania-mobilny-handel/ 

Następnie należy podłączyć urządzenie mobilne do komputera za pomocą kabla USB. Na urządzeniu mobilny 
pojawi się komunikat: Ładowanie urządzenia przez USB. 
Po kliknięciu na komunikat, na ekranie zostaną wyświetlone ustawienia USB. Należy wybrać opcję Przesyłanie/ 
Transfer plików. 

https://pobierzprogram.symfonia.pl/DodatkoweRozwi%C4%85zania%20mobilneSage%20Mobilny%20Handel
https://eastsoft.pl/pliki-do-pobrania/do-pobrania-mobilny-handel/
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Po włączeniu niniejszej opcji użytkownik będzie miał możliwość wymiany danych pomiędzy urządzeniem 
mobilnym, a komputerem. 

W kolejnym kroku należy na ekranie komputera uruchomić eksplorator plików, gdzie widoczne będą dyski 
twarde obu urządzeń (Mój komputer/ Eksplorator plików). Aby otworzyć folder pamięci wewnętrznej urządzenia 
mobilnego należy kliknąć w ikonę przedstawiającą urządzenie. 
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Po otwarciu pamięci wewnętrznej telefonu/ kolektora danych wyświetlą się katalogi zawierające posegregowane 
pliki znajdujące się na urządzeniu. 

Pobrany wcześniej plik instalacyjny aplikacji Symfonia Mobilny Handel należy umieścić w jednym z katalogów 
znajdujących się na urządzeniu. Należy odszukać pobrany wcześniej plik APK, zaznaczyć go myszką i kliknąć 
prawym przyciskiem myszki. Następnie wybrać polecenie Kopiuj lub użyć skrótu klawiszowego CTRL+C. 
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W kolejnym kroku należy wrócić do eksploratora plików i odnaleźć folder w pamięci wewnętrznej urządzenia 
mobilnego, w którym ma zostać umieszczony plik. Aby zamieścić w nim dane należy kliknąć prawym 
przyciskiem myszy i wskazać opcję Wklej lub użyć kombinacji klawiszy CTRL+V. Zapisaną na komputerze 
kopię można usunąć. 
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Na urządzeniu mobilnym należy odszukać plik APK odpowiednim programem do przeglądania plików na 

urządzeniu. Program ten może różnić się w zależności od urządzenia mobilnego i wersji systemu. Następnie 

należy uruchomić plik instalacyjny. 
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Rozpocznie się instalacja aplikacji. Po ukończeniu instalacji pojawi się okno zawierające przycisk Otwórz – w 

celu otwarcia aplikacji. Zainstalowana aplikacja będzie się również znajdowała w menu głównym urządzenia 

wśród wszystkich aplikacji. 
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Należy pamiętać, że proces instalacji aplikacji Mobilny Handel może różnić się w zależności od urządzenia i 

wersji systemu operacyjnego. 

7.2.1 Aktualizacja aplikacji  

Aby zaktualizować aplikację Mobilny Handel należy pobrać plik instalacyjny w taki sam sposób jak zostało 
opisane to w powyższym rozdziale. 

Po uruchomieniu pliku instalacyjnego aplikacji Mobilny Handel na urządzeniu mobilnym na ekranie wyświetli się 

pytanie o zainstalowanie aktualizacji dla posiadanej aplikacji. Po kliknięciu Zainstaluj rozpocznie się instalacja 

aktualizacji. 
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Po zakończeniu aktualizacji, aplikację można otworzyć za pomocą przycisku Otwórz lub wyszukując ją w menu 

głównym telefonu. 

8 Logi zdarzeń 

Jeżeli w trakcie konfiguracji, uruchomienia lub pracy z rozwiązaniem Symfonia Mobilny Handel wystąpią 
problemy, pierwszym krokiem jest sprawdzenie logów zdarzeń: 
 

1) Logi aplikacji mobilnej 

W ustawieniach aplikacji mobilnej w grupie Logi widoczny jest przycisk Wyślij. 
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Po kliknięciu przycisku Wyślij logi z aplikacji mobilnej zostaną wysłane do centrali. Logi te zapisywane są  
do plików tekstowych znajdujących się w katalogu, w którym jest zainstalowane WebAPI – katalog 
mobileHandelLogs. Należy pamiętać, że folder nie będzie wyświetlany, jeśli z aplikacji nie zostały wysłane 
żadne logi. 

Przykład: C:\Symfonia\WebAPI\Modules\HMF\mobileHandelLogs 
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2) Logi WebAPI: 

Logi zapisywane są do plików tekstowych znajdujących się w katalogu, w którym jest zainstalowane 
WebAPI – katalog logs. Zapisywane są trzy pliki: errors (zapis błędów), info (zapis informacji) oraz main 
(zapis zarówno błędów, jak i informacji). Pliki te przechowują logi z ostatnich siedmiu dni. 
 
Przykład: C:\Symfonia\WebAPI\logs 

 

 
3) Logi dodatku do Symfonia Handel/Symfonia ERP Handel 

Logi zapisywane są do plików tekstowych znajdujących się w katalogu, w którym jest zainstalowana 
Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel – katalog logs. Zapisywane są trzy pliki: errors (zapis błędów), 
info (zapis informacji) oraz main (zapis zarówno błędów, jak i informacji). Pliki te przechowują logi z 
ostatnich siedmiu dni. 

Przykład: C:\Symfonia\ERP\logs 
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9 Usuwanie rozwiązania 

W celu usunięcia rozwiązania należy ręcznie wykonać dane skrypty SQL. Poniżej znajdują się skrypty 
pozwalające na wyczyszczenie wszystkich tabel zakładanych przez rozwiązanie Symfonia Mobilny Handel. 
 

 
Należy pamiętać, że skrypty nie usuwają ustawień typu słowniki, wymiary, własne pola dodanych w 

Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. 

 
Poniższy skrypt czyści tylko tabele rozwiązania Mobilny Handel. Należy go użyć w sytuacji, gdy na bazie 
zainstalowane są inne rozwiązania korzystające z tych samych modułów dodatkowych co Mobilny Handel (np. 
Mobilny Magazyn). Wyczyszczone zostaną tylko tabele założone przez rozwiązanie Symfonia Mobilny Handel. 
 
DECLARE @procName NVARCHAR(MAX) 
DECLARE curProc CURSOR FOR SELECT [name] FROM sys.procedures WHERE  SCHEMA_NAME(schema_id) = 
N'emh'; 
OPEN curProc 
FETCH NEXT FROM curProc INTO @procName 
WHILE @@fetch_status = 0 
BEGIN 
    EXEC('DROP PROCEDURE [emh].[' + @procName + ']') 
    FETCH NEXT FROM curProc INTO @procName 
END 
CLOSE curProc 
DEALLOCATE curProc 
 
DECLARE @viewName NVARCHAR(MAX) 
DECLARE curView CURSOR FOR SELECT [TABLE_NAME] FROM INFORMATION_SCHEMA.VIEWS WHERE 
TABLE_SCHEMA = 'emh' 
OPEN curView 
FETCH NEXT FROM curView INTO @viewName 
WHILE @@fetch_status = 0 
BEGIN 
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    EXEC('DROP VIEW [emh].[' + @viewName + ']') 
    FETCH NEXT FROM curView INTO @viewName 
END 
CLOSE curView 
DEALLOCATE curView 
 
DECLARE @tabName NVARCHAR(MAX) 
DECLARE curTab CURSOR FOR SELECT [TABLE_NAME] FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE 
TABLE_SCHEMA = 'emh' AND TABLE_TYPE = 'BASE TABLE' 
OPEN curTab 
FETCH NEXT FROM curTab INTO @tabName 
WHILE @@fetch_status = 0 
BEGIN 
    EXEC('DROP TABLE [emh].[' + @tabName + ']') 
    FETCH NEXT FROM curTab INTO @tabName 
END 
CLOSE curTab 
DEALLOCATE curTab 
 
DROP TYPE IF EXISTS [emh].[DeliveriesTableType]; 
 
DROP SCHEMA IF EXISTS emh; 
 
UPDATE [dbo].[WS_ModuleSqlVersions] SET [ModuleVersion] = 0 WHERE [ModuleGuid] = '4656789C-
A565-4390-B7AF-AE6C2F6AEF15' 
 

Poniższy skrypt czyści tabele rozwiązania Mobilny Handel oraz wszystkich dodatkowych modułów. Należy go 
użyć, jeśli na bazie zainstalowane jest tylko rozwiązanie Mobilny Handel lub tabele wszystkich zainstalowanych 
modułów mają zostać wyczyszczone. 
 
DECLARE @procName NVARCHAR(MAX) 
DECLARE curProc CURSOR FOR SELECT '[' + SCHEMA_NAME(schema_id) + '].[' + [name] + ']'  FROM 
sys.procedures WHERE SCHEMA_NAME(schema_id) IN (N'emh', N'ecm'); 
OPEN curProc 
FETCH NEXT FROM curProc INTO @procName 
WHILE @@fetch_status = 0 
BEGIN 
    EXEC('DROP PROCEDURE ' + @procName) 
    FETCH NEXT FROM curProc INTO @procName 
END 
CLOSE curProc 
DEALLOCATE curProc 
 
DECLARE @viewName NVARCHAR(MAX) 
DECLARE curView CURSOR FOR SELECT '[' + [TABLE_SCHEMA] + '].[' + [TABLE_NAME] + ']'  FROM 
INFORMATION_SCHEMA.VIEWS WHERE TABLE_SCHEMA IN (N'emh', N'ecm'); 
OPEN curView 
FETCH NEXT FROM curView INTO @viewName 
WHILE @@fetch_status = 0 
BEGIN 
    EXEC('DROP VIEW ' + @viewName) 
    FETCH NEXT FROM curView INTO @viewName 
END 
CLOSE curView 
DEALLOCATE curView 
 
DECLARE @tabName NVARCHAR(MAX) 
DECLARE curTab CURSOR FOR SELECT '[' + [TABLE_SCHEMA] + '].[' + [TABLE_NAME] + ']' FROM 
INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA IN (N'emh', N'ecm') AND TABLE_TYPE = 'BASE 
TABLE'; 
OPEN curTab 
FETCH NEXT FROM curTab INTO @tabName 
WHILE @@fetch_status = 0 
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BEGIN 
    EXEC('DROP TABLE ' + @tabName) 
    FETCH NEXT FROM curTab INTO @tabName 
END 
CLOSE curTab 
DEALLOCATE curTab 
 
DROP TYPE IF EXISTS [emh].[DeliveriesTableType]; 
 
DROP SCHEMA IF EXISTS emh; 
DROP SCHEMA IF EXISTS ecm; 
 
UPDATE [dbo].[WS_ModuleSqlVersions] SET [ModuleVersion] = 0 WHERE [ModuleGuid] = '4656789C-
A565-4390-B7AF-AE6C2F6AEF15' -- Moduł mobilnego handlu 
UPDATE [dbo].[WS_ModuleSqlVersions] SET [ModuleVersion] = 0 WHERE [ModuleGuid] = 'CB4FDF1B-
770F-44C5-82E3-82856F0D5411' -- Moduł uprawnień użytkowników 
UPDATE [dbo].[WS_ModuleSqlVersions] SET [ModuleVersion] = 0 WHERE [ModuleGuid] = '6887EC6C-
EC33-4549-9CD2-AFDDE09ACBC8' -- Moduł ustawień 
UPDATE [dbo].[WS_ModuleSqlVersions] SET [ModuleVersion] = 0 WHERE [ModuleGuid] = 'D3FF1757-
A505-4390-8E7B-4617E5ADD3C0' -- Moduł zablokowanych obiektów 
UPDATE [dbo].[WS_ModuleSqlVersions] SET [ModuleVersion] = 0 WHERE [ModuleGuid] = '1008DB57-
40AF-4B6F-829E-9D9CAC311277' -- Moduł mobilnego użytkownika 
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