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1.0 Wstęp 

Realizowane rozwiązanie dotyczy przede wszystkim aplikacji mobilnej, która jest dedykowana dla 

urządzeń mobilnych z systemem Android minimum 5.0 (zaleca się 9.0) i potrafiących odczytać  

kody QR. Minimalna rozdzielczość ekranu urządzenia do prawidłowej pracy to 720x1280px.  

Aplikacja do poprawnego funkcjonowania wymaga działania WebAPI. Użytkownik w oparciu  

o niniejszą aplikację ma możliwość generowania odpowiednich dokumentów w systemie Sage 

Symfonia ERP Handel 2020.1.  

Głównym celem rozwiązania jest zautomatyzowanie procesu realizacji przyjęć do magazynu, 

zmiany lokalizacji towaru, wydań i zwrotów towaru oraz wykonywania inwentaryzacji. 

Zautomatyzowane zostały także wydruki etykiet towarów z wykorzystaniem kodów QR 

wykonywanych bezpośrednio z systemu Sage Symfonia ERP Handel 2020.1 oraz aplikacji mobilnej.  

Korzystanie z aplikacji mobilnej pozwala wyeliminować papierową wersję przyjęć i wydań towarów, 

które są wypełnianie przed i po każdym ruchu magazynowym. Dzięki aplikacji użytkownik posiada 

szybki dostęp do danych o aktualnych stanach magazynowych w aplikacji mobilnej oraz w samym 

systemie Symfonia ERP Handel 2020.1. Pokazanie statusu kompletacji wydań magazynowych 

usprawnia też wskazanie działowi handlowemu ich statusu realizacji. Pozwala to na sprawne 

przekazywanie informacji, przez co decyzje związane z obsługą magazynu są podejmowane 

szybciej.  

Rozwiązanie łączy w sobie trzy moduły (dodatek do programu Symfonia ERP Handel 2020.1, 

WebAPI oraz aplikację mobilną), które ściśle ze sobą współpracują. WebAPI i dodatek do Symfonia 

ERP Handel wymaga platformy .NET Framework 4.6.2.  

Poniżej lista minimalnych wymagań do prawidłowego działania dodatku do Handlu oraz aplikacji 

mobilnej: 

Dodatek do Handlu: 

• zainstalowany program Sage Symfonia ERP Handel 2020.1 

• dodatkowa licencja Handlu do WebAPI 

• procesor Intel Core i3 lub odpowiednik, minimum 2 rdzenie o taktowaniu 2Ghz 

• 4GB RAM 

• .NET Framework 4.6.2 

Aplikacja mobilna: 

• Android minimum 5.0 (zaleca się 9.0) 

• 2GB RAM 

• procesor 1.2, 4 rdzenie 

• 16GB ROM 

• rozdzielczość 720x1280 

• bluetooth 

• aparat 

• połączenie z Internetem 
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Ponadto, aby aplikacja mobilna działała prawidłowo wymagane jest fizyczne pokrycie magazynu 

siecią Wi-Fi o jednym spójnym SSID, tak żeby urządzenia mobilne były w stanie przełączać się 

między poszczególnymi access pointami bez utraty połączenia z WebAPI. Access pointy w sieci  

Wi-Fi za pomocą, której urządzenie mobilne łączy się z serwerem (WebAPI) powinny działać w 

systemie mesh, aby nie powodować zerwania połączeń TCP przy przełączaniu. Minimalna prędkość 

Wi-Fi na terenie całego magazynu powinna być na poziomie 5 mB/s (ping na maksymalnym 

poziomie 5 ms). 

2.0 Opis procesów biznesowych 

Rozwiązanie umożliwia wykonywanie procesów biznesowych takich jak: przyjęcie magazynowe, 

wydanie magazynowe z generowaniem Packing List, przesunięcie (zmiana lokalizacji) towaru, 

sprawdzanie stanów magazynowych, inwentaryzacja oraz zwrot towaru. 

 

System umożliwia wygenerowanie ręcznie podpisanego certyfikatu SSL, jednak zalecany 

jest zakup prawidłowego certyfikatu SSL wystawionego przez zaufany urząd certyfikacji. 

Twórcy systemu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone wygenerowanym 

przez system certyfikatem. 

2.1 Przyjęcie towaru do magazynu 

Proces przyjęcia towaru do magazynu rozpoczyna się od wprowadzenia dokumentu zamówienia 

własnego do modułu Handel. Kupiec dokonujący zamówienia towaru, wprowadza odpowiedni 

dokument zamówienia wskazując towary, ich ilości i ceny. Dla dokumentu zamówienia własnego 

powinien zostać utworzony dokument magazynowy przyjęcia pozostawiony w buforze. Dokument 

magazynowy przyjęcia może być powiązany z zamówieniem własnym przez dokument zakupu lub 

utworzony bezpośrednio do zamówienia własnego.   

W momencie przyjścia towaru do magazynu, magazynier odszukuje w Symfonia ERP Handel lub 

aplikacji mobilnej zamówienie od danego dostawcy (może je również podejrzeć) i drukuje etykiety 

do dostarczonego towaru. Opcja drukowania jest dostępna zarówno w Handlu, jak i w aplikacji 

mobilnej. Wydrukowana zostaje odpowiednia ilość etykiet według przypisanych konfiguracji do 

danego towaru. Przyjęcie towaru do magazynu można również wykonać na podstawie dokumentu 

magazynowego przyjęcia, znajdującego się w buforze, powiązanego z zamówieniem własnym przez 

dokument zakupu. Tak jak w przypadku zamówienia własnego, wywołanie wydruku etykiet jest 

możliwe również z dokumentu magazynowego przyjęcia. Przyjęcie towaru może być także 

wykonane na podstawie dokumentu magazynowego przychodu wewnętrznego. Dokument PW musi 

zostać wcześniej utworzony i pozostawiony w buforze. W tym przypadku również możliwe jest 

wydrukowanie etykiet towarów.  

Wydrukowane etykiety magazynier nakleja na opakowania przyjmowanych towarów, a następnie 

wykonuje potwierdzenie przyjęcia towarów do magazynu. Każdy towar skanuje i umieszcza w 

lokalizacji, którą również skanuje. W ten sposób przyjmowany towar od razu trafia we wskazane 

miejsce w magazynie. Po zakończeniu rozkładania towaru do magazynu użytkownik potwierdza 

przyjęcie towaru.  

Zarówno w przypadku zamówienia własnego, jak i buforowanego dokumentu magazynowego 

przyjęcia możliwy jest wydruk papierowej wersji dokumentu wraz z zamieszczonym kodem QR. 

Dzięki temu możliwe jest rozpoczęcie przyjęcia od razu po zeskanowaniu kodu QR dokumentu. 
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Potwierdzenie przyjęcia powoduje, że w Handlu jest wystawiany dokument magazynowy przyjęcia 

(w przypadku przyjęcia z zamówienia własnego oraz buforowanego dokumentu magazynowego 

przyjęcia) lub dokument magazynowy przychodu wewnętrznego (w przypadku przyjęcia z 

buforowanego dokumentu magazynowego przychodu) z odpowiednimi towarami. Towary  

w wystawionym dokumencie w Handlu są zsumowane i prezentowane dla danego towaru w jednej 

pozycji (o ile ich cena zakupu jest taka sama). Jednak każda pozycja dokumentu jest rozbita na X 

dostaw, gdzie X to ilość lokalizacji, na które został przyjęty towar, nazywając przy tym dostawę 

nazwą lokalizacji (po ustawieniu odpowiedniego parametru) oraz nadając jej odpowiednią ilość. 

Wystawienie dokumentu magazynowego kończy proces przyjęcia towaru do magazynu.  

Aplikacja mobilna umożliwia także łączenie dokumentów magazynowych przyjęcia dla tego samego 

dostawcy i adresu dostawy, zarówno przy użyciu opcji Skanuj, jak i  Przyjmij. Dzięki temu 

użytkownik zaoszczędzi czas na przyjmowaniu oddzielnie każdego z dokumentów.  

2.2 Przesunięcie towaru 

Wszelkie operacje przesunięcia towaru są traktowane jako zmiana lokalizacji. Przesunięcia zostały 

podzielone na: przesunięcia w obrębie jednego magazynu oraz przesunięcia międzymagazynowe.  

Magazynier rozpoczyna operację przesunięcia MM poprzez zeskanowanie kodu towaru, a następnie 

wybranie opcji Przesunięcie. Następnie skanuje lokalizację, do której towar ma zostać przesunięty. 

Użytkownik może także dodać kolejne towary do przesunięcia, skanując każdy z kolejnych towarów 

i przypisując im lokalizacje docelowe. Po zakończeniu procesu użytkownik potwierdza wykonaną 

czynność.  

W przypadku przesunięcia w obrębie jednego magazynu, w systemie Handel nie są wystawiane 

dokumenty MM-/MM+. Jeśli magazynier wykona przesunięcie wszystkich towarów z danej dostawy, 

następuje wtedy zmiana lokalizacji dostawy. Może również nastąpić zmiana kodu dostawy  

(w zależności od ustawień). Natomiast jeśli przesunięta zostanie tylko część towarów z dostawy, to 

w wyniku dostawa ta zostanie podzielona.  

W przypadku przesunięcia towaru do innego magazynu, w systemie Handel wystawiany jest 

dokument o charakterze Przesunięcie MM- oraz ustawiony do danego typu dokumentu, dokument 

skojarzony o charakterze Przesunięcie MM+. Magazynier może również dodać opis dla 

wystawianego dokumentu w przeznaczonym do tego polu w aplikacji mobilnej. 

Przesuniecie towaru można również wykonać poprzez opcję Przesuń.   

2.3 Wydanie towaru z magazynu 

Proces wydania rozpoczyna się od utworzenia przez handlowca dokumentu zamówienia obcego w 

module Handel. Handlowiec wprowadza odpowiedni dokument zamówienia ze wskazanym towarem 

do wydania, ilościami oraz cenami za towar. Dla dokumentu zamówienia obcego powinien zostać 

utworzony dokument magazynowy wydania pozostawiony w buforze, powiązany z zamówieniem 

obcym przez dokument sprzedaży. Inną opcją jest utworzenie dokumentu zamówienia obcego, 

utworzenie dla niego dokumentu magazynowego wydania (w buforze), następnie utworzenie 

dokumentu sprzedaży i powiązanie go z utworzonym do zamówienia dokumentem magazynowym 

wydania (w buforze). Wydanie można wykonać również poprzez utworzenie dokumentu 

magazynowego wydania (w buforze) lub utworzenie dokumentu sprzedaży i utworzenie dla niego 

dokumentu magazynowego wydania, który należy pozostawić w buforze – ważne, aby podczas 

wydania dokument ten nie był w trybie edycji w systemie Handel. Z dokumentu magazynowego 
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wydania (w buforze) dostępny jest wydruk etykiet wysyłkowych, które są naklejane na wydawany 

towar.   

Magazynier ma podgląd do listy niezrealizowanych zamówień obcych, dokumentów sprzedaży oraz 

dokumentów magazynowych wydania w aplikacji mobilnej. Wybiera z listy odpowiedni dokument  

i rozpoczyna kompletację wydania. Jeśli magazynier posiada wydruk zamówienia obcego lub 

buforowanego dokumentu magazynowego wydania z kodem QR to wystarczy, że zeskanuje ten kod 

i automatycznie rozpocznie kompletację wydania towaru.  

Mechanizm sugeruje, z której lokalizacji należy zdjąć towar, zgodnie z regułą FIFO, jednak 

magazynier ma możliwość pobrania towaru z innej lokalizacji. Każde pojedyncze zaczytanie kodu  

z etykiety jest traktowane jako pobranie pojedynczego opakowania towaru. W przypadku etykiet 

zbiorczych należy podać ilość sztuk, które są zdejmowane z lokalizacji, zaś w przypadku etykiet 

półzbiorczych wydanie następuje po zeskanowaniu etykiety półzbiorczej lub pojedynczych 

alternatywnych etykiet półzbiorczych. Magazynier ma na bieżąco podgląd czego jeszcze brakuje do 

wydania towaru z magazynu. Podczas skanowania etykiet towarów, jeśli zajdzie taka potrzeba, 

rezerwacje są zakładane lub podmieniane. 

System umożliwia również łączenie kilku faktur, co znacznie zaoszczędzi czas pracy magazyniera. 

Należy jednak pamiętać, iż muszą to być faktury wystawione na tego samego odbiorcę i ten sam 

adres odbiorcy.  

Jeżeli magazynier stwierdzi, że już skompletował dokument wydania, potwierdza w aplikacji mobilnej 

ilości wydane przez niego, w wyniku czego w systemie Handel wystawiany jest dokument 

magazynowy lub kilka dokumentów (w przypadku łączonego wydania).  

Na koniec całego procesu magazynier może dokonać spakowania towaru na palety i utworzyć 

odpowiednią Packing List, jeśli nie została utworzona równolegle do wydania. 

2.4 Generowanie Packing List 

Do generowania Packing List magazynier może przejść bezpośrednio po zakończeniu operacji 

wydania oraz z poziomu zakładki Pakuj, gdzie z listy dokumentów magazynowych wydania wybiera 

powiązaną z danym dokumentem Packing List. Z powiązanego dokumentu magazynowego wydania 

zostają pobrane informacje o odbiorcy towaru. Za pomocą aplikacji mobilnej można dodawać kolejne 

palety – parametry palety oraz towary, które mają się znajdować na danej palecie. Na Packing List 

mogą znajdować się jedynie towary uwzględnione na dokumencie magazynowym wydania. Po 

zakończeniu pakowania towaru na palety, użytkownik w module Handel może wydrukować Packing 

List ze wszystkimi danymi, jakie zostały zebrane podczas pakowania towaru do wysyłki.  

Możliwe jest również tworzenie Packing List równolegle do wydania. Do takiej Packing List można 

skanować tylko te etykiety, które zostały zeskanowane na wydaniu. Jeśli etykieta została już 

zeskanowana na Packing List to nie można jej usunąć z wydania.  

Sage Mobilny Magazyn 2020.1 umożliwia również łączenie Packing list. 

2.5 Zwrot towaru 

Aplikacja umożliwia wykonanie zwrotu towaru. W tym celu do faktury sprzedaży, na podstawie której 

wydano towar, należy wystawić fakturę korygującą, oraz do dokumentu magazynowego wydania 

utworzyć dokument korygujący i pozostawić go w buforze. 
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W momencie zwrotu towaru do magazynu, magazynier odszukuje w Handlu lub aplikacji mobilnej 

odpowiedni dokument – korektę dokumentu magazynowego wydania (może go również podejrzeć) 

i drukuje etykiety zwrotne dla towaru. Opcja drukowania jest dostępna zarówno w Handlu,  

jak i aplikacji mobilnej. Wydrukowana zostaje odpowiednia ilość etykiet według przypisanych 

konfiguracji do danego towaru. Wydrukowane etykiety magazynier nakleja na opakowania 

zwróconych towarów, a następnie wykonuje potwierdzenie zwrotu towaru do magazynu skanując 

każdy towar. Po zakończeniu skanowania towarów, które wróciły do magazynu użytkownik 

potwierdza wykonanie zwrotu. 

Potwierdzenie zwrotu powoduje, że w Handlu wystawiony dokument magazynowy wydania korekta 

z odpowiednimi towarami wraz z przywróconymi lokalizacjami. 

2.6 Rozchód  wewnętrzny 

Rozchód wewnętrzy (inaczej wydanie towarów z magazynu do zużycia) jest wykonywany np. gdy 

towar jest wydawany na produkcję. Użytkownik skanuje towary, które mają się znaleźć na 

dokumencie rozchodowym (typ dokumentu określany jest w ustawieniach mobilnego magazynu). 

Podczas skanowania etykiet użytkownik może zostać zapytany czy kontynuować operację pomimo 

rezerwacji na innym dokumencie. Po zeskanowaniu etykiet i potwierdzeniu rozchodu, rezerwacje są 

usuwane (jeśli jest taka potrzeba) oraz wystawiany jest dokument rozchodowy.  

Rozchód można również wykonać z poziomu zakładki Wydanie. Należy jednak pamiętać, że 

dokument RW musi zostać wcześniej utworzony i pozostawiony w buforze. Po zeskanowaniu 

wszystkich towarów i zatwierdzeniu operacji, utworzony dokument RW zostaje wystawiony  

w systemie Handel. 

2.7 Inwentaryzacja 

Celem inwentaryzacji jest wykrycie niespójności pomiędzy stanem fizycznym w magazynie,  

a stanem prezentowanym w systemie. Użytkownik mobilny musi mieć ustawiony domyślny 

magazyn.  

2.7.1 Inwentaryzacja – tryb pracy: Kody obce (kody paskowe) 

Proces inwentaryzacji rozpoczyna się od otwarcia w aplikacji mobilnej inwentaryzacji głównej przez 

użytkownika, który ma do tego uprawnienia. Następnie każdy z użytkowników skanuje towary do 

inwentaryzacji tworząc swoją „małą inwentaryzację” przypisaną do inwentaryzacji głównej. Po 

zeskanowaniu wszystkich towarów użytkownik akceptuje swoją inwentaryzację. Gdy wszyscy 

użytkownicy zatwierdzą swoje inwentaryzacje to użytkownik, posiadający uprawnienia do 

otwarcia/zamknięcia inwentaryzacji głównej, zatwierdza ją.  

W tym momencie pobierane są stany z magazynu, w którym była przeprowadzana inwentaryzacja. 

Towary, które zostały zeskanowane porównywane są ze stanem magazynowym i na podstawie 

różnic wystawiane są dokumenty rozchodowe i przychodowe (typ dokumentów określany jest w 

ustawieniach mobilnego magazynu).  

Należy pamiętać, aby podczas inwentaryzacji nie wykonywać żadnych ruchów magazynowych jak 

np. przyjęcie towaru. 

2.8 Przyjęcie z produkcji i wydanie do produkcji 

Dokumenty magazynowe z produkcji/do produkcji nie trafiają do bufora, ale są od razu wystawiane. 

Rozwiązanie Sage Mobilny Magazyn umożliwia pracę na wystawionych dokumentach, dzięki 
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włączeniu odpowiedniego ustawienia oraz nadaniu użytkownikom uprawnień do wykonywania takich 

operacji. 

Na przyjęciu ładowane są dokumenty Przychodu Wewnętrznego oraz Przyjęcia z produkcji, na 

których nie ma etykiet lub etykiety, które są przypisane do tych dokumentów nie mają jeszcze 

przypisanej lokalizacji. Po zatwierdzeniu przyjęcia z produkcji dokument nie jest wystawiany,  

a następuje tylko dzielenie dostaw w zależności od tego, jakie etykiety zostały zeskanowane. 

Na wydaniu ładowane są dokumenty Rozchodu Wewnętrznego oraz Wydania do produkcji, gdzie 

przynajmniej jedna dostawa została przyjęta przez Mobilny Magazyn. Po zatwierdzeniu dokument 

nie jest wystawiany oraz nie jest tworzona Packing List.  

3.0 Dokumentacja rozwiązania 

Poniżej zamieszczono link do aktualnej dokumentacji użytkownika: 

http://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyMagazyn/v2020.1/Sage_Mobilny_Magazyn_2020_1_Doku

mentacja_uzytkownika.pdf 

4.0 Moduł dodatkowy do Sage Symfonia ERP Handel 

Panel dodatkowy programu Sage Symfonia ERP Handel pozwala użytkownikowi na zarządzanie 

ustawieniami i lokalizacjami, tworzenie wydruków dokumentów zawierających kody QR, a także 

wydruk etykiet lokalizacji i towarów. Ponadto użytkownik może wyświetlić oraz wyeksportować do 

pliku Excel utworzone wcześniej Packing List. 

4.1 Ustawienia rozwiązań mobilnych 

W ustawieniach rozwiązań mobilnych administrator systemu może dokonać zmian w zakresie 

ustawień użytkowników i modułu, parametrów etykiet, a także ma możliwość zarządzania kartoteką 

zablokowanych obiektów oraz uprawnień użytkownikom. 
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4.1.1 Uprawnienia użytkowników 

Kartoteka uprawnień przechowuje listę uprawnień do wykonywania różnego rodzaju operacji 

nadanych odpowiednim użytkownikom. 

Uprawnienia można podzielić na dwie grupy:  

1. Uprawnienia użytkowników handlowych; 

2. Uprawnienia użytkowników mobilnych. 



Sage Mobilny Magazyn 2020.1 – Dokumentacja użytkownika 11 

 

 

4.1.1.1 Uprawnienia użytkowników handlowych 

Aby przejść do listy uprawnień użytkowników handlowych należy otworzyć w Handlu Ustawienia, 

następnie rozwinąć Rozwiązania mobilne i wybrać folder Uprawnienia użytkowników. 

Na ekranie wyświetlona zostanie tabela użytkowników handlowych oraz sekcja uprawnień aktualnie 

zaznaczonego użytkownika podzielona na zakładki odpowiadające poszczególnym modułom: 

mobilnego użytkownika, zablokowanych obiektów oraz mobilnego magazynu. 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. 
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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 zablokowanych obiektów przechowywane są następujące uprawnienia: 

• Uprawnienie do nadawania uprawnień, 

• Uprawnienie do zdejmowania blokad z obiektów. 

W zakładce Moduł mobilnego magazynu przechowywane są następujące uprawnienia: 

• Dzielenie i zmiana typu etykiety towaru, 

• Drukowanie etykiety towaru, 

• Uruchomienie okna podglądu etykiet towarów, 

• Uruchomienie okna inwentaryzacji, 

• Usuwanie inwentaryzacji, 

• Uruchomienie okna konfiguracji lokalizacji, 

• Import lokalizacji z Excela, 

• Drukowanie lokalizacji, 

• Dodawanie lokalizacji, 

• Edycja lokalizacji, 

• Uprawnienie do nadawania uprawnień, 

• Zmiana lokalizacji na dostawie, 

• Uruchomienie okna wdrożeniowego, 

• Uruchomienie okna PackingList, 

• Usuwanie PackingList, 

• Export PackingList do Excela, 

• Drukowanie raportu PackingList, 

• Generowanie raportu realizacji PackingList, 
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• Drukowanie etykiet paletowych, 

• Uruchomienie okna zablokowanych dokumentów, 

• Usuwanie blokad z zablokowanych dokumentów.  

Aby zmodyfikować uprawnienia należy wskazać użytkownika a następnie wybrać przycisk Edytuj. 

Następnie należy zaznaczyć, bądź odznaczyć pole wyboru przy danym wierszu. Aby zaznaczyć 

wszystkie uprawnienia należy wybrać przycisk Zaznacz wszystko. Aby odebrać uprawnienia należy 

wybrać przycisk Odznacz wszystko. Aby zaznaczyć daną grupę uprawnień należy wskazać 

dowolny wiersz z tej grupy, a następnie wybrać przycisk Zaznacz grupę. Aby odebrać uprawnienia 

do danej sekcji należy zaznaczyć dowolny wiersz w wybranej grupie, a następnie wybrać przycisk 

Odznacz grupę.  

 

W celu zapisania nadanych uprawnień należy wybrać przycisk Zapisz. Przycisk Anuluj cofnie 

wprowadzone zmiany bez ich zapisywania. W jednym i drugim przypadku użytkownik powróci do 

trybu podglądu kartoteki uprawnień. 

4.1.1.2 Uprawnienia użytkowników mobilnych 

W celu przejścia do listy uprawnień użytkowników mobilnych należy otworzyć w Handlu Ustawienia, 

następnie rozwinąć Rozwiązania mobilne i wybrać folder Uprawnienia użytkowników 

mobilnych. 

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

wykonywanych: 

1. Moduł inwentaryzacji: 

• Inwentaryzacja zbiorcza, 

• Zamykanie/otwieranie inwentaryzacji zbiorczej, 

• Inwentaryzacja ilościowa, 

• Zamykanie/otwieranie inwentaryzacji ilościowej. 

2. Moduł PackingList 

• PackingList (tworzenie PackingList). 

3. Moduł przesunięć 

• Przesunięcie towaru. 

4. Moduł przyjęć 

• Przyjęcie towaru, 

• Drukowanie etykiety towaru, 

• Edycja dostawy, 

• Zmiana nazwy dostawy, 

• Dzielenie dostawy, 

• Zmiana ilości na pozycji. 

5. Moduł rozchodu wewnętrznego 

• Rozchód wewnętrzny. 

6. Moduł wydań 

• Wydanie towaru, 

• Zmiana ilości na pozycji. 

7. Moduł zwrotów 

• Zwroty. 

8. Moduł produkcji 

• Przyjęcie z produkcji, 

• Wydanie do produkcji. 

Aby zmodyfikować uprawnienia należy wskazać użytkownika a następnie wybrać przycisk Edytuj. 

Następnie należy zaznaczyć, bądź odznaczyć pole wyboru przy danym wierszu. Aby zaznaczyć 

wszystkie uprawnienia należy wybrać przycisk Zaznacz wszystko. Aby odebrać uprawnienia należy 

wybrać przycisk Odznacz wszystko. Aby zaznaczyć daną grupę uprawnień należy wskazać 

dowolny wiersz z tej grupy, a następnie wybrać przycisk Zaznacz grupę. Aby odebrać uprawnienia 

do danej sekcji należy zaznaczyć dowolny wiersz w wybranej grupie a następnie wybrać przycisk 

Odznacz grupę.  

 



Sage Mobilny Magazyn 2020.1 – Dokumentacja użytkownika 15 

 

W celu zapisania nadanych uprawnień należy wybrać przycisk Zapisz. Przycisk Anuluj cofnie 

wprowadzone zmiany bez ich zapisywania. W jednym i drugim przypadku użytkownik powróci do 

trybu podglądu kartoteki uprawnień. 

4.1.2 Ustawienia użytkowników 

Aby przejść do ustawień użytkowników należy otworzyć w Handlu Ustawienia, następnie rozwinąć 

Rozwiązania mobilne i wybrać folder Użytkownicy. 

 

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. Korzystając z przycisków widocznych powyżej listy 

można dodać nowego użytkownika oraz zmienić aktywność zaznaczonego użytkownika.  

Kliknięcie na przycisk Dodaj nowego użytkownika mobilnego  spowoduje wyświetlenie 

okna nowego mobilnego użytkownika, w którym należy podać jego login (który będzie podawał 

podczas logowania do aplikacji mobilnej). Po zapisaniu dodanego użytkownika, będzie on widoczny 

na liście wszystkich użytkowników. 
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Zaznaczenie kliknięciem wybranego użytkownika, a następnie skorzystanie z przycisku  Zmień 

status aktywności użytkownika spowoduje zaznaczenie/odznaczenie pola wyboru w kolumnie 

Aktywny, w wierszu zaznaczonego użytkownika. 

Z prawej strony formatki widoczne są szczegóły (ustawienia podstawowe) zaznaczonego aktualnie 

użytkownika wraz z możliwością ich edycji. W tej części można edytować podstawowe dane 

użytkownika tj. imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, notatkę oraz zmienić hasło, które jest 

podawane podczas logowania do aplikacji  mobilnej. Kliknięcie na przycisk Zmień hasło wywoła 

okno, w którym trzeba podać obecne hasło (jeśli zostało ustawione) oraz nowe hasło. Zmiany należy 

zapisać wybierając przycisk Zapisz. Przycisk Anuluj przerywa wykonywaną operację bez 

wprowadzenia zmian. 
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W zakładce Mobilny Magazyn ustawiany jest domyślny magazyn użytkownika – ustawienie to jest 

niezbędne do wykonania inwentaryzacji (tryb pracy: kody obce). W tym celu należy rozwinąć listę 

magazynów i wskazać domyślny magazyn użytkownika. 

 

Po zakończeniu wprowadzania zmian w ustawieniach użytkownika należy je zapisać wybierając 

przycisk Zapisz. Przycisk Anuluj przerywa wykonywaną operację bez wprowadzenia zmian. 

4.1.3 Ustawienia modułu Mobilny Magazyn 

Aby przejść do ustawień Mobilnego Magazynu należy otworzyć w Handlu Ustawienia, następnie 

rozwinąć Rozwiązania mobilne i wybrać folder Ustawienia – Mobilny Magazyn. 
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W ustawieniach użytkownik ma możliwość dokonania zmian w zakresie dodatku do Handlu oraz 

aplikacji mobilnej. Aby przejść do trybu edycji należy skorzystać z przycisku Edytuj. 
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Okno ustawień podzielone jest na dwie zakładki: Ustawienia ogólne oraz Schematy dokumentów. 

4.1.3.1 Ustawienia ogólne 

W sekcji Dodatek można edytować: 

• Ustawienie dotyczące nazw dostaw – zaznaczone pole wyboru Zmieniaj nazwy 

dostaw – nazwa dostawy jest taka sama jak nazwa lokalizacji, do której towar został 

przyjęty; odznaczone pole wyboru – nazwa dostawy otrzymuje domyślną nazwę  

z systemu Handel; 

• Ustawienie dotyczące drukowania kodu obcego towaru – zaznaczone pole wyboru 

Drukuj kod obcy towaru – na etykiecie zamiast kodu towaru jest drukowany jego kod 

obcy pobrany z wymiaru towaru (wymiar mm Kod obcy); odznaczone pole wyboru – 

na etykiecie drukowany jest podstawowy kod towaru; 

• Ustawienie dotyczące pobierania wagi netto dla Packing List – zaznaczone pole 

wyboru oznacza, że waga netto dla Packing List będzie pobierana z Intrastatu 

(formatka Towaru>zakładka Inne>pole „masa”); odznaczone pole wyboru 

oznacza, że waga netto dla Packing List będzie pobierana z wymiaru mm Waga netto 

[kg];  

• Drukowanie alternatywnych etykiet półzbiorczych – po rozwinięciu listy należy 

wskazać odpowiednią opcję: 

• Nie drukuj – wydrukowane zostaną tylko etykiety półzbiorcze; 

• Etykieta główna – dla każdej etykiety półzbiorczej zostanie wydrukowana,  

w tym samym rozmiarze, odpowiednia ilość etykiet indywidualnych o ilości 

towaru na etykiecie równej 1 sztuce; należy pamiętać o ustawieniu na 

towarze wymiaru Etykieta; 
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• Etykieta alternatywna – dla każdej etykiet półzbiorczej zostanie 

wydrukowana, w rozmiarze pobranym na podstawie kodu ustawionego na 

etykiecie alternatywnej, odpowiednia ilość etykiet indywidualnych o ilości 

towaru na etykiecie równej 1 sztuce; należy pamiętać o ustawieniu wymiaru 

Etykieta alternatywna na towarze, w przeciwnym wypadku pojedyncze 

etykiety nie zostaną wydrukowane; 

• Typ i serię dokumentu przesunięcia – po rozwinięciu pól należy wybrać typ dokumentu 

oraz odpowiadającą dla niego serię; 

• Typ i serię dokumentu inwentaryzacji (przychód) – po rozwinięciu pól należy wybrać 

typ dokumentu oraz odpowiadającą dla niego serię; 

• Typ i serię dokumentu inwentaryzacji (rozchód) – po rozwinięciu pól należy wybrać 

typ dokumentu oraz odpowiadającą dla niego serię; 

• Typ i serię dokumentu rozchodowego – po rozwinięciu pól należy wybrać typ 

dokumentu oraz odpowiadającą dla niego serię; 

• Strefę I stopnia (część magazynu o najbardziej dogodnym dostępie; służy do 

przechowywania towarów, które charakteryzuje największa rotacja) – po rozwinięciu 

listy należy wybrać jedną z dostępnych stref; 

• Domyślny język raportów – po rozwinięciu listy dostępny język polski i angielski; 

• Ustawienie skalowania okien – ustawienie zoom – w celu dokonania zmian nie jest 

tutaj wymagane przejście do trybu edycji okna ustawień. W polu Skalowanie okien 

(%) należy ustawić odpowiednią wartość, po czym skorzystać z przycisku Zastosuj. 
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W sekcji Aplikacja mobilna można edytować: 

• Ustawienie wyświetlania kodu obcego towaru w aplikacji – zaznaczone pole wyboru 

Wyświetlaj kod obcy towaru – w aplikacji mobilnej w kolumnie Kod ref. poniżej 

nazwy prezentowany jest również kod obcy towaru (pobrany z wymiaru mm Kod 

obcy); odznaczone pole wyboru – kod obcy nie jest wyświetlany w szczegółach 

dokumentu;  

• Ustawienie Cała ilość z etykiety zbiorczej – podczas skanowania etykiety zbiorczej 

nie wyświetlane jest okno do wprowadzenia ilości tylko brana jest cała dostępna ilość 

z etykiety; 

• Ustawienie Cała ilość z etykiety półzbiorczej – podczas skanowania etykiety 

półzbiorczej nie wyświetlane jest okno do wprowadzenia ilości tylko brana jest cała 

dostępna ilość z etykiety; 

• Ustawienie Praca na wystawionych dokumentach – ustawienie określa czy firma 

ma możliwość wykonywania operacji w aplikacji mobilnej na wystawionych 

dokumentach przychodu i rozchodu; 

• Ustawienie Dzielenie skanowanych etykiet – ustawienie określa czy skanowany 

podczas inwentaryzacji towar o ilości większej niż 1 szt. ma być rozdzielony na 

odrębne pozycje z ilością 1 szt., czy też ma być prezentowany jako jedna pozycja  

z ilością zbiorczą; 

• Ustawienie sortowania listy towarów – po rozwinięciu pola należy wskazać typ 

sortowania (brak – kolejność w jakiej towary zostały pobrane, alfanumeryczne – w 

kolejności alfabetycznej, lub numeryczne – w kolejności numerycznej). 

• Ustawienie trybu pracy – możliwość wyboru pracy na kodach własnych lub kodach 

obcych. Kody własne – praca na kodach QR, dostępne wszystkie moduły; kody obce 

– praca na kodach paskowych, dostępny tylko moduł inwentaryzacji; 

• Ustawienie wyświetlanej jednostki – ustawienie określa jaka jednostka ma być 

wyświetlana w aplikacji mobilnej: ewidencyjna czy wprowadzona. 

Etykiety towarów są prowadzone w ilościach i jednostkach ewidencyjnych,  

a ustawiona na towarze jednostka ewidencyjna może się różnić od jednostki 

wprowadzonej na dokumencie. Ustawienie wyświetlania jednostki pozwala wybrać, 

która z jednostek ma być wyświetlana w aplikacji mobilnej  

W sytuacji, gdy zostanie ustawione wyświetlanie jednostki wprowadzonej, ale 

jednostka ta różni się od jednostki ewidencyjnej, to po zeskanowaniu etykiety zostanie 

pobrana ilość wprowadzona, a nie ta, która jest na etykiecie (ilości zostaną 

odpowiednio przeliczone). Podczas zmiany ilości na pozycji również należy wtedy 

podać jednostkę wprowadzoną. Należy również pamiętać, że w przypadku 

korzystania z Mobilnego Magazynu, ilości ewidencyjne muszą być całkowite.  

Mechanizm ten wykorzystywany jest przy każdej operacji wykonywanej z istniejącego 

już dokumentu.  
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Należy pamiętać, że po każdej zmianie ustawień dotyczących aplikacji mobilnej wymagane 

jest wylogowanie się z aplikacji i ponowne zalogowanie. 

W sekcji Skrzynka pocztowa można edytować: 

• Adres e-mail – wpisywany w dostępne pole; ogólny mail (np. do wysyłki użytkownikom 

linków do aplikacji); 

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

• Serwer poczty wychodzącej – wpisywany w dostępne pole; 

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

certyfikatu SSL. 

 

4.1.3.2 Schematy dokumentów 

W zakładce Schematy dokumentów znajdują się ustawienia dotyczące szablonu kodu oraz 

numeracji serii kodu Packing List: 

• Szablon kodu PackingList – pole umożliwia składanie kodu PL z różnych elementów. 

Dopuszczalne są następujące symbole określające format kodu PL: 

• #n – numer kolejny, zwiększany zawsze o jeden; 
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• #d – numer dnia miesiąca bez uzupełniania zerem; 

• #D – uzupełniany zerem dwucyfrowy numer oznaczający dzień misiąca; 

• #m – numer miesiąca bez uzupełniania zerem; 

• #M – uzupełniany zerem dwucyfrowy numer miesiąca; 

• #r – dwucyfrowy skrót numeru roku; 

• #R – czterocyfrowy numer roku; 

• Numeracja serii kodu – ustawienie numeracji serii kodu Packing List, możliwość 

wyboru numeracji miesięcznej lub rocznej.  

 

4.1.4 Parametry etykiet 

Podczas przygotowywania schematu etykiety można skorzystać z szeregu standardowych 

parametrów. W poniższych tabelach przedstawiono wszystkie z nich.  

Parametry etykiety towaru: 

Parametr Opis 

@Name Nazwa towaru 

@Code 

Kod towaru – jeśli jest uzupełniony wymiar mm Kod obcy i 

jest zaznaczone ustawienie, żeby drukować kod obcy, to 

kod brany jest z wymiaru 

@Height 

Wysokość etykiety brana z atrybutu „wysokość” w 

elemencie słownika, z którego został wzięty typ etykiety 

(mm Typ etykiety) * przelicznik „dpi”  

@Width 
Szerokość analogicznie liczona jak wysokość tylko z 

atrybutu „szerokość” 

@Country Wartość z wymiaru mm Kraj produkcji 

@PolishName Wartość z wymiaru mm Etykieta nazwa PL 

@ForeignName Wartość z wymiaru mm Etykieta nazwa EN 

@Unit Jednostka miary 

@Date Data przyjęcia na magazyn 

@QR 
Kod QR, czyli przedrostek („PR lub „PP” dla towarów) + id 

danej etykiety z bazy 
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@Amount Ilość kopii do wydrukowania  

@Quantity Ilość drukowana na etykiecie 

@Type 
Jeśli etykieta półzbiorcza to ustawia się na „P”, a jeśli nie to 

nic się w tym miejscu nie wyświetla 

@BarCode Kod paskowy EAN-13 

@DeliveryCode Kod dostawy przypisanej do etykiety 

@FirstAdditionalUnitValue 
Przelicznik pierwszej dodatkowej jednostki  miary towaru 

przypisanego do etykiety 

@FirstAdditionalUnit 
Pierwsza dodatkowa jednostka miary towaru przypisanego 

do etykiety 

@SecondAdditionalUnitValue 
Przelicznik drugiej dodatkowej jednostki miary towaru 

przypisanego do etykiety 

@SecondAdditionalUnit 
Druga dodatkowa jednostka miary towaru przypisanego do 

etykiety 
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Parametry etykiety lokalizacji: 

Parametr Opis 

@Height 

Wysokość etykiety brana z atrybutu „wysokość” w 

elemencie słownika, z którego został wzięty typ etykiety 

(mm Typ etykiety) * przelicznik „dpi” 

@Width 
Szerokość analogicznie liczona jak wysokość tylko z 

atrybutu „szerokość” 

@Code Kod magazynu przypisanego do lokalizacji 

@Bookstand Kod regału przypisanego do lokalizacji 

@Section Kod sekcji przypisanej do lokalizacji 

@Shelf Kod półki przypisanej do lokalizacji 

@PalletPosition Kod pozycji paletowej przypisanej do lokalizacji 

@QR 
Kod QR, czyli przedrostek („LC” dla lokalizacji) + id danej 

etykiety z bazy 

Parametry etykiety wysyłkowej: 

Parametr Opis 

@WarehouseDocumentDescription Opis dokumentu magazynowego 

@WarehouseDocumentCode Kod dokumentu magazynowego 

@ContractorCode Kod kontrahenta z dokumentu magazynowego 

@ContractorAddress Adres kontrahenta z dokumentu magazynowego 

@ContractorAddressStreetWithNumber 
Ulica i numer z adresu kontrahenta z dokumentu 

magazynowego 

@ContractorAddressPostCodeWithPlace 
Kod pocztowy i miejscowość z adresu kontrahenta  

z dokumentu magazynowego 

@ForeignOrderCode 
Kod zamówienia obcego powiązanego  

z dokumentem magazynowym 

 

PRZELICZNIK „DPI” 

Warunek Przelicznik 

dpi 0 - 152 6 

dpi 153 - 203 8 

dpi 204 - 300 12 

dpi 301 - powyżej 24 

Wartość dpi jest brana z atrybutu „dpi”. 
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Parametry, które można wykorzystać w zapytaniu SQL: 

Parametr Opis 

@ProductOid Id towaru przypisanego do etykiety 

@DeliveryOid Id dostawy przypisanej do etykiety 

@ProductLabelOid Id etykiety 

@WarehouseDocumentOid Id dokumentu magazynowego przypisanego do etykiety  

@WarehouseDocumentPositionOid 
Id pozycji dokumentu magazynowego przypisanego do 

etykiety 

 

Ponadto system pozwala na dodawanie własnych parametrów, których wartość ustalana jest na 

podstawie kodu ZPL lub zapytania SQL.  

Aby dodać nowy parametr należy przejść do Ustawień, następnie rozwinąć Rozwiązania mobilne,  

wybrać folder Parametry etykiet, po czym kliknąć na przycisk Dodaj. 

W dodanym na liście parametrów wierszu należy uzupełnić kod parametru, który będzie 

wykorzystywany podczas przygotowywaniu schematu etykiety. Następnie po prawej stronie należy 

wybrać typ parametry (ZPL lub SQL) oraz uzupełnić jego treść.  

Dla typu ZPL możliwe jest również wczytanie obrazka za pomocą przycisku Przeglądaj – wybrany 

obrazek zostanie zamieniony na kod ZPL. Poniżej pola z treścią prezentowany jest również podgląd 

wczytanego obrazka.  

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych należy zapisać parametr korzystając z przycisku 

Zapisz. Przycisk Anuluj przerywa wykonywaną operację.  
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Aby edytować utworzony parametr należy skorzystać z przycisku Edytuj. Po wprowadzeniu zmian 

należy ponownie skorzystać z przycisku Zapisz (w przeciwnym wypadku zmiany nie zostaną 

zapisane). Dodany parametr można również usunąć – w tym celu należy zaznaczyć dany kod z listy 

wszystkich parametrów i wybrać przycisk Usuń, po czym potwierdzić wykonywaną operację. 

 
W kodzie ZPL danego parametru nie można wykorzystywać standardowych oraz 

zdefiniowanych wcześniej parametrów. 

 

4.1.5 Zablokowane obiekty 

Kartoteka Zablokowane obiekty pozwala uzyskać informację o obiektach, które zostały 

zablokowane do edycji przez innego użytkownika. Aby wyświetlić informację o zablokowanych 

obiektach należy otworzyć w Handlu Ustawienia, następnie rozwinąć Rozwiązania mobilne  

i wybrać folder Zablokowane obiekty. Wyświetli się tabela prezentująca listę obiektów 

zablokowanych do edycji przez innego użytkownika. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno: ID oraz 

opis zablokowanego obiektu, kod użytkownika, który zablokował dany obiekt oraz datę 

zablokowania. Pierwszy wiersz tabeli umożliwia szybkie wyszukiwanie danych. 

 

Powyżej listy zablokowanych obiektów znajdują się przyciski pozwalające na usunięcie blokady  

z wybranego (zaznaczonego) obiektu (Odblokuj zaznaczone), usunięcie wszystkich blokad 

(Odblokuj wszystkie) oraz odświeżenie danych w kartotece (Odśwież). Przy próbie usunięcia 
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wpisów wyświetli się okno z pytaniem o potwierdzenie wykonywanej akcji z dostępnymi przyciskami 

Tak/Nie. 

4.2 Zablokowane dokumenty 

Kartoteka Zablokowane dokumenty pozwala uzyskać informację o dokumentach, które zostały 

zablokowane do edycji przez innego użytkownika. Aby wyświetlić informację o zablokowanych 

dokumentach należy przejść do panelu bocznego w Handlu, rozwinąć moduł Mobilny Magazyn  

i kliknąć na kartotekę Zablokowane dokumenty. Wyświetli się tabela prezentująca listę 

dokumentów zablokowanych do edycji przez innego użytkownika. Kolumny tabeli przedstawiają 

kolejno: ID, typ oraz kod obiektu, datę zablokowania, ID, kod i typ użytkownika, który edytuje dany 

dokument oraz urządzenie i ID urządzenia, na którym jest edytowany dokument. Pierwszy wiersz 

tabeli umożliwia szybkie wyszukiwanie danych. 

 

Powyżej listy zablokowanych dokumentów znajdują się przyciski pozwalające na usunięcie blokady 

z wybranego (zaznaczonego) dokumentu (Odblokuj), usunięcie wszystkich blokad (Wyczyść) oraz 

odświeżenie danych w kartotece (Odśwież). Przy próbie usunięcia wpisów wyświetli się okno  

z pytaniem o potwierdzenie wykonywanej akcji z dostępnymi przyciskami Tak/Nie. 

 

Należy pamiętać, że po każdej edycji dokumentu w systemie Handel, kliknięcie na jego 

formatce przycisku Anuluj lub zamknięcie okna dokumentu spowoduje pozostawienie 

blokady na tym dokumencie, przez co zostanie on dodany do listy zablokowanych 

dokumentów. 

4.3 Konfiguracja ustawień lokalizacji 

Aby podejrzeć oraz skonfigurować ustawienia lokalizacji należy przejść do menu bocznego  

w Handlu, rozwinąć moduł Mobilny Magazyn i kliknąć na kartotekę Lokalizacje. 
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Wyświetlone na ekranie okno prezentuje wszystkie dostępne w systemie lokalizacje. Pierwszy 

wiersz tabeli umożliwia szybkie wyszukiwanie lokalizacji wg. wybranych kolumn. 

 

Dla danej lokalizacji jest możliwość przypisania magazynu, regału, przęsła, półki, pozycji paletowej, 

strefy oraz ustawienia etykiety i aktywności. Możliwe wartości dla magazynów pobierane są z bazy 

– są to wszystkie magazyny z Handlu oznaczone jako aktywne. Pola: regał, półka, przęsło, pozycja 

paletowa i strefa prezentują wartości zapisane w odpowiednich słownikach. Etykiety są zdefiniowane 



Sage Mobilny Magazyn 2020.1 – Dokumentacja użytkownika 30 

 

w słowniku Typ etykiety z atrybutem Rodzaj równym 1. Pole Aktywny określa czy dana lokalizacja 

ma być dostępna w innych modułach systemu. Kod lokalizacji jest tworzony na podstawie podanych 

wartości wg. następującego wzoru: 

Kod magazynu\Regał\Przęsło\Półka\Pozycja paletowa 

W przypadku braku lokalizacji użytkownik ma możliwość wykonania importu lokalizacji oraz importu 

stref z pliku Excel, a także dodania ręcznie nowych lokalizacji. Ponadto okno lokalizacji umożliwia 

wydruk etykiet zaznaczonych lokalizacji oraz generowanie pliku pdf z etykietami. Istnieje również 

możliwość masowego ustawienia etykiet dla zaznaczonych lokalizacji. Wykonując dane operacje 

użytkownik może skorzystać z przycisków Zaznacz wszystko/Odznacz wszystko. 

 

Przy wdrożeniu lub po dodaniu nowego magazynu, który ma być wykorzystywany w 

Mobilnym Magazynie, użytkownik, którym loguje się WebAPI musi mieć dostęp do tego 

magazynu oraz działów, do których przypisany jest ten magazyn. 

4.3.1 Import 

W celu wykonania importu należy skorzystać z przycisku Import – na ekranie wyświetli się okno 

importu lokalizacji. Pierwszy krok stanowi wskazanie magazynu docelowego, dla którego mają 

zostać pobrane lokalizacje. Po rozwinięciu pola Magazyn ukaże się lista dostępnych magazynów, 

należy wybrać dany magazyn klikając na niego lewym przyciskiem myszy. Kolejnym krokiem jest 

wybór pliku, z którego będą importowane dane. W tym celu należy skorzystać z przycisku 

Przeglądaj, po czym wybrać plik z komputera. 

 

Po wczytaniu ścieżki dostępu do pliku należy kliknąć na przycisk Import, aby rozpocząć proces 

pobierania danych. Po zakończeniu importu użytkownik otrzyma stosowny komunikat. 

Plik xls zawierający dane do importu powinien mieć następujący schemat: 

• kolumna A – regał 

• kolumna B – przęsło 

• kolumna C – półka 

• kolumna D – pozycja paletowa 

Ze względu na to, że pierwszy wiersz prezentuje nagłówki kolumn – lokalizacje są importowane od 

drugiego wiersza. Dane pobierane są zawsze z pierwszego arkusza.   
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Z poziomu okna importu lokalizacji użytkownik może wykonać także import stref magazynowania.  

W tym przypadku również należy wskazać plik xls, z którego będą importowane dane, a następnie 

kliknąć na przycisk Import stref. Po zaznaczeniu pola wyboru Dodaj brakujące strefy, do 

elementów słownika mm Strefa magazynowania zostaną dodane te strefy, które znajdują się w 

pliku xls, a nie występują na liście elementów słownika. Należy pamiętać, że użytkownik wykonujący 

tą operację musi posiadać uprawnienie do słownika mm Strefa magazynowania, w przeciwnym 

wypadku strefy nie zostaną dodane. 

Plik xls zawierający dane do importu powinien mieć następujący schemat: 

• kolumna A – regał  

• kolumna B – przęsło 

• kolumna C – półka 

• kolumna D – pozycja paletowa 

• kolumna E – nie uwzględniana podczas importu, uzupełniania opcjonalnie (np. pełna 

nazwa lokalizacji) 

• kolumna F – strefa 

Ze względu na to, że pierwszy wiersz prezentuje nagłówki kolumn – strefy są importowane od 

drugiego wiersza. Dane pobierane są zawsze z pierwszego arkusza.   

4.3.2 Dodanie nowej lokalizacji 

Aby dodać ręcznie nową lokalizację należy skorzystać z przycisku Dodaj. Na końcu listy pojawi się 

nowy wiersz, w którym należy ustawić magazyn, regał, przęsło, półkę oraz pozycję  paletową. 

Ustawienie pozycji paletowej nie jest obowiązkowe. 
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Po zapisie (przycisk Zapisz) wygenerowany zostanie kod lokalizacji, a także jej kod QR. Przycisk 

Anuluj umożliwia przerwanie dodawania lokalizacji, a wprowadzone dotąd ustawienia nie zostaną 

zapisane. 

 

4.3.3 Edycja lokalizacji 

Każdą z dodanych lokalizacji można edytować, w tym celu należy zaznaczyć kliknięciem wybraną 

lokalizację i wybrać przycisk Edytuj. Należy pamiętać, iż nie ma możliwości edycji kilku lokalizacji  

w tym samym momencie. Przechodząc do innego wiersza wyświetli się pytanie dotyczące zapisania 

zmian. 
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Podczas edycji użytkownik ma możliwość wprowadzenia zmian w zakresie ustawień magazynu, 

regału, przęsła, półki, typu etykiety oraz aktywności danej lokalizacji. Po dokonaniu zmian należy je 

zapisać korzystając z przycisku Zapisz – kod lokalizacji zostanie odpowiednio zaktualizowany, lub 

anulować zmiany korzystając z przycisku Anuluj. 

4.3.4 Wydruk etykiet lokalizacji 

Aby wydrukować etykiety lokalizacji należy wybrać wcześniej lokalizacje do wydruku zaznaczając 

odpowiednie pola wyboru, znajdujące się w pierwszej kolumnie tabeli lokalizacji. Następnie należy 

skorzystać z przycisku Drukuj – nastąpi wydruk zaznaczonych etykiet. Należy jednak pamiętać, iż 

nie można wydrukować lokalizacji, dla których nie ustawiono etykiet. 

 

4.3.4.1 Masowe ustawianie etykiet dla wybranych lokalizacji 

Okno lokalizacji zezwala również na masowe ustawienie etykiet dla wybranych lokalizacji. W tym 

celu należy wybrać lokalizacje do wydruku zaznaczając odpowiednie pola wyboru w pierwszej 

kolumnie tabeli lokalizacji. Następnie na górnym pasku akcji, w polu Dla zaznaczonych należy 

wskazać etykietę do wydruku, po czym kliknąć na przycisk Ustaw – dla wskazanych lokalizacji 

zostanie ustawiona wybrana etykieta. 
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4.3.5 Generowanie pliku PDF 

W celu wygenerowania pliku PDF z kodami QR wybranych lokalizacji należy wskazać te lokalizacje 

poprzez zaznaczenie pola wyboru w pierwszej kolumnie tabeli lokalizacji. Następnie należy 

skorzystać z przycisku PDF. 

 

4.4 Wydruk raportu stref magazynowania 

Raport Strefy magazynowania drukowany jest przed rozpoczęciem przyjęcia towaru do magazynu 

w celu uzyskania informacji na temat ilości przyjmowanego towaru w strefie I stopnia. Wcześniej 

jednak należy ustawić strefę I stopnia w ustawieniach Mobilnego Magazynu – bez tego wydruk 

raportu nie będzie możliwy. Dodatkowo na przyjmowanych towarach w wymiarze mm Ilość w 

strefie I stopnia należy ustawić ilość docelową danego towaru w strefie I stopnia.  

Aby wydrukować raport należy odszukać w systemie Handel dokument magazynowy przyjęcia 

będący w buforze, następnie otworzyć go i wybrać opcję Drukuj dostępną w oknie dokumentu. W 

oknie wyboru wydruku dokumentu, w polu Nazwa raportu trzeba wskazać raport mobilny magazyn 

– Strefy magazynowania, po czym zatwierdzić korzystając z przycisku OK. 
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Na wygenerowanym wydruku prezentowany jest numer dokumentu magazynowego przyjęcia oraz 

tabela pozycji dokumentu wraz z informacją o ilości danych towarów w strefie I stopnia. 

Kolumny tabeli prezentują kolejno: 

• Kod i nazwę towaru – dane z dokumentu; 

• Strefę – wybraną w ustawieniach strefę I stopnia; 

• Docelową ilość towaru jaka powinna być w danej strefie magazynowania;  

• Aktualną ilość towaru jaka znajduje się w danej strefie magazynowania; 

• Pozostałą ilość towaru, którą można jeszcze dołożyć do danej strefy magazynowania. 

Wydruk raportu dostępny jest tylko z poziomu klasycznych formatek systemu Symfonia ERP Handel. 

4.5 Okno wdrożeniowe 

Dodatek Mobilny Magazyn umożliwia utworzenie etykiet dla towarów, które nie mają przypisanych 

etykiet, a znajdują się w magazynie. W tym celu należy przejść do panelu bocznego Handlu, wybrać 

rozwiązanie Mobilny Magazyn, a następnie otworzyć kartotekę Okno wdrożeniowe. 
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W otwartym oknie należy wybrać magazyn z listy, po czym skorzystać z przycisku Pokaż. Okno 

zaprezentuje tabelę, w której zawarta będzie informacja o towarze, dokumencie z jakiego pochodzi 

oraz nazwie dostawy. 

 

 

W przypadku, gdy towar nie ma przypisanej lokalizacji – w pierwszej kolumnie tabeli należy 

zaznaczyć pole wyboru odpowiadające danemu towarowi, następnie w kolumnie Lokalizacja 
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wybrać lokalizację z listy rozwijalnej, po czym skorzystać z przycisku Konwertuj, aby zmienić jego 

kod dostawy. Wyświetli się okno z pytaniem o potwierdzenie wykonywanej operacji z dostępnymi 

przyciskami Tak/Nie. Po zakończeniu konwersji użytkownik otrzyma stosowny komunikat. 

 

Wyświetli się okno z pytaniem o potwierdzenie wykonywanej operacji z dostępnymi przyciskami 

Tak/Nie.  

 

Po zakończeniu konwersji użytkownik otrzyma stosowny komunikat, a w kolumnie Lokalizacja 

widoczne będą ustawione dla zaznaczonych etykiet lokalizacje.  

 

W celu dodania etykiet do bazy oraz ich wydruku należy zaznaczyć daną pozycję klikając w pole 

wyboru w pierwszej kolumnie tabeli, a następnie skorzystać z przycisku Drukuj.  

Aby zaznaczyć pozycje w tabeli można również skorzystać z przycisków Zaznacz 

wszystko/Odznacz wszystko. 
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4.6 Wydruk etykiet towarów 

Moduł dodatkowy do Handlu umożliwia wydruk etykiet dla towarów do przyjęcia oraz ponowny 

wydruk etykiet, które zostały już wcześniej przyjęte. 

4.6.1 Etykiety towarów do przyjęcia 

Wydruk etykiet posiadających kod QR można wywołać z poziomu dokumentu magazynowego 

przyjęcia będącego w buforze, powiązanego z zamówieniem własnym (jeśli dokument magazynowy 

nie będzie w buforze oraz nie będzie powiązany z zamówieniem – drukowanie nie powiedzie się), 

dokumentu zamówienia własnego, powiązanego z dokumentem magazynowym (jeśli zamówienie 

nie będzie powiązane z dokumentem magazynowym – drukowanie nie powiedzieć się) oraz 

dokumentu magazynowego przychodu wewnętrznego (zarówno będącego w buforze, jak  

i wystawionego). 

Aby wydrukować etykiety należy otworzyć dokument, z którego ma zostać wykonane przyjęcie,  

a następnie w obszarze otwartego dokumentu kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję 

Wydruk etykiet QRCode(PZ)/Wydruk etykiet QRCode(ZW).  

Wydruki etykiet z kodem QR dostępne są tylko z poziomu klasycznych formatek systemu Symfonia 

ERP Handel. 

 

Na ekranie pojawi się okno podziału etykiet prezentujące pozycje dokumentu oraz etykiety dla 

aktualnie zaznaczonej pozycji. W przypadku towarów, które nie mają ustawionego wymiaru mm 

Rodzaj etykiety domyślnie ustawione etykiety indywidualne (każda sztuka towaru posiada odrębną 

etykietę), jednak użytkownik ma możliwość zmiany typu etykiet na półzbiorcze oraz zbiorcze. 

Natomiast w sytuacji, gdy na towarze ustawiono wymiar mm Rodzaj etykiety, to podczas 

generowania etykiet dla tego towaru zostanie domyślnie ustawiona wskazana na wymiarze etykieta. 
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Aby wydrukować etykietę półzbiorczą należy zaznaczyć daną pozycję dokumentu, a następnie  

w sekcji Etykiety, rozwinąć listę rodzajów etykiet i wybrać odpowiedni rodzaj – w tym przypadku 

etykieta Półzbiorcza. Następnie w kolumnie Ilość należy podać ilość towaru, jaka ma się znaleźć 

na danej etykiecie. System automatycznie wyświetli pozostałą ilość towaru, która znajdzie się na 

odrębnej etykiecie dla tego samego towaru. Pozostałą ilość również można podzielić według 

własnych potrzeb. Podziału ilości towaru można dokonywać do momentu przejścia dalej. 

 

Po dokonaniu podziału towaru o ilości 50 sztuk w sposób przedstawiony na powyższym obrazie, 

wydrukowane zostaną dwie etykiety: jedna o ilości 10 sztuk, druga o ilości 40 sztuk.  

W przypadku, gdy na wymiarze towaru mm Rodzaj etykiety ustawiono etykietę półzbiorczą oraz na 

wymiarze mm Domyślna ilość etykiety wprowadzono domyślną ilość, która ma się znajdować na 

etykiecie to po przejściu do generowania etykiet, w oknie podziału będą prezentowane domyślne 

ustawienia pobrane na podstawie wymiarów.  

Ponadto w zależności od ustawień:  
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• dla każdej z etykiet może zostać wydrukowana, w tym samym rozmiarze, odpowiednia 

ilość etykiet indywidualnych o ilości towaru na etykiecie równej 1 sztuce (Ustawienia 

– Mobilny Magazyn>Drukowanie alternatywnych etykiet półzbiorczych>Etykieta 

główna). Należy pamiętać o ustawieniu na towarze wymiaru Etykieta; 

• dla każdej z etykiet może zostać wydrukowana, w rozmiarze pobranym na podstawie 

kodu ustawionego na etykiecie alternatywnej, odpowiednia ilość etykiet 

indywidualnych o ilości towaru na etykiecie równej 1 sztuce (Ustawienia – Mobilny 

Magazyn>Drukowanie alternatywnych etykiet półzbiorczych>Etykieta 

alternatywna). Należy pamiętać o ustawieniu wymiaru Etykieta alternatywna na 

towarze, w przeciwnym wypadku pojedyncze etykiety nie zostaną wydrukowane; 

• ustawienie opcji Nie drukuj (Ustawienia – Mobilny Magazyn>Drukowanie 

alternatywnych etykiet półzbiorczych>Nie drukuj) spowoduje wydrukowanie tylko 

zbiorczych etykiet (w tym przypadku dwóch etykiet o ilości na etykietach 10 szt. i 40 

szt.). 

Dodatkowo dla etykiet indywidualnych i półzbiorczych możliwy jest wydruk również etykiet 

opcjonalnych (dodatkowych). Należy jednak pamiętać, że w tym celu na towarze musi być ustawiony 

wymiar mm Etykieta opcjonalna.  

Aby wydrukować etykietę zbiorczą dla danego towaru należy zaznaczyć ten towar, a następnie  

w polu rozwijalnym Typ etykiety wybrać etykietę zbiorczą. 

 

Po ustawieniu etykiet należy kliknąć przycisk Dalej – uruchomione zostanie kolejne okno, w którym 

wyświetli się lista wygenerowanych etykiet dla danego dokumentu. Aby wydrukować etykietę należy 

zaznaczyć pole wyboru w kolumnie Drukuj przy odpowiednim towarze. Można również skorzystać 

z przycisków do zaznaczania widocznych na pasku akcji: 

• Zaznacz wszystko – zaznaczenie wszystkich etykiet, 

• Odznacz wszystko – odznaczenie wszystkich etykiet, 

• Zaznacz grupę – po zaznaczeniu jednej etykiety towaru o danym kodzie i kliknięciu 

na przycisk Zaznacz grupę, zostaną zaznaczone wszystkie etykiety dla wskazanego 

kodu towaru, 

• Odznacz grupę – po odznaczeniu jednej etykiety towaru o danym kodzie i kliknięciu 

na przycisk Odznacz grupę, zostaną odznaczone wszystkie etykiety dla wskazanego 

kodu towaru. 

Po zaznaczeniu odpowiednich etykiet należy uruchomić wydruk klikając przycisk Drukuj. Ważne, 

aby towar, dla którego są drukowane etykiet miał ustawiony wymiar Etykieta na typ etykiety 

dedykowany dla towarów. 
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Etykiety zostaną wydrukowane zgodnie z ustawieniami (użytkownik otrzyma stosowny komunikat), 

a przy kolejnej próbie wydruku, w oknie podziału etykiet, zaprezentowany zostanie ostatnio 

ustawiony podział. 

4.6.2 Etykiety towarów – ponowny wydruk 

W celu ponownego wydruku etykiet, które zostały już przyjęte należy przejść do panelu bocznego 

Handlu, rozwinąć moduł Mobilny Magazyn i wybrać kartotekę Etykiety – wyświetli się okno etykiet 

towarów. W lewym górnym rogu okna należy wpisać kod towaru (lub część jego nazwy/kodu),  

a następnie kliknąć na przycisk Szukaj lub wcisnąć Enter. Wyświetli się wyszukiwana etykieta lub 

w przypadku wpisania fragmentu kodu ukażą się etykiety do niego pasujące. Aby wyświetlić etykiety 

towarów o zerowych ilościach (np. towary zostały wydane) należy zaznaczyć kliknięciem pole 

wyboru Ilości zerowe. 

Aby ponownie wydrukować przyjętą już etykietę należy zaznaczyć pole wyboru w pierwszej kolumnie 

tabeli odpowiadające danej etykiecie, a następnie skorzystać z przycisku Drukuj. 
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4.6.3 Etykiety wysyłkowe 

Wydruk etykiet wysyłkowych uruchamiany jest z poziomu dokumentu magazynowego wydania.  

W tym celu należy odszukać dany dokument, otworzyć go, a następnie kliknąć prawym przyciskiem 

myszki w obszarze otwartego dokumentu i wybrać z menu kontekstowego opcję mobilny magazyn 

– Wydruk etykiet wysyłkowych(WZ).  

 

Po wybraniu opcji wydruku wyświetli się okno drukowania etykiet. W tabeli prezentowana jest nazwa 

i kod towaru, kod QR, ilość na etykiecie oraz miara ewidencyjna.   

Etykiety wysyłkowe są generowane na podstawie rezerwacji ze wskazaniem dostaw (dostaw 

pochodzących z Mobilnego Magazynu), zakładanych podczas tworzenia dokumentu 

magazynowego wydania.  

Przykładowo: dostawa A jest na 10 sztuk towaru, z tej dostawy wydane zostaną 2 sztuki towaru, 

zatem wygenerowane i wydrukowane zostaną dwie etykiety do tej dostawy, z uwzględnieniem, że 

na towarze musi być ustawiony wymiar mm Etykieta wysyłkowa, gdzie ustawiana jest etykieta, 

jaka ma się wydrukować.  

4.6.4 Etykiety zwrotne 

Wydruk etykiet zwrotnych uruchamiany jest z poziomu korekty dokumentu magazynowego wydania. 

W tym celu należy odszukać dany dokument, otworzyć go, a następnie kliknąć prawym przyciskiem 

myszki w obszarze okna otwartego dokumentu i wybrać z menu kontekstowego opcję mobilny 

magazyn – Etykiety zwrotne. 
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Po wybraniu opcji wydruku wyświetli się okno przywracania ilości etykiet. W tabeli prezentowana 

jest nazwa i kod towaru, kod QR, aktualna ilość na etykiecie, nowa ilość, która ma być na etykiecie 

oraz miara ewidencyjna. 

 

W celu przywrócenia ilości etykiet w kolumnie Nowa ilość należy wprowadzić ilość dla każdej 

pozycji, po czym kliknąć na przycisk Dalej. 

 

Uruchomione zostanie okno drukowania etykiet, prezentujące listę wygenerowanych etykiet 

zwrotnych. Aby wydrukować etykietę należy ją zaznaczyć, klikając w dostępne w każdym wierszu 
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pole wyboru, a następnie wybrać przycisk Drukuj. Można również skorzystać z przycisków do 

zaznaczania widocznych na pasku akcji: 

• Zaznacz wszystko – zaznaczenie wszystkich etykiet, 

• Odznacz wszystko – odznaczenie wszystkich etykiet, 

• Zaznacz grupę – po zaznaczeniu jednej etykiety towaru o danym kodzie i kliknięciu 

na przycisk Zaznacz grupę, zostaną zaznaczone wszystkie etykiety dla wskazanego 

kodu towaru, 

• Odznacz grupę – po odznaczeniu jednej etykiety towaru o danym kodzie i kliknięciu 

na przycisk Odznacz grupę, zostaną odznaczone wszystkie etykiety dla wskazanego 

kodu towaru. 

 

Ważne, aby towar, dla którego są drukowane etykiety miał ustawiony wymiar Etykieta na typ 

etykiety, który jest dedykowany dla towarów. 

Po poprawnym uruchomieniu wydruku etykiet użytkownik otrzyma stosowny komunikat. 

4.7 Wydruk dokumentów z kodem QR 

Wśród dokumentów posiadających kod QR znajdują się: dokument magazynowy przyjęcia,  

zamówienie własne, dokument magazynowy wydania oraz zamówienie obce. 

Aby wydrukować dokument wraz z kodem QR, który magazynier będzie mógł zeskanować 

czytnikiem kodów należy odszukać w systemie Handel dany dokument, następnie otworzyć go  

i wybrać opcję Drukuj dostępną w oknie dokumentu. W oknie wyboru wydruku dokumentu, w polu 

Nazwa raportu trzeba wskazać raport mobilny magazyn – [Nazwa dokumentu], np. mobilny 

magazyn – Zamówienie własne, po czym zatwierdzić korzystając z przycisku OK. 
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Po zatwierdzeniu operacji wyświetli się podgląd dokumentu, który można wydrukować, zapisać oraz 

wyeksportować do pliku innego formatu.  

Analogicznie należy postępować w przypadku wydruku pozostałych dokumentów zawierających kod 

QR.  

Wydruki dokumentów z kodem QR dostępne są tylko z poziomu klasycznych formatek systemu 

Symfonia ERP Handel. 

4.8 Udostępnianie drukarki 

W celu udostępnienia drukarki do drukowania etykiet należy zainstalować ją na komputerze,  

z którego będzie udostępniana (dla przykładu Komputer_1). W tym celu należy podłączyć drukarkę 

do komputera Komputer_1 i zainstalować sterowniki drukarki. W kolejnym kroku należy udostępnić 

ją dla innych komputerów w następujący sposób. 

Na początku należy otworzyć Panel sterowania i kliknąć Wyświetl urządzenia i drukarki. 
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Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na drukarkę, którą użytkownik chce 

udostępnić i wybrać Właściwości drukarki, po czym przejść do zakładki Udostępnianie i 

zaznaczyć Udostępnij tę drukarkę oraz nadać jej nazwę. 
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4.9 Packing List 

Kartoteka Packing List umożliwia pogląd oraz wydruk Packing List na każdym etapie jej tworzenia. 

Aby wyświetlić kartotekę należy w menu bocznym Handlu rozwinąć moduł Mobilny Magazyn  

i wybrać z listy PackingList. 
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Wyświetli się lista utworzonych Packing List o statusie innym niż „wysłano”. Aby wyświetlić wysłane 

Packing list należy zaznaczyć checkbox Archiwalne. 

Lista wszystkich Packing List przedstawiona jest w formie tabeli, kolumny przedstawiają kolejno: kod 

Packing List, datę utworzenia, kod, nazwę i adres odbiorcy oraz status Packing List. 

 

Aby wydrukować wybraną Packing List należy zaznaczyć ją kliknięciem, a następnie kliknąć na 

przycisk Drukuj. Wyświetli się podgląd wydruku, który można zapisać, wydrukować oraz wysłać do 

pliku innego formatu.   

Istnieje również możliwość wydruku Packing List w języku angielskim. W tym celu w parametrach 

wydruku należy zmienić język na angielski i kliknąć Zatwierdź. Ponadto w parametrach wydruku 

można określić czy wyświetlać kolumny z kodem obcym z wymiaru towaru oraz kodem obcym 

kontrahenta.  
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Z poziomu okna Packing list, użytkownik może wygenerować, a następnie wydrukować etykiety 

paletowe dla wybranej Packing list. W tym celu należy zaznaczyć daną PL, a następnie wybrać 

przycisk Etykiety paletowe. Wyświetli się okno z podglądem wydruku wygenerowanych etykiet, 

który można zapisać, wydrukować oraz wysłać do pliku innego formatu. Możliwy jest także wydruk 

etykiet paletowych w języku angielskim – w parametrach wydruku należy zmienić język na angielski 

i kliknąć Zatwierdź. Na etykiecie paletowej znajdują się informacje o nadawcy i odbiorcy oraz kod 

Packing list i numer palety.  

Należy pamiętać, że po każdej modyfikacji danej Packing list należy ponownie wygenerować do niej 

etykiety paletowe. W przeciwnym wypadku informacje zamieszczone na etykiecie mogą się nie 

zgadzać z aktualnym sanem PL.  

Zaznaczoną Packing list można również wyeksportować do pliku Excel – należy kliknąć na przycisk 

Export. 

W celu usunięcia wybranej Packing List należy ją zaznaczyć, a następnie skorzystać z przycisku 

Usuń. Wyświetli się okno z pytaniem o potwierdzenie wykonywanej operacji z dostępnymi 

przyciskami Tak/Nie. 

Aby przejść do podglądu wybranej Packing List należy ją zaznaczyć i kliknąć na przycisk Otwórz 

lub kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na wskazanej Packing List. Wyświetli się okno 

prezentujące szczegóły wybranej Packing List takie jak: kod i status Packing List, kontrahent, adres 

kontrahenta, dokumenty WZ, ilość palet oraz ich łączna waga. Poniżej widoczna jest tabela 

prezentująca szczegóły dotyczące dodanych palet.  

Z poziomu okna szczegółów Packing List można ją także wydrukować lub wyeksportować do pliku 

Excel oraz wygenerować etykiety paletowe. Należy wybrać odpowiedni przycisk. 

 

Do wydruku Packing List można również przejść z poziomu otwartego dokumentu WZ oraz 

dokumentu sprzedaży, dla którego utworzono Packing List. Należy odszukać odpowiedni dokument, 

następnie go otworzyć, po czym kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na 

otwartym dokumencie i wybrać z menu kontekstowego opcję Mobilny Magazyn – Packing List.  

Na ekranie wyświetli się okno z podglądem dokumentu Packing List, który można wydrukować, 

zapisać lub wyeksportować do pliku innego formatu.  
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Istnieje również możliwość wydruku Packing List w języku angielskim. W tym celu w parametrach 

wydruku należy zmienić język na angielski i kliknąć Zatwierdź.  

W tym przypadku również wyświetli się okno z podglądem dokumentu Packing List, który można 

wydrukować, zapisać, czy też wyeksportować do pliku innego formatu. 

4.10 Eksport Packing List do pliku Excel 

Aby wyeksportować Packing list do pliku Excel należy przejść do dokumentu WZ lub dokumentu 

sprzedaży, dla którego została utworzona Packing List. Na otwartym dokumencie należy kliknąć w 

dowolnym miejscu prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Mobilny Magazyn – Eksport 

Packing List do pliku Excel.  

Na ekranie wyświetli się Packing List przedstawiona w pliku .xls (wymagane jest posiadanie 

programu Excel na komputerze).  

Do eksportu Packing list można przejść także z poziomu kartoteki Packing list (panel boczny 

Handlu>Packing List). 

4.11 Inwentaryzacja 

Aby otworzyć kartotekę Inwentaryzacji należy przejść do panelu bocznego Handlu, wybrać 

rozwiązanie Mobilny Magazyn, a następnie wybrać Inwentaryzacja.  

 

W kartotece Inwentaryzacja znajdują się wszystkie aktywne (rozpoczęte), zamknięte oraz usunięte 

inwentaryzacje. Kolumny tabeli prezentują kolejno: kod inwentaryzacji, magazyn, w którym 

wykonywana jest inwentaryzacja, data utworzenia, data rozpoczęcia i data zakończenia 

inwentaryzacji oraz jej status. 
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Po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy lub zaznaczeniu pozycji z listy i skorzystaniu  

z przycisku Otwórz wyświetli się podgląd szczegółów danej inwentaryzacji, gdzie znajdują się 

informacje o zeskanowanych towarach, ich ilości i wartości sprzed inwentaryzacji oraz ilości  

i wartości po wykonaniu inwentaryzacji. 

 

W celu wygenerowania podglądu raportu z inwentaryzacji należy skorzystać z przycisku Drukuj. 

Wygenerowany podgląd można następnie wydrukować, zapisać lub wyeksportować do pliku innego 

formatu. 



Sage Mobilny Magazyn 2020.1 – Dokumentacja użytkownika 52 

 

 

Aby usunąć aktywną inwentaryzację należy zaznaczyć ją w kartotece Inwentaryzacja, po czym 

skorzystać z przycisku Usuń. Wyświetli się okno z pytaniem o potwierdzenie wykonywanej akcji. Po 

usunięciu aktywnej inwentaryzacji, pozycja ta nadal będzie widoczna na liście, ale ze statusem 

Usunięta. 
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5.0 Aplikacja mobilna 

Korzystanie z aplikacji mobilnej pozwala wyeliminować papierową wersję przyjęć i wydań towarów, 

które są wypełnianie przed i po każdym ruchu magazynowym. Aplikacja umożliwia również 

wykonywanie innych operacji magazynowych takich jak przesunięcie oraz inwentaryzacja. Dzięki 

aplikacji użytkownik posiada szybki dostęp do danych o aktualnych stanach magazynowych oraz 

ma możliwość wydruku etykiet towarów z wykorzystaniem kodów QR.  

5.1 Instalacja aplikacji 

Przed rozpoczęciem pracy konieczna jest instalacja aplikacji na urządzeniu mobilnym. 

5.1.1 Ustawienia sklepu Play 

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

a następnie zaznaczyć powiadomienia o dostępnych aktualizacjach aplikacji oraz o automatycznych 

aktualizacjach. 
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5.1.2 Aplikacja w sklepie Play 

Instalacja aplikacji odbywa się poprzez sklep Google Play. W urządzeniu mobilnym należy odnaleźć 

Sklep Play, a następnie w polu wyszukiwarki sklepu wpisać Sage Mobilny Magazyn 2020.1, 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.MobileWarehouse.Sage.x2020.x1 

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.  
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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.  

5.1.3 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 

Mobilnego Magazynu, 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. 

5.2 Logowanie do aplikacji 

Po uruchomieniu aplikacji ukaże się okno logowania. Ze względu na sposób autoryzacji, aby się 

zalogować do aplikacji konieczny jest dostęp do Internetu.  

W oknie logowania, w polu Login należy wpisać własny unikalny login, zaś w polu Hasło należy 

wprowadzić hasło otrzymane do swojego konta. Poniżej przycisku Zaloguj widoczny jest przycisk 

Ustawienia – po kliknięciu na przycisk wyświetli się pole z adresem usługi WebAPI, na który nastąpi 

zalogowanie oraz pole z tokenem autoryzacyjnym. Dane te są pobierane z linku aplikacji wysłanego 

na adres mailowy magazyniera (adres powinien zostać podany w ustawieniach użytkownika 

mobilnego). Po kliknięciu w otrzymany link należy wybrać opcję logowania do mobilnego magazynu 

– otworzy się ekran logowania z uzupełnionym adresem usług WebAPI i tokenem autoryzacyjnym. 
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System autoryzacji jest stworzony tak, aby ograniczyć liczbę logowań do minimum, co jest pomocne 

w czasie pracy magazyniera. Oznacza to, że wyjście z aplikacji nie spowoduje wylogowania z niej. 

Użytkownik zostanie jednak wylogowany po wygaśnięciu sesji WebAPI (oraz po ręcznym 

wylogowaniu).  

Po wylogowaniu się z aplikacji login, adres usługi WebAPI i token autoryzacyjny zostaną 

zapamiętane. Podczas kolejnego logowania użytkownik będzie mógł się zalogować po podaniu 

jedynie hasła. 

5.2.1 Zmiana danych logowania 

Po przejściu do ustawień logowania, poniżej pól: adresu usługi i tokenu autoryzacyjnego, dostępny 

jest przycisk Zmień, który daje możliwość dodania nowych, a także wyboru innych, zapisanych 

wcześniej danych logowania do aplikacji. Dzięki temu użytkownik w szybki sposób może przełączać 

się pomiędzy firmami, bez konieczności ręcznego wpisywania danych dostępowych do danej firmy 

na ekranie logowania. W celu zalogowania konieczne będzie jedynie podanie hasła.  
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Wybór przycisku Zmień przenosi użytkownika do listy danych logowania. Początkowo ta lista jest 

pusta. Przycisk Wstecz umożliwia powrót do ekranu logowania, natomiast przycisk Dodaj wywołuje 

okno konfiguracji, w którym należy podać nazwę firmy, login użytkownika, adres usługi WebAPI, na 

który nastąpi zalogowanie oraz token autoryzacyjny.  
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Po uzupełnieniu wymienionych danych i skorzystaniu z przycisku Zapisz – dane te zostaną zapisane 

i będą widoczne na liście danych do logowania. Przycisk Anuluj ukrywa okno konfiguracji bez 

zapisywania wprowadzonych danych. 
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Przytrzymanie dotyku na utworzonej pozycji wywołuje okno dostępnych opcji: 

• Edytuj – możliwość modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych – wyświetlenie 

okna konfiguracji w trybie edycji, 

• Kopiuj – możliwość skopiowania danych z zapisanej pozycji i wykorzystania ich 

podczas dodawania nowej pozycji – wyświetlenie okna konfiguracji uzupełnionego go 

skopiowanymi danymi, 

• Usuń – usunięcie pozycji z listy danych logowania, 

• Anuluj – ukrycie okna dostępnych opcji. 
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W celu zalogowania się do zapisanej firmy, należy zaznaczyć daną pozycję z listy, a następnie 

skorzystać z przycisku Wybierz. Użytkownik zostanie przekierowany na ekran logowania, na którym 

dane logowania będą już zaktualizowane. Po wprowadzeniu hasła użytkownika i wybraniu przycisku 

Zaloguj, nastąpi zalogowanie do aplikacji.  

5.3 Menu główne 

Po poprawnym zalogowaniu ukaże się menu główne aplikacji, które składa się z ikon (przycisków) 

umieszczonych w dwóch kolumnach. Kliknięcie na dany przycisk spowoduje przeniesienie do 

obsługi danego zagadnienia. 
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Z poziomu menu głównego aplikacji można przejść do wykonania różnego rodzaju operacji za 

pomocą następujących przycisków: 

• Skanuj, 

• Przyjmij, 

• Wydaj, 

• Pakuj, 

• Przesuń, 

• Inwentaryzuj, 

• Zwrot, 

• Rozchód, 

• Operacje, 

• Stany, 
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• Ustawienia, 

• Informacje, 

• Wyloguj. 

5.4 Informacje 

Zakładka Informacje przechowuje podstawowe informacje o aplikacji (takie jak wersja aplikacji) oraz 

informacje prawne. Przycisk Wstecz umożliwia powrót do menu głównego aplikacji. 

 

5.5 Ustawienia 

Zakładka Ustawienia umożliwia zarządzanie logami (dziennikiem błędów) i danymi zalogowanego 

użytkownika, a także pozwala na edycję ustawień aplikacji. Można w niej również podejrzeć 

informacje o adresie usługi WebAPI, na który użytkownik jest zalogowany oraz tokenie 

autoryzacyjnym. 
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• W sekcji Konfiguracja połączenia użytkownik ma możliwość podglądu adresu 

serwera oraz tokenu autoryzacyjnego – te dane nie są edytowalne; może również 

ustawić ilość prób połączenia z WebAPI oraz TimeOut (w sekundach); 

• W sekcji Konfiguracja użytkownika znajdują się pola z podstawowymi danymi 

użytkownika takimi jak: login, imię i nazwisko – przy czym użytkownik ma możliwość 

dokonania zmian w zakresie imienia i nazwiska, nie może natomiast edytować loginu; 

• W sekcji Ustawienia aplikacji można dokonać zmian w zakresie:  

• dźwięku skanowania – pole Dźwięk skanowania decyduje o tym, czy 

podczas skanowania ma być słyszalny dźwięk. Zaznaczone pole – 

skanowanie kodu QR sygnalizowane dźwiękiem; odznaczone pole – 

skanowanie bez dźwięku; 

• domyślnych typów dokumentów na przyjęciu i wydaniu – po rozwinięciu pól 

należy wskazać dany typ dokumentu; poprzez określnie typu, użytkownik 

decyduje, które dokumenty mają być wyświetlane jako domyślne po otwarciu 

zakładek: Przyjmij i Wydaj; 

• ustawienia skanera – po rozwinięciu pola dostępne opcje to aparat, bluetooth 

i skaner wbudowany. Należy wskazać jedną z opcji. W przypadku skanera 

bluetooth należy wybrać dane urządzenie bluetooth (szczegółowa instrukcja 

podłączenia skanera bluetooth została zawarta w podrozdziale  

Podłączanie skanera bluetooth); 

• W sekcji Powiadomienia można określić czas powiadomienia (długie/krótkie) oraz 

miejsce wyświetlania powiadomień na ekranie (góra/środek/dół) – wybór odpowiedniej 

opcji z list rozwijalnych; 

• W sekcji Logi znajdują się przyciski: Wyślij logi (wysyłka logów do działu 

technicznego) oraz Czyść logi (usunięcie zapisanych logów). 
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Po zakończeniu edycji powyższych ustawień należy je zapisać korzystając z przycisku Zapisz. 

Przycisk Wstecz spowoduje powrót do menu głównego aplikacji, bez zapisania wprowadzonych 

zmian. 

5.5.1 Podłączanie skanera bluetooth 

Aby korzystać ze skanera bluetooth należy go wcześniej sparować z urządzeniem, na którym jest 

zainstalowana aplikacja Sage Mobilny Magazyn 2020.1 (zgodnie z instrukcją dołączoną do 

skanera). Gdy urządzenia zostaną ze sobą sparowane należy przejść do ustawień aplikacji mobilnej 

i w polu Skaner wskazać Bluetooth. Następnie należy skorzystać z opcji Wybierz skaner.   
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Ukaże się ekran prezentujący listę powiązanych urządzeń, na której należy wskazać sparowany 

wcześniej skaner. Aplikacja powróci do ekranu ustawień – poniżej pola Skaner zostanie wyświetlona 

nazwa połączonego skanera. Aby zapisać ustawienia należy skorzystać z przycisku Zapisz.  

Po odznaczeniu opcji umożliwiającej korzystanie ze skanera bluetooth i ponownym jej zaznaczeniu 

– domyślnie zostanie wybrany ostatnio używany skaner. 
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5.6 Skanowanie 

Kliknięcie na przycisk Skanuj spowoduje przeniesienie użytkownika do ekranu skanowania etykiet 

z kodami QR. Skanowanie może odbywać się za pomocą aparatu/skanera w urządzeniu lub czytnika 

bluetooth (w zależności od ustawień w aplikacji). Czytnik kodów w urządzeniu posiada w centralnej 

części celownik ułatwiający odczytywanie kodów. Po przybliżeniu czytnika do etykiety oraz 

ustawieniu przez aparat odpowiedniej ostrości – nieaktywny wcześniej przycisk Skanuj stanie się 

aktywny, po czym możliwe jest rozpoczęcie skanowania. Przycisk Latarka uruchamia w urządzeniu 

latarkę, zaś przycisk Wróć umożliwia wyjście z opcji skanowania. 
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Po wybraniu przycisku Skanuj, w zależności od zeskanowanego typu elementu (towar/lokalizacja) 

można podjąć różnego rodzaju akcje. W wynikach skanowania wyświetlą się szczegóły 

zeskanowanego elementu się lista dostępnych dla niego operacji. 
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W przypadku korzystania z czytnika bluetooth należy przejść do ekranu skanowania (menu 

główne>Skanuj), po czym rozpocząć skanowanie etykiet za pomocą połączonego z urządzeniem 

czytnika. Po zeskanowaniu kodu QR, na ekranie urządzenia wyświetlą się szczegóły danego 

elementu oraz dostępne dla niego operacje. Aby opuścić opcję skanowania należy skorzystać  

z przycisku Wróć.  

Skanowanie kodów QR podczas wykonywania procesów takich jak m. in. przyjęcie magazynowe, 

wydanie z magazynu, przesunięcie towaru odbywa się w analogiczny sposób. Należy jedynie 

pamiętać, że typ skanera wybierany jest w ustawieniach aplikacji. 

5.7 Przyjęcie do magazynu 

Proces przyjęcia towaru do magazynu można rozpocząć od zeskanowania kodu QR z dokumentu 

zamówienia własnego/dokumentu magazynowego przyjęcia lub odszukanie danego dokumentu  

w zakładce Przyjmij dostępnej z poziomu menu głównego aplikacji.  
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5.7.1 Przyjęcie poprzez skanowanie kodu QR zamówienia własnego 

Aby rozpocząć proces przyjęcia towaru do magazynu poprzez skanowanie kodu QR z dokumentu 

zamówienia własnego, należy wskazać w menu głównym aplikacji opcję Skanuj w celu 

uruchomienia skanera. Po zeskanowaniu kodu QR widocznego na zamówieniu własnym, na ekranie 

wyświetli się informacja o zeskanowanym kodzie oraz lista możliwych do wykonania operacji – w 

tym przypadku będzie to Przyjęcie z zamówienia – Przyjęcie magazynowe. Należy pamiętać, że 

zamówienie własne musi być powiązane z dokumentem magazynowym przyjęcia oraz na 

tworzonym dokumencie magazynowym konieczne jest kliknięcie na przycisk Pozostaw w buforze.  

W celu przejścia do szczegółów zamówienia należy zaznaczyć opcję Przyjęcie z zamówienia, po 

czym wybrać przycisk Dalej. Przycisk Wstecz umożliwia powrót do menu głównego aplikacji. 

Skanowane zamówienie własne dostępne jest również z poziomu listy dokumentów do przyjęcia 

prezentowanej w zakładce Przyjmij.  

W przypadku, gdy w tym samym czasie na dokumencie pracuje inna osoba zarówno w systemie 

Handel, jak i na urządzeniu – użytkownik otrzyma stosowny komunikat. 
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Po przejściu dalej, zostanie wyświetlony ekran z listą towarów do przyjęcia zawartych w dokumencie 

zamówienia. Na liście prezentowane są informacje o towarach takie jak: kod referencji, ilość do 

przyjęcia, ilość odebrana (przed zeskanowaniem towaru ilość jest równa 0), jednostka miary oraz 

lokalizacja docelowa towaru. Przed zeskanowaniem towaru kolumna Lokalizacja jest pusta, bądź 

wyświetlana jest domyślna lokalizacja towaru (w przypadku ustawienia odpowiednich wymiarów na 

towarze, dotyczących domyślnej lokalizacji). Czerwony przycisk X umożliwia reset danej pozycji do 

stanu sprzed skanowania i przypisania lokalizacji. Towary na liście są sortowane numerycznie lub 

alfanumerycznie w zależności od ustawień dodatku do Symfonia ERP Handel. Również w zależności 

od ustawień na ekranie mogą być prezentowane kody obce towarów. 

 

Status przyjęcia towarów określają poszczególne kolory: 

• Czerwony – towar nie został zeskanowany, 

• Żółty – towar został zeskanowany w ilości mniejszej od ilości na dokumencie, 

• Zielony – towar został zeskanowany zgodnie z ilości na dokumencie.  
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Poniżej listy towarów do przyjęcia znajdują się przyciski umożliwiające wykonanie różnego rodzaju 

akcji.  

Aby przyjąć towary do magazynu należy zeskanować ich etykiety, jak również etykiety lokalizacji, do 

których zeskanowane towary mają zostać przyjęte. W tym celu należy skorzystać z przycisku 

Skanuj.  

Gdy skaner zostanie uruchomiony należy zeskanować etykietę towaru, a następnie przejść do 

skanowania etykiety lokalizacji. W przypadku przyjęcia kilku towarów do tej samej lokalizacji należy 

kolejno zeskanować etykiety wybranych towarów, po czym zeskanować etykietę lokalizacji, do której 

mają zostać zaczytane. Po zeskanowaniu kodu QR lokalizacji wyświetli się pytanie wymagające 

potwierdzenia przyjęcia zeskanowanych towarów do wybranej lokalizacji. Aby przyjąć kolejne towary 

należy powtórzyć opisane kroki. 

 

Aby zmienić lokalizację dla danego towaru należy wykonać reset zeskanowanej pozycji, po czym 

ponownie zaczytać towar do nowej lokalizacji. 
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Po zeskanowaniu towarów i ich lokalizacji docelowych, w kolumnie Lokalizacja pojawi się 

zeskanowana lokalizacja, bądź lokalizacje – w przypadku, gdy ilość przyjmowanego towaru jest 

większa niż 1 i towar jest przyjmowany do różnych lokalizacji. 

 

Po zakończeniu skanowania towarów do przyjęcia należy zatwierdzić przyjęcie korzystając  

z przycisku Potwierdź. Wyświetli się pytanie „czy na pewno wysłać dokument?”, kliknięcie przycisku 

OK spowoduje akceptację przyjęcia i wystawienie dokumentu magazynowego przyjęcia w Handlu. 

Po potwierdzeniu wyświetli się okno podsumowujące proces przyjęcia. 
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Każda dostawa na zamówieniu zostanie rozbita na tyle części, ile było skanowań różnych lokalizacji 

do danej dostawy. Jeśli w ustawieniach mobilnego magazynu była zaznaczona opcja Zmieniaj 

nazwy dostaw to nazwa każdej dostawy zostanie zmieniona na kod lokalizacji, do której trafiła. 

Po przejściu do kartoteki Dostawy w systemie Handel, użytkownik może podejrzeć szczegółowe 

informacje o lokalizacji danej dostawy. 
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Wykonanie przez użytkownika określonej akcji powoduje, iż jest ona automatycznie buforowana (na 

przyjęciu jest to zeskanowanie dla towaru jego docelowej lokalizacji). Oznacza to, że użytkownik, 

bez konieczności zakończenia aktualnie wykonywanej operacji, może rozpocząć kolejną, innego 

rodzaju operację.  

W każdej chwili użytkownik może jednak powrócić do rozpoczętej wcześniej operacji – w tym celu 

może: 

• przejść do zakładki Operacje, odnaleźć dany dokument, zaznaczyć go i wznowić 

korzystając z przycisku Dalej;  

• kontynuować rozpoczętą operację bezpośrednio z listy zamówień własnych w 

zakładce Przyjmij – po zaznaczeniu danego dokumentu i skorzystaniu z przycisku 

Wybierz, na ekranie pojawi się komunikat „Dokument znajduje się w module 

operacji. Czy kontynuować rozpoczętą operację?” z dostępnymi przyciskami 

Tak/Nie.  Po wybraniu przycisku Tak, operacja zostanie wznowiona prezentując etap 

przyjęcia towarów, na jakim został wstrzymana. Po wybraniu przycisku Nie, 

użytkownik powróci do listy zamówień własnych. 

Poza automatycznym buforowaniem operacji, użytkownik może także wstrzymać wykonywany  

proces ręcznie, wykorzystując w tym celu przycisk Wstrzymaj. Ręcznie wstrzymane operacje 

również można wznowić z poziomu zakładki Operacje oraz bezpośrednio z listy zamówień 

własnych.  

Przycisk Wstecz umożliwia powrót do poprzedniego ekranu. 

5.7.2 Przyjęcie poprzez skanowanie kodu QR dokumentu magazynowego przyjęcia 

Aby rozpocząć proces przyjęcia towaru do magazynu poprzez skanowanie kodu QR z dokumentu 

magazynowego przyjęcia należy wskazać w menu głównym aplikacji opcję Skanuj w celu 

uruchomienia skanera. Po zeskanowaniu kodu QR widocznego na dokumencie magazynowym, na 

ekranie wyświetli się informacja o zeskanowanym kodzie oraz lista możliwych do wykonania operacji 

– w tym przypadku będzie to Przyjęcie buforowane – Przyjęcie magazynowe i Łącz z kolejnymi 

dokumentami magazynowymi – Przyjęcie magazynowe. Należy pamiętać, że dokument 

magazynowy musi być powiązany z zamówieniem własnym oraz na tworzonym dokumencie 

magazynowym konieczne jest kliknięcie na przycisk Pozostaw w buforze.  

W celu przejścia do szczegółów dokumentu należy zaznaczyć opcję Przyjęcie buforowane, po 

czym wybrać przycisk Dalej. Przycisk Wstecz umożliwia powrót do menu głównego aplikacji.  
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Skanowany dokument magazynowy przyjęcia dostępny jest również z poziomu listy dokumentów do 

przyjęcia prezentowanej w zakładce Przyjmij.  

W przypadku, gdy w tym samym czasie na dokumencie pracuje inna osoba zarówno w systemie 

Handel, jak i na innym urządzeniu – użytkownik otrzyma stosowny komunikat. 

 

Po przejściu dalej, zostanie wyświetlony ekran z listą towarów do przyjęcia zawartych w dokumencie 

magazynowym. Na liście prezentowane są informacje o towarach takie jak: kod referencji, ilość do 

przyjęcia, ilość odebrana (przed zeskanowaniem towaru ilość jest równa 0), jednostka miary oraz 

lokalizacja docelowa towaru. Przed zeskanowaniem towaru kolumna Lokalizacja jest pusta, bądź 

wyświetlana jest domyślna lokalizacja towaru (w przypadku ustawienia odpowiednich wymiarów na 

towarze, dotyczących domyślnej lokalizacji). Czerwony przycisk X umożliwia reset danej pozycji do 

stanu sprzed skanowania i przypisania lokalizacji. Towary na liście są sortowane numerycznie lub 

alfanumerycznie w zależności od ustawień dodatku do Symfonia ERP Handel. Również w zależności 

od ustawień na ekranie mogą być prezentowane kody obce towarów. 
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Status przyjęcia towarów określają poszczególne kolory: 

• Czerwony – towar nie został zeskanowany, 

• Żółty – towar został zeskanowany w ilości mniejszej od ilości na dokumencie, 

• Zielony – towar został zeskanowany zgodnie z ilości na dokumencie.  

Poniżej listy towarów do przyjęcia znajdują się przyciski umożliwiające wykonanie różnego rodzaju 

akcji.  

Aby przyjąć towary do magazynu należy zeskanować ich etykiety, jak również etykiety lokalizacji, do 

których zeskanowane towary mają zostać przyjęte. W tym celu należy skorzystać z przycisku 

Skanuj.  

Gdy skaner zostanie uruchomiony należy zeskanować etykietę towaru, a następnie przejść do 

skanowania etykiety lokalizacji. W przypadku przyjęcia kilku towarów do tej samej lokalizacji należy 

kolejno zeskanować etykiety wybranych towarów, po czym zeskanować etykietę lokalizacji, do której 

mają zostać zaczytane. Po zeskanowaniu kodu QR lokalizacji wyświetli się pytanie wymagające 
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potwierdzenia przyjęcia zeskanowanych towarów do wybranej lokalizacji. Aby przyjąć kolejne towary 

należy powtórzyć opisane kroki.  

Aby zmienić lokalizację dla danego towaru należy wykonać reset zeskanowanej pozycji, po czym 

ponownie zaczytać towar do nowej lokalizacji. 

Po zeskanowaniu towarów i ich lokalizacji docelowych, w kolumnie Lokalizacja pojawi się 

zeskanowana lokalizacja, bądź lokalizacje – w przypadku, gdy ilość przyjmowanego towaru jest 

większa niż 1 i towar jest przyjmowany do różnych lokalizacji. 

 

Po zakończeniu skanowania towarów do przyjęcia należy zatwierdzić przyjęcie korzystając  

z przycisku Potwierdź. Wyświetli się pytanie „czy na pewno wysłać dokument?”, kliknięcie przycisku 

OK spowoduje akceptację przyjęcia i wystawienie dokumentu magazynowego przyjęcia w Handlu. 

Po potwierdzeniu wyświetli się okno podsumowujące proces przyjęcia.  

Każda dostawa na zamówieniu zostanie rozbita na tyle części, ile było skanowań różnych lokalizacji 

do danej dostawy. Jeśli w ustawieniach mobilnego magazynu była zaznaczona opcja Zmieniaj 

nazwy dostaw to nazwa każdej dostawy zostanie zmieniona na kod lokalizacji, do której trafiła. 



Sage Mobilny Magazyn 2020.1 – Dokumentacja użytkownika 80 

 

Po przejściu do kartoteki Dostawy w systemie Handel, użytkownik może podejrzeć szczegółowe 

informacje o lokalizacji danej dostawy.  

Wykonanie przez użytkownika określonej akcji powoduje, iż jest ona automatycznie buforowana (na 

przyjęciu jest to zeskanowanie dla towaru jego docelowej lokalizacji). Oznacza to, że użytkownik, 

bez konieczności zakończenia aktualnie wykonywanej operacji, może rozpocząć kolejną, innego 

rodzaju operację.  

W każdej chwili użytkownik może jednak powrócić do rozpoczętej wcześniej operacji – w tym celu 

może: 

• przejść do zakładki Operacje, odnaleźć dany dokument, zaznaczyć go i wznowić 

korzystając z przycisku Dalej;  

• kontynuować rozpoczętą operację bezpośrednio z listy dokumentów magazynowych 

w zakładce Przyjmij – po zaznaczeniu danego dokumentu i skorzystaniu z przycisku 

Wybierz, na ekranie pojawi się komunikat „Dokument znajduje się w module 

operacji. Czy kontynuować rozpoczętą operację?” z dostępnymi przyciskami 

Tak/Nie.  Po wybraniu przycisku Tak, operacja zostanie wznowiona prezentując etap 

przyjęcia towarów, na jakim został wstrzymana. Po wybraniu przycisku Nie, 

użytkownik powróci do listy dokumentów magazynowych. 

Poza automatycznym buforowaniem operacji, użytkownik może także wstrzymać wykonywany  

proces ręcznie, wykorzystując w tym celu przycisk Wstrzymaj. Ręcznie wstrzymane operacje 

również można wznowić z poziomu zakładki Operacje oraz bezpośrednio z listy dokumentów 

magazynowych.  

Przycisk Wstecz umożliwia powrót do poprzedniego ekranu. 
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5.7.3 Przyjęcie poprzez użycie opcji Przyjmij 

Przyjęcie magazynowe można wykonać również poprzez opcję Przyjmij znajdującą się w menu 

głównym aplikacji. Aplikacja zaprezentuje ekran z listą dostępnych dokumentów. W zależności od 

wyboru jest to lista buforowanych dokumentów magazynowych przyjęcia (powiązanych  

z zamówieniami własnymi), zamówienia własne oraz lista wystawionych dokumentów 

magazynowych o charakterze Przychód Wewnętrzny lub Przyjęcie z produkcji (tej opcji został 

poświęcony odrębny rozdział 5.7.6 Przyjęcie z produkcji). Na liście dokumentów magazynowych 

przyjęcia znajdują się również dokumenty przychodu wewnętrznego pozostawione w buforze. 

Przyjmowanie towaru na podstawie dokumentu PW odbywa się analogicznie do sposobu 

przyjmowania dokumentów magazynowych przyjęcia oraz zamówień własnych. Po zatwierdzeniu 

operacji w Handlu zostaje wystawiony dokument magazynowy przychodu wewnętrznego.  
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Po kliknięciu na dany dokument można podejrzeć jego opis – wyświetli się on w dolnej części ekranu, 

bądź w odrębnym oknie w sytuacji, gdy użytkownik przytrzyma dłużej dotyk na dokumencie). 

Dokumenty na liście są ładowane przyrostowo, tzn. że kolejne dokumenty są ładowane podczas 

przesuwania listy. Istnieje również możliwość odświeżenia listy dokumentów poprzez przeciągnięcie 

jej w dół. 

Aby przyjąć towar do magazynu należy zaznaczyć wybrany dokument, a następnie skorzystać  

z przycisku Wybierz. Przycisk Wstecz cofa do menu głównego aplikacji. W przypadku, gdy w tym 

samym czasie na dokumencie pracuje inna osoba zarówno w systemie Handel, jak i na innym 

urządzeniu – użytkownik otrzyma stosowny komunikat. 
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Po wybraniu danego dokumentu wyświetli się lista towarów do przyjęcia posortowana w zależności 

od ustawień dodatku. Dalszy proces przyjęcia magazynowego poprzez opcję Przyjmij przebiega 

analogicznie do procesu przyjmowania poprzez skanowanie kodu QR dokumentu. 
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5.7.4 Przyjęcie łączonych dokumentów magazynowych przyjęcia 

Użytkownik systemu ma możliwość przyjęcia towaru łącząc kilka dokumentów magazynowych 

przyjęcia. Należy pamiętać, że muszą to być dokumenty w buforze. Na dokumentach musi być 

również ten sam dostawca oraz adres dostawy. 

Przyjęcie magazynowe z wielu dokumentów magazynowych można wykonać zarówno poprzez 

skanowanie kodów QR na wydrukowanych dokumentach, jak i za pomocą opcji Przyjmij, dostępnej 

w menu głównym aplikacji.  

W pierwszym przypadku, po zeskanowaniu kodu QR widocznego na wydruku dokumentu, na 

ekranie wyników skanowania należy wybrać operację Łącz z kolejnymi dokumentami 

magazynowymi, która ponownie uruchomi skaner, aby zeskanować kod kolejnego dokumentu. 
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Następnie (po zeskanowaniu kodu drugiego dokumentu) można ponownie wybrać opcję łączenia  

z kolejnym dokumentem, bądź przejść do procesu przyjęcia połączonych już dokumentów 

zaznaczając operację Przyjęcie z łączonych dokumentów magazynowych i klikając przycisk 

Dalej. 
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W drugim przypadku, po przejściu do zakładki Przyjmij wyświetli się lista buforowanych 

dokumentów magazynowych przyjęcia. Aby połączyć wybrane dokumenty należy skorzystać  

z przycisku Zaznacz kilka, następnie zaznaczyć dokumenty klikając w pole wyboru w odpowiednim 

wierszu, po czym kliknąć na przycisk Wybierz. Aby zrezygnować z opcji łączenia kilku dokumentów 

należy kliknąć przycisk Anuluj. 
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Łącząc dokumenty magazynowe przyjęcia, tak samo jak w przypadku pojedynczych dokumentów, 

wyświetli się ekran towarów do przyjęcia. Proces przyjmowania łączonych dokumentów przebiega 

analogicznie do procesu przyjęcia dokumentów pojedynczo.  

Zatwierdzenie przyjęcia towaru z łączonych dokumentów powoduje wystawienie w Handlu każdego 

z wybranych dokumentów.   

5.7.5 Operacje wykonywane na przyjęciu 

Podczas przyjęcia towaru do magazynu użytkownik, posiadający odpowiednie uprawnienia może 

edytować dostawy oraz zmieniać ilości na pozycjach. Po kliknięciu na daną pozycję przyjęcia 

wyświetli okno z dostępnymi opcjami: Edycja dostawy, Zmień ilość. Przycisk Anuluj umożliwia 

powrót do ekranu listy towarów do przyjęcia. 



Sage Mobilny Magazyn 2020.1 – Dokumentacja użytkownika 89 

 

 

5.7.5.1 Edycja dostawy  

Po wybraniu opcji Edycja dostawy wyświetli się ekran dostaw, na którym prezentowany jest kod 

dostawy oraz ilość. Jeśli w kod dostawy jest pusty to znaczy, że dostawa nie posiada jeszcze nazwy. 

Z poziomu tego ekranu użytkownik może zmienić nazwę dostawy oraz może podzielić dostawę. Po 

kliknięciu na daną pozycję należy wybrać odpowiednią opcję z wyświetlonego na ekranie okna. 

Przycisk Anuluj umożliwia powrót do ekranu dostaw. 
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Po wybraniu opcji Zmień nazwę wyświetli się pole, w którym należy podać nazwę dostawy. 

Następnie należy potwierdzić nazwę korzystając z przycisku OK. Wprowadzona nazwa będzie 

widoczna w polu Kod na ekranie dostaw. 
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Po wybraniu opcji Podziel dostawę wyświetli się pole, w którym należy podać ilość jaka ma się 

znaleźć na drugiej, nowoutworzonej dostawie. 
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Następnie należy potwierdzić podział korzystając z przycisku OK. Na pierwszej dostawie pozostanie 

odpowiednia ilość. Nowa dostawa będzie miała taki sam kod jak pierwsza, jednak użytkownik może 

go zmienić za pomocą opcji Zmień nazwę. 
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Należy pamiętać, że użytkownik może modyfikować podział dostawy do momentu zatwierdzenia 

tego podziału. Po kliknięciu przycisku Potwierdź na ekranie dostaw – użytkownik nie może już  

z powrotem złączyć dostawy, ani zmienić jej wcześniej ustalonego podziału.  

Jeśli jednak podział nie został zatwierdzony, użytkownik może dokonać modyfikacji w ustalonym 

podziale. W tym celu należy kliknąć na nową (drugą) dostawę i skorzystać z opcji Usuń, w wyniku 

czego ilość powróci na pierwszą dostawę (sprzed podziału). Po tej czynności można ponownie 

dokonać nowego podziału.  

Aby zatwierdzić edycję dostawę należy wybrać przycisk Potwierdź. Przycisk Wstecz cofa do ekranu 

listy towarów do przyjęcia bez wprowadzania zmian na dostawie.  

 

Jeśli dostawa została podzielona i potwierdzona to konieczne jest ponowne wydrukowanie 

etykiet dla towarów, gdyż zmieniły się dostawy i poprzednie etykiety są błędne. Użytkownik 

otrzyma stosowny komunikat. Jeśli zmieniona została tylko nazwa dostawy to nie ma 

potrzeby ponownego drukowania etykiet. 
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5.7.5.2 Zmiana ilości na pozycji  

Po wybraniu opcji Zmień ilość, na ekranie wyświetli się pole do wprowadzenia ilości dla danej 

pozycji. Wprowadzoną ilość należy zatwierdzić wybierając przycisk OK. 
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Ilość na pozycji zostanie zmieniona zarówno na ekranie przyjęcia, jak i na dokumencie 

magazynowym przyjęcia w Handlu. 
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Po wprowadzeniu zmian można przystąpić do procesu przyjęcia towaru do magazynu. 

5.7.6 Przyjęcie z produkcji 

Po przejściu do zakładki Przyjmij, następnie wybraniu typu dokumentu Produkcja, na liście 

dokumentów wyświetlą się wystawione dokumenty magazynowe o charakterze Przychód 

Wewnętrzny lub Przyjęcie z produkcji. Są to dokumenty, na których nie ma etykiet lub etykiety, które 

są przypisane do tych dokumentów nie mają jeszcze przypisanej lokalizacji. Aplikacja Sage Mobilny 

Magazyn zezwala na wykonanie tego rodzaju operacji.  

 

W celu prawidłowego wyświetlania dokumentów na liście wymagane jest włączenie 

ustawienia Praca na wystawionych dokumentach (Ustawienia>Rozwiązania 

mobilne>Ustawienia – Mobilny magazyn) oraz nadanie użytkownikowi mobilnemu 

uprawnienia Przyjęcie z produkcji (Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Uprawnienia 

użytkowników mobilnych>Grupa: Produkcja), w przeciwnym wypadku lista będzie pusta. 
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Po kliknięciu na dany dokument można podejrzeć jego opis – wyświetli się on w dolnej części ekranu, 

bądź w odrębnym oknie w sytuacji, gdy użytkownik przytrzyma dłużej dotyk na dokumencie). 

Dokumenty na liście są ładowane przyrostowo, tzn. że kolejne dokumenty są ładowane podczas 

przesuwania listy. Istnieje również możliwość odświeżenia listy dokumentów poprzez przeciągnięcie 

jej w dół. 

Aby rozpocząć proces przyjęcia z produkcji należy zaznaczyć wybrany dokument, a następnie 

skorzystać z przycisku Wybierz. Przycisk Wstecz cofa do menu głównego aplikacji. W przypadku, 

gdy w tym samym czasie na dokumencie pracuje inna osoba zarówno w systemie Handel, jak i na 

innym urządzeniu – użytkownik otrzyma stosowny komunikat. 

Po wybraniu danego dokumenty wyświetli się lista towarów do przyjęcia posortowana w zależności 

od ustawień dodatku.  

Przyjęcie z produkcji działa analogicznie jak przyjęcie dokumentów magazynowych przyjęcia oraz 

zamówień własnych. Jednak po zatwierdzeniu operacji dokument nie jest wystawiany (tak jak w 

przypadku dokumentów w buforze), a następuje tylko dzielenie dostaw w zależności od tego jakie 

etykiety zostały zeskanowane.  
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W przypadku przyjęcia z produkcji nie ma możliwości edycji dostawy oraz zmiany ilości na pozycji. 

5.7.7 Wydruk etykiet towarów z aplikacji mobilnej 

W sytuacji, gdy magazynier nie posiada wydrukowanych etykiet dla towarów znajdujących się na 

dokumencie lub etykieta, którą posiada została uszkodzona, może skorzystać z opcji Drukuj – 

dostępnej na ekranie listy towarów do przyjęcia. 
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Po kliknięciu na przycisk ukaże się ekran z listą towarów, przy których znajdują się pola wyboru 

informujące, dla których towarów mają zostać wydrukowane etykiety. Domyślnie wszystkie etykiety 

towarów są oznaczone jako do wydruku, jednak użytkownik ma możliwość 

zaznaczania/odznaczania etykiet do wydruku według własnych potrzeb. Ponadto użytkownik, 

poprzez dotknięcie wybranej pozycji, może wybrać typ etykiety dla danego towaru.  

W przypadku towaru, który nie ma ustawionego wymiaru mm Rodzaj etykiety domyślnie ustawiona 

jest etykieta indywidualna (każda sztuka towaru posiada odrębną etykietę), jednak użytkownik ma 

możliwość zmiany typu etykiety na półzbiorczą oraz zbiorczą. Natomiast w sytuacji, gdy na towarze 

ustawiono wymiar mm Rodzaj etykiety, to podczas generowania etykiet dla tego towaru zostanie 

domyślnie ustawiona wskazana na wymiarze etykieta. 

Aby wydrukować etykietę półzbiorczą należy najpierw ustawić na pozycji typ etykiety „Półzbiorcza”, 

a następnie ponownie wybrać tą pozycję na liście i podać ilość towaru, jaka ma się znaleźć na danej 

etykiecie. Po zatwierdzeniu aplikacja automatycznie wyświetli pozostałą ilość towaru, która znajdzie 

się na odrębnej etykiecie dla tego samego towaru. Pozostałą ilość również można podzielić według 

własnych potrzeb.  
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W przypadku, gdy na wymiarze towaru mm Rodzaj etykiety ustawiono etykietę półzbiorczą oraz na 

wymiarze mm Domyślna ilość etykiety wprowadzono domyślną ilość, która ma się znajdować na 

etykiecie to po przejściu do generowania etykiet, w oknie podziału będą prezentowane domyślne 

ustawienia pobrane na podstawie wymiarów. 

Ponadto w zależności od ustawień: 

• dla każdej z etykiet może zostać wydrukowana, w tym samym rozmiarze, odpowiednia 

ilość etykiet indywidualnych o ilości towaru na etykiecie równej 1 sztuce (Ustawienia 

– Mobilny Magazyn>Drukowanie alternatywnych etykiet półzbiorczych>Etykieta 

główna). Należy pamiętać o ustawieniu na towarze wymiaru Etykieta; 

• dla każdej z etykiet może zostać wydrukowana, w rozmiarze pobranym na podstawie 

kodu ustawionego na etykiecie alternatywnej, odpowiednia ilość etykiet 

indywidualnych o ilości towaru na etykiecie równej 1 sztuce (Ustawienia – Mobilny 

Magazyn>Drukowanie alternatywnych etykiet półzbiorczych>Etykieta 

alternatywna). Należy pamiętać o ustawieniu wymiaru Etykieta alternatywna na 

towarze, w przeciwnym wypadku pojedyncze etykiety nie zostaną wydrukowane; 



Sage Mobilny Magazyn 2020.1 – Dokumentacja użytkownika 103 

 

• ustawienie opcji Nie drukuj (Ustawienia – Mobilny Magazyn>Drukowanie 

alternatywnych etykiet półzbiorczych>Nie drukuj). 

Dodatkowo dla etykiet indywidualnych i półzbiorczych możliwy jest wydruk również etykiet 

opcjonalnych (dodatkowych). Należy jednak pamiętać, że w tym celu na towarze musi być ustawiony 

wymiar mm Etykieta opcjonalna. 

Aby wydrukować etykietę zbiorczą należy ustawić na pozycji typ etykiety „Zbiorcza” – zostanie 

wydrukowana jedna etykieta zawierająca ilość towaru odpowiadającą ilości na dokumencie. Przycisk 

Wstecz cofa do ekranu listy towarów do przyjęcia.  

5.8 Przesunięcie towaru 

Przesunięcie towaru można wykonać poprzez skanowanie etykiety towaru, bądź wybierając w menu 

głównym aplikacji opcję Przesuń. Należy jednak pamiętać, że jeśli na przesuwany towar jest 

założona rezerwacja, to użytkownik musi potwierdzić, że chce zwolnić dany towar.  

5.8.1 Przesunięcie poprzez skanowanie kodu QR towaru 

W celu wykonania przesunięcia towaru przy wykorzystaniu kodu QR etykiety towaru należy wybrać 

z menu głównego opcję Skanuj. Aby rozpocząć proces przesunięcia należy zeskanować kod QR 

etykiety towaru. Przycisk Wróć pozwala opuścić skaner.  Po zeskanowaniu kodu QR etykiety 

towaru, wyświetli się informacja o zeskanowanym kodzie oraz lista możliwych do wykonania 

operacji. Spośród operacji należy zaznaczyć Przesunięcie z towaru, po czym wybrać przycisk 

Dalej. Przycisk Wstecz cofa do menu głównego aplikacji. 
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Po kliknięciu przycisku Dalej wyświetli się ekran przesunięcia, przedstawiający informacje  

o zeskanowanym towarze, takie jak: kod referencji, ilość, jednostka miary oraz lokalizacja towaru 

(początkowo jest to tylko aktualna lokalizacja towaru; po zeskanowaniu lokalizacji docelowej również 

zostanie ona wyświetlona). Poniżej listy towarów do przesunięcia znajduje się miejsce na opis (tylko 

w przypadku przesunięcia do innego magazynu) oraz przyciski pozwalające na podjęcie różnego 

rodzaju akcji.  

Aby wykonać przesunięcie towaru, należy wybrać lokalizację docelową, na którą towar ma zostać 

przeniesiony. W tym celu należy kliknąć przycisk Skanuj, a następnie zeskanować kod docelowej 

lokalizacji. Wyświetli się pytanie dotyczące dodania zeskanowanego towaru do zeskanowanej 

lokalizacji. Przycisk Wróć pozwala opuścić skaner.  

Po wskazaniu lokalizacji docelowej, jej kod zostanie wyświetlony w kolumnie Lokalizacja. 
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Istnieje również możliwość przesunięcia wielu towarów z różnych lokalizacji do różnych lokalizacji 

docelowych. Aby to zrobić należy ponownie użyć przycisku Skanuj, po czym zeskanować kod 

towaru, a następnie kod lokalizacji. Po wykonaniu tej czynności wyświetli się pytanie czy dodać dany 

towar do danej lokalizacji. Przycisk OK akceptuje wykonywaną akcję. Dla innych towarów, których 

lokalizacja ma zostać zmieniona należy powtórzyć proces. Użytkownik opuści skaner dopiero po 

użyciu przycisku Wróć.  

Po zeskanowaniu pierwszego towaru i przypisaniu mu nowej lokalizacji, można od razu rozpocząć 

skanowanie kolejnych towarów bez wychodzenia ze skanera. Należy zeskanować towar lub towary, 

a następnie przypisać im lokalizację docelową.  

W celu usunięcia pozycji z przesunięcia należy skorzystać z czerwonego przycisku X widocznego 

obok lokalizacji danej pozycji. Wyświetli się pytanie o potwierdzenie wykonywanej przez użytkownika 

akcji. Przycisk OK usuwa wybraną pozycję z listy towarów do przesunięcia, zaś przycisk Anuluj 

umożliwia powrót do listy towarów bez usuwania tej pozycji.  
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Aby potwierdzić wykonywaną operację przesunięcia towarów należy kliknąć przycisk Potwierdź. 

Wyświetli się pytanie „Czy na pewno wysłać dokument?”, przycisk OK akceptuje wykonywaną 

operację. 

W przypadku przesunięcia w obrębie jednego magazynu, w systemie Handel nie są wystawiane 

dokumenty MM. Jeśli magazynier wykona przesunięcie wszystkich towarów z danej dostawy, 

następuje wtedy zmiana lokalizacji dostawy. Może również nastąpić zmiana kodu dostawy, jeśli 

wybrano taką opcję w ustawieniach. Natomiast jeśli przesunięta zostanie tylko część towarów z 

dostawy, to w wyniku takiej operacji dostawa ta zostanie podzielona.  

W przypadku przesunięcia towaru do innego magazynu, w systemie Handel wystawiany jest 

dokument o charakterze Przesunięcie MM- oraz ustawiony do danego typu dokumentu, dokument 

skojarzony o charakterze Przesunięcie MM+. W tym przypadku magazynier może również dodać 

opis dla wystawianego dokumentu. W celu poprawnego przyporządkowania dostaw dla 

wystawionych dokumentów MM+ i MM- należy dokonać odpowiednich ustawień w Handlu: 

Ustawienia>Firma>Parametry pracy>Parametry dokumentów i zasady ich 

numeracji>’Tworzenie nowej dostawy’ przy dokumencie typu MM – należy zaznaczyć TAK. 
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Wykonanie przez użytkownika określonej akcji powoduje, iż jest ona automatycznie buforowana (na 

przesunięciu jest to zeskanowanie dla towaru jego docelowej lokalizacji). Oznacza to, że użytkownik, 

bez konieczności zakończenia aktualnie wykonywanej operacji, może rozpocząć kolejną, innego 

rodzaju operację. W każdej chwili możliwe jest jednak wznowienie rozpoczętej wcześniej operacji – 

w tym celu należy przejść do zakładki Operacje. 

Poza automatycznym buforowaniem operacji, użytkownik może także wstrzymać wykonywany  

proces ręcznie, wykorzystując w tym celu przycisk Wstrzymaj. Ręcznie wstrzymane operacje 

również można wznowić z poziomu zakładki Operacje. 

Przycisk Wstecz umożliwia powrót do poprzedniego ekranu. 

5.8.2 Przesunięcie poprzez użycie opcji Przesuń 

Przesunięcie towaru można również wykonać poprzez opcję Przesuń znajdującą się w menu 

głównym aplikacji. Aplikacja zaprezentuje ekran z wyszukiwarką towarów do przesunięcia. 
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Na początku należy wskazać towar do przesunięcia, aby to zrobić należy kliknąć na ikonkę lupy 

znajdującą się z lewej strony, która uaktywni wyszukiwarkę towarów. Następnie należy podać kod 

lub nazwę towaru (bądź ich początkowe znaki), po czym wybrać z listy odpowiedni towar. 

 

 

Po wskazaniu towaru, poniżej ukaże się lista lokalizacji, na których wybrany towar się znajduje wraz  

z informacją o ilości towaru w danej lokalizacji. 
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Zaznaczając widoczne z lewej strony pola wyboru użytkownik decyduje, z której lokalizacji wybrany 

towar ma zostać przesunięty. Należy pamiętać, że podczas tej operacji zostanie przesunięta cała 

ilość towaru z danej lokalizacji. Po zaznaczeniu lokalizacji należy przejść dalej.  



Sage Mobilny Magazyn 2020.1 – Dokumentacja użytkownika 110 

 

 

Na ekranie wyświetlą się informacje o towarach do przesunięcia, takie jak: kod referencji, ilość, 

jednostka miary oraz lokalizacja towaru (początkowo jest to tylko aktualna lokalizacja towaru; po 

zeskanowaniu lokalizacji docelowej również zostanie ona wyświetlona). Poniżej listy towarów do 

przesunięcia znajduje się miejsce na opis (tylko w przypadku przesunięcia do innego magazynu) 

oraz przyciski pozwalające na podjęcie różnego rodzaju akcji.  

Aby wykonać przesunięcie, należy wybrać lokalizację docelową, na którą towary mają zostać 

przeniesione. W tym celu należy kliknąć przycisk Skanuj, a następnie zeskanować kod docelowej 

lokalizacji. Wyświetli się pytanie dotyczące dodania towarów do zeskanowanej lokalizacji. Przycisk 

Wróć pozwala opuścić skaner.  

Po wskazaniu lokalizacji docelowej, jej kod zostanie wyświetlony w kolumnie Lokalizacja. 
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W celu usunięcia pozycji z przesunięcia należy skorzystać z czerwonego przycisku X widocznego 

obok lokalizacji danej pozycji. Wyświetli się pytanie o potwierdzenie wykonywanej przez użytkownika 

akcji. Przycisk OK usuwa wybraną pozycję z listy towarów do przesunięcia, zaś przycisk Anuluj 

umożliwia powrót do listy towarów bez usuwania tej pozycji.  

Aby potwierdzić wykonywaną operację przesunięcia towarów należy kliknąć przycisk Potwierdź. 

Wyświetli się pytanie „Czy na pewno wysłać dokument?”, przycisk OK akceptuje wykonywaną 

operację. 

W przypadku przesunięcia w obrębie jednego magazynu, w systemie Handel nie są wystawiane 

dokumenty MM. Jeśli magazynier wykona przesunięcie wszystkich towarów z danej dostawy, 

następuje wtedy zmiana lokalizacji dostawy. Może również nastąpić zmiana kodu dostawy, jeśli 

wybrano taką opcję w ustawieniach. Natomiast jeśli przesunięta zostanie tylko część towarów  

z dostawy, to w wyniku takiej operacji dostawa ta zostanie podzielona.  

W przypadku przesunięcia towaru do innego magazynu, w systemie Handel wystawiany jest 

dokument o charakterze Przesunięcie MM- oraz ustawiony do danego typu dokumentu, dokument 

skojarzony o charakterze Przesunięcie MM+. W tym przypadku magazynier może również dodać 
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opis dla wystawianego dokumentu. W celu poprawnego przyporządkowania dostaw dla 

wystawionych dokumentów MM+ i MM- należy dokonać odpowiednich ustawień w Handlu: 

Ustawienia>Firma>Parametry pracy>Parametry dokumentów i zasady ich 

numeracji>’Tworzenie nowej dostawy’ przy dokumencie typu MM – należy zaznaczyć TAK. 

 

Wykonanie przez użytkownika określonej akcji powoduje, iż jest ona automatycznie buforowana (na 

przesunięciu jest to zeskanowanie dla towaru jego docelowej lokalizacji). Oznacza to, że użytkownik, 

bez konieczności zakończenia aktualnie wykonywanej operacji, może rozpocząć kolejną, innego 

rodzaju operację. W każdej chwili możliwe jest jednak wznowienie rozpoczętej wcześniej operacji – 

w tym celu należy przejść do zakładki Operacje. 

Poza automatycznym buforowaniem operacji, użytkownik może także wstrzymać wykonywany  

proces ręcznie, wykorzystując w tym celu przycisk Wstrzymaj. Ręcznie wstrzymane operacje 

również można wznowić z poziomu zakładki Operacje. 

Przycisk Wstecz umożliwia powrót do poprzedniego ekranu. 
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Z poziomu zakładki Przesuń, towar do przesunięcia można wybrać od razu korzystając z przycisku 

Skanuj, który uruchomi opcję skanowania. Po zeskanowaniu etykiety towaru, użytkownik od razu 

może przejść do skanowania lokalizacji, na którą ma zostać przesunięty towar. Przycisk Wróć 

pozwala opuścić skaner (proces odbywa się analogicznie jak opisano to w rozdziale  

4.11.1 Przesunięcie poprzez skanowanie kodu QR towaru). 

 

5.9 Wydanie z magazynu 

Wydanie towaru można rozpocząć od zeskanowania kodu QR zamówienia obcego, kodu QR 

dokumentu magazynowego wydania, bądź wybrania odpowiedniego dokumentu w zakładce Wydaj 

dostępnej w menu głównym aplikacji. 

5.9.1 Wydanie poprzez skanowanie kodu QR zamówienia obcego lub dokumentu 
magazynowego wydania 

Aby wykonać wydanie towaru z magazynu przy wykorzystaniu kodu QR zamówienia obcego lub 

dokumentu magazynowego wydania należy wybrać z menu głównego opcję Skanuj w celu 

uruchomienia skanera. Po zeskanowaniu kodu QR widocznego na dokumencie, na ekranie wyświetli 

się informacja o zeskanowanym kodzie oraz lista możliwych do wykonania operacji – w obydwu 
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przypadkach będzie to Wydanie – Wydanie magazynowe. W przypadku zamówienia obcego 

należy pamiętać, że zamówienie musi być powiązane z dokumentem magazynowym wydania 

pozostawionym w buforze przez dokument sprzedaży, lub w innym przypadku – utworzony do 

zamówienia dokument magazynowy należy powiązać z wygenerowanym dokumentem sprzedaży. 

W celu przejścia do szczegółów dokumentów należy zaznaczyć opcję Wydanie z magazynu, po 

czym wybrać przycisk Dalej. Przycisk Wstecz umożliwia powrót do menu głównego aplikacji.  

Skanowane zamówienie obce/dokument magazynowy wydania dostępny jest również z poziomu 

listy dokumentów do wydania prezentowanej w zakładce Wydaj. W przypadku, gdy w tym samym 

czasie na dokumencie pracuje inna osoba, zarówno w systemie Handel, jak i na innym urządzeniu 

– użytkownik otrzyma stosowny komunikat. 

 

Po przejściu dalej wyświetlą się pozycje towarowe do wydania. Na liście prezentowane są informacje 

o towarach takie jak: kod referencji, ilość do wydania, ilość otrzymana, jednostka miary towaru oraz 

lokalizacja, na której znajduje się dany towar zapisana w dostawie pozycji (użytkownik może również 

wydać towar o tym samym kodzie z innej lokalizacji). Sugerowana lokalizacja jest pobierana  

z magazynu, do którego jest przypisany dokument. Jeśli towar nie występuje na danej lokalizacji, to 

jest ona pobierana ze wszystkich magazynów. W tym przypadku, lokalizacje te zostaną wyświetlone 

po kliknięciu na ikonę znaku zapytania. Po zeskanowaniu towaru z sugerowanej lokalizacji pole 
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lokalizacji zostanie wyświetlone jako puste, w przeciwnym wypadku, w dalszym ciągu na ekranie 

będzie prezentowana sugerowana lokalizacja. Użytkownik handlowy może dokonać zmian  

w zakresie wyświetlanej w aplikacji mobilnej lokalizacji towaru wskazując w Handlu inną dostawę,  

z której ma zostać wydany dany towar. Czerwony przycisk X umożliwia reset danej pozycji. 

 

Status przyjęcia towarów określają poszczególne kolory: 

• Czerwony – towar nie został zeskanowany, 

• Żółty – towar został zeskanowany w ilości mniejszej od ilości na dokumencie, 

• Zielony – towar został zeskanowany zgodnie z ilości na dokumencie.  

Poniżej listy towarów do wydania znajdują się przyciski pozwalające na podjęcie rożnego rodzaju 

akcji.  

Aby wykonać wydanie towarów należy zeskanować ich etykiety – w tym celu należy skorzystać  

z przycisku Skanuj, który uruchomi skaner.  
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W przypadku, gdy zeskanowana zostanie etykieta towaru, na który została założona rezerwacja na 

innym dokumencie, użytkownik otrzyma stosowny komunikat oraz pytanie czy mimo tego dodać 

towar. Jeśli użytkownik postanowi kontynuować wykonywaną akcję to wyświetli się lista 

dokumentów, z której należy wskazać dokument do podmiany rezerwacji. Następnie wyświetli się 

lista dostaw z pozycji wydawanego dokumentu, gdzie użytkownik powinien wybrać, z której dostawy 

ma zostać zdjęta rezerwacja (na jej miejsce wpadnie rezerwacja na dostawę, z której pochodzi 

aktualnie zeskanowana etykieta). Nie wyświetlą się te dostawy, do których zostały już zeskanowane 

wszystkie etykiety. Przy nazwach dostaw wypisana jest także ilość jaka pozostała niezeskanowana 

do tej pory dla dane dostawy. 
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Aby powrócić do listy towarów do wydania należy wyjść z opcji skanowania klikając przycisk Wróć. 
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Aby podejrzeć lokalizacje zeskanowane oraz niezeskanowane dla wybranego towaru należy 

przytrzymać dłużej dotyk na danym towarze do momentu pojawienia się okienka lokalizacji (przycisk 

OK ukrywa okienko).  
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W przypadku skanowania etykiet zbiorczych – pojawi się okno, w którym należy wprowadzić ilość 

towaru do wydania (podana ilość może być mniejsza od ilości podanej na zamówieniu, natomiast 

nie może jej przekroczyć). Jeśli w ustawieniach dodatku zaznaczona jest opcja Cała ilość z etykiety 

zbiorczej to na wydaniu ilość z etykiety zostanie pobrana automatycznie. 
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W przypadku skanowania etykiet półzbiorczych – jeśli użytkownik zeskanuje jedną etykietę 

półzbiorczą, również wyświetli się okienko, w którym należy wprowadzić ilość towaru do wydania 

(podana ilość może być mniejsza od ilości podanej na zamówieniu, natomiast nie może jej 

przekroczyć). Jeśli w ustawieniach dodatku zaznaczona jest opcja Cała ilość z etykiety 

półzbiorczej to na wydaniu ilość z etykiety zostanie pobrana automatycznie. Użytkownik może 

również dokonać wydania poprzez skanowanie indywidualnych etykiet danego towaru o ilości 1szt. 

– należy zeskanować etykiety towarów do wydania. 

Po zakończeniu skanowania towarów do wydania należy kliknąć przycisk Potwierdź. Jeśli w module 

Pakuj nie została utworzona równolegle Packing List do tego wydania to wyświetli się okno  

z pytaniem o jej utworzenie (z poziomu ZMO nie ma możliwości dołączenia PL do już istniejącej). 

Szczegółowy opis poszczególnych opcji wyboru opisano w rozdziale Packing List.  

Po wybraniu przez użytkownika odpowiedzi, pojawi się pytanie „Czy na pewno chcesz wysłać 

dokument?” z odpowiedziami OK/Anuluj. Przycisk OK spowoduje wysyłkę dokumentu oraz 

wystawienie dokumentu magazynowego wydania w Handlu. Przycisk Anuluj przerwie wykonywaną 

akcję. 
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Wykonanie przez użytkownika określonej akcji powoduje, iż jest ona automatycznie buforowana (na 

wydaniu jest to zeskanowanie minimum jednej etykiety towaru). Oznacza to, że użytkownik, bez 

konieczności zakończenia aktualnie wykonywanej operacji, może rozpocząć kolejną, innego rodzaju 

operację.  

W każdej chwili użytkownik może jednak powrócić do rozpoczętej wcześniej operacji – w tym celu 

może: 

• przejść do zakładki Operacje, odnaleźć dany dokument, zaznaczyć go i wznowić 

korzystając z przycisku Dalej;  

• kontynuować rozpoczętą operację bezpośrednio z listy zamówień 

obcych/dokumentów magazynowych w zakładce Wydaj – po zaznaczeniu danego 

dokumentu i skorzystaniu z przycisku Wybierz, na ekranie pojawi się komunikat 

„Dokument znajduje się w module operacji. Czy kontynuować rozpoczętą 

operację?” z dostępnymi przyciskami Tak/Nie.  Po wybraniu przycisku Tak, operacja 

zostanie wznowiona prezentując etap wydania towarów, na jakim został wstrzymana. 

Po wybraniu przycisku Nie, użytkownik powróci do listy zamówień 

obcych/dokumentów magazynowych. 
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Poza automatycznym buforowaniem operacji, użytkownik może także wstrzymać wykonywany  

proces ręcznie, wykorzystując w tym celu przycisk Wstrzymaj. Ręcznie wstrzymane operacje 

również można wznowić z poziomu zakładki Operacje oraz bezpośrednio z listy zamówień 

obcych/dokumentów magazynowych.  

Przycisk Wstecz umożliwia powrót do poprzedniego ekranu. 

5.9.2 Wydanie poprzez użycie opcji Wydaj 

Wydanie magazynowe można również wykonać poprzez opcję Wydaj znajdującą się w menu 

głównym aplikacji. Aplikacja zaprezentuje ekran z listą dostępnych dokumentów. W zależności od 

wyboru, na liście prezentowane są dokumenty sprzedaży, zamówienia obce, dokumenty 

magazynowe wydania (wśród dokumentów magazynowych wydania znajdują się również 

dokumenty magazynowe rozchodu wewnętrznego pozostawione w buforze) oraz dokumenty 

magazynowe o charakterze Rozchód wewnętrzny lub Wydanie do produkcji (tej opcji został 

poświęcony odrębny rozdział 5.9.5 Wydanie do produkcji). 

 

Aby przejść do procesu wydania należy zaznaczyć kliknięciem wybrany dokument, a następnie 

kliknąć przycisk Wybierz. Przycisk Wstecz cofnie do menu głównego aplikacji.  
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Po przejściu do szczegółów dokumentu wyświetlą się pozycje towarowe do wydania. Na liście 

prezentowane są informacje o towarach takie jak: kod referencji, ilość do wydania, ilość otrzymana, 

jednostka miary towaru oraz lokalizacja, na której znajduje się dany towar zapisana w dostawie 

pozycji (użytkownik może również wydać towar o tym samym kodzie z innej lokalizacji). Sugerowana 

lokalizacja jest pobierana z magazynu, do którego jest przypisany dokument. Jeśli towar nie 

występuje na danej lokalizacji, to jest ona pobierana ze wszystkich magazynów. W tym przypadku, 

lokalizacje te zostaną wyświetlone po kliknięciu na ikonę znaku zapytania. Po zeskanowaniu towaru 

z sugerowanej lokalizacji pole lokalizacji zostanie wyświetlone jako puste, w przeciwnym wypadku, 

w dalszym ciągu na ekranie będzie prezentowana sugerowana lokalizacja. Użytkownik handlowy 

może dokonać zmian w zakresie wyświetlanej w aplikacji mobilnej lokalizacji towaru wskazując  

w Handlu inną dostawę, z której ma zostać wydany dany towar. Czerwony przycisk X umożliwia 

reset danej pozycji. 

 

Status przyjęcia towarów określają poszczególne kolory: 

• Czerwony – towar nie został zeskanowany, 

• Żółty – towar został zeskanowany w ilości mniejszej od ilości na dokumencie, 



Sage Mobilny Magazyn 2020.1 – Dokumentacja użytkownika 125 

 

• Zielony – towar został zeskanowany zgodnie z ilości na dokumencie.  

Poniżej listy towarów do wydania znajdują się przyciski pozwalające na podjęcie rożnego rodzaju 

akcji.  

Aby wykonać wydanie towarów należy zeskanować ich etykiety – w tym celu należy skorzystać  

z przycisku Skanuj, który uruchomi skaner.  

W przypadku, gdy zeskanowana zostanie etykieta towaru, na który została założona rezerwacja na 

innym dokumencie, użytkownik otrzyma stosowny komunikat oraz pytanie czy mimo tego dodać 

towar. Jeśli użytkownik postanowi kontynuować wykonywaną akcję to wyświetli się lista 

dokumentów, z której należy wskazać dokument do podmiany rezerwacji. Następnie wyświetli się 

lista dostaw z pozycji wydawanego dokumentu, gdzie użytkownik powinien wybrać, z której dostawy 

ma zostać zdjęta rezerwacja (na jej miejsce wpadnie rezerwacja na dostawę, z której pochodzi 

aktualnie zeskanowana etykieta). Nie wyświetlą się te dostawy, do których zostały już zeskanowane 

wszystkie etykiety. Przy nazwach dostaw wypisana jest także ilość jaka pozostała niezeskanowana 

do tej pory dla dane dostawy. 

Aby powrócić do listy towarów do wydania należy wyjść z opcji skanowania klikając przycisk Wróć. 

Aby podejrzeć lokalizacje zeskanowane oraz niezeskanowane dla wybranego towaru należy 

przytrzymać dłużej dotyk na danym towarze do momentu pojawienia się okienka lokalizacji (przycisk 

OK ukrywa okienko).  

W przypadku skanowania etykiet zbiorczych – pojawi się okno, w którym należy wprowadzić ilość 

towaru do wydania (podana ilość może być mniejsza od ilości podanej na zamówieniu, natomiast 

nie może jej przekroczyć). Jeśli w ustawieniach dodatku zaznaczona jest opcja Cała ilość z etykiety 

zbiorczej to na wydaniu ilość z etykiety zostanie pobrana automatycznie. 

W przypadku skanowania etykiet półzbiorczych – jeśli użytkownik zeskanuje jedną etykietę 

półzbiorczą, również wyświetli się okienko, w którym należy wprowadzić ilość towaru do wydania 

(podana ilość może być mniejsza od ilości podanej na zamówieniu, natomiast nie może jej 

przekroczyć). Jeśli w ustawieniach dodatku zaznaczona jest opcja Cała ilość z etykiety 

półzbiorczej to na wydaniu ilość z etykiety zostanie pobrana automatycznie. Użytkownik może 

również dokonać wydania poprzez skanowanie indywidualnych etykiet danego towaru o ilości 1szt. 

– należy zeskanować etykiety towarów do wydania. 

Po zakończeniu skanowania towarów do wydania należy kliknąć przycisk Potwierdź. Jeśli w module 

Pakuj nie została utworzona równolegle Packing List do tego wydania to wyświetli się okno  

z pytaniem o jej utworzenie. Szczegółowy opis poszczególnych opcji wyboru opisano w rozdziale 

Packing List.  

Po wybraniu przez użytkownika odpowiedzi, pojawi się pytanie „Czy na pewno chcesz wysłać 

dokument?” z odpowiedziami OK/Anuluj. Przycisk OK spowoduje wysyłkę dokumentu oraz 

wystawienie dokumentu magazynowego wydania w Handlu. Przycisk Anuluj przerwie wykonywaną 

akcję. 

Wykonanie przez użytkownika określonej akcji powoduje, iż jest ona automatycznie buforowana (na 

wydaniu jest to zeskanowanie minimum jednej etykiety towaru). Oznacza to, że użytkownik, bez 

konieczności zakończenia aktualnie wykonywanej operacji, może rozpocząć kolejną, innego rodzaju 

operację.  
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W każdej chwili użytkownik może jednak powrócić do rozpoczętej wcześniej operacji – w tym celu 

może: 

• przejść do zakładki Operacje, odnaleźć dany dokument, zaznaczyć go i wznowić 

korzystając z przycisku Dalej;  

• kontynuować rozpoczętą operację bezpośrednio z listy zamówień/faktur/dokumentów 

magazynowych w zakładce Wydaj – po zaznaczeniu danego dokumentu i 

skorzystaniu z przycisku Wybierz, na ekranie pojawi się komunikat „Dokument 

znajduje się w module operacji. Czy kontynuować rozpoczętą operację?” z 

dostępnymi przyciskami Tak/Nie.  Po wybraniu przycisku Tak, operacja zostanie 

wznowiona prezentując etap przyjęcia towarów, na jakim został wstrzymana. Po 

wybraniu przycisku Nie, użytkownik powróci do listy zamówień/faktur/dokumentów 

magazynowych. 

Poza automatycznym buforowaniem operacji, użytkownik może także wstrzymać wykonywany  

proces ręcznie, wykorzystując w tym celu przycisk Wstrzymaj. Ręcznie wstrzymane operacje 

również można wznowić z poziomu zakładki Operacje oraz bezpośrednio z listy 

zamówień/faktur/dokumentów magazynowych.  

Przycisk Wstecz umożliwia powrót do poprzedniego ekranu. 

5.9.3 Wydanie łączonych faktur 

Użytkownik ma możliwość wydania towaru poprzez łączenie kilku faktur. Należy jednak pamiętać, iż 

na fakturach musi być ten sam odbiorca oraz adres odbiorcy. 

Po przejściu do opcji Wydaj należy wskazać typ dokumentu Faktura, a następnie kliknąć przycisk 

Zaznacz kilka, po czym zaznaczyć te faktury, które mają zostać połączone i kliknąć przycisk 

Wybierz. Aby zrezygnować z łączenia faktur do wydania należy skorzystać z przycisku Anuluj. 
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W przypadku łączenia kilku faktur, należy postępować analogicznie jak podczas procesu wydania 

towaru z pojedynczych dokumentów. Zatwierdzenie wydania towaru z łączonych faktur spowoduje 

wystawanie dokumentów magazynowych wydania (powiązanych z wybranymi fakturami). 

5.9.4 Operacje wykonywane na wydaniu 

Podczas wydania towaru z magazynu użytkownik, posiadający odpowiednie uprawnienia może 

podejrzeć numer dokumentu, z którego pochodzą towary oraz zmieniać ilości na pozycjach. Po 

kliknięciu na daną pozycję wydania wyświetli się okno z dostępnymi opcjami: Dokumenty oraz 

Zmień ilość. Przycisk Anuluj umożliwia powrót do ekranu listy towarów do wydania. 
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5.9.4.1 Dokumenty 

Po wybraniu opcji Dokumenty, na ekranie wyświetli się informacja o numerze dokumentu, z którego 

pochodzi dany towar.  
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5.9.4.2 Zmiana ilości na pozycji wydania 

Podczas wydania towaru użytkownik, posiadający odpowiednie uprawnienia może zmieniać ilości 

na pozycjach wydania. Może tego dokonać poprzez zeskanowanie większej ilości towaru niż ilość 

na pozycji lub skorzystanie z opcji Zmień ilość dostępnej po kliknięciu na daną pozycję wydania. 

Po zeskanowaniu etykiet o ilości towaru większej niż ilość na pozycji wydania wyświetli się pytanie 

„Czy zwiększyć ilość na pozycji dokumentu?” Zatwierdzenie spowoduje zmianę ilości zarówno 

na ekranie wydania, jak i dokumencie magazynowym wydania w Handlu.  

W przypadku, gdy zeskanowana zostanie etykieta towaru, na który została założona rezerwacja na 

innym dokumencie, użytkownik otrzyma stosowny komunikat oraz pytanie czy mimo tego dodać 

towar. Jeśli użytkownik postanowi kontynuować wykonywaną akcję to wyświetli się lista 

dokumentów, z której należy wskazać dokument do podmiany rezerwacji. Następnie wyświetli się 

lista dostaw z pozycji wydawanego dokumentu, gdzie użytkownik powinien wybrać, z której dostawy 

ma zostać zdjęta rezerwacja (na jej miejsce wpadnie rezerwacja na dostawę, z której pochodzi 

aktualnie zeskanowana etykieta). Nie wyświetlą się te dostawy, do których zostały już zeskanowane 

wszystkie etykiety.  
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Po wybraniu opcji Zmień ilość, na ekranie wyświetli się pole do wprowadzenia ilości dla danej 

pozycji. Wprowadzoną ilość należy zatwierdzić wybierając przycisk OK. 

 

Ilość na pozycji zostanie zmieniona zarówno na ekranie wydania, jak i na dokumencie 

magazynowym wydania w Handlu. Po wprowadzeniu zmian można przystąpić do procesu wydania 

towaru z magazynu.  
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5.9.5 Wydanie do produkcji 

Po przejściu do zakładki Wydaj, następnie wybraniu typu dokumentu Produkcja, na liście 

dokumentów wyświetlą się wystawione dokumenty magazynowe o charakterze Rozchód 

wewnętrzny lub Wydanie do produkcji, gdzie przynajmniej jedna dostawa wydana przez dany 

dokument należy do Mobilnego Magazynu (tzn. dostawa została przyjęta przez Mobilny Magazyn  

i tym samym ma uzupełniony wymiar Lokalizacja). Jeśli takiej dostawy nie będzie, wówczas lista 

dokumentów będzie pusta.  

 

Dodatkowo – w celu prawidłowego wyświetlania dokumentów na liście wymagane jest 

włączenie ustawienia Praca na wystawionych dokumentach (Ustawienia>Rozwiązania 

mobilne>Ustawienia – Mobilny magazyn) oraz nadanie użytkownikowi mobilnemu 

uprawnienia Wydanie do produkcji (Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Uprawnienia 

użytkowników mobilnych>Grupa: Produkcja), w przeciwnym wypadku lista będzie pusta. 
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Aby rozpocząć proces wydania do produkcji należy zaznaczyć wybrany dokument, a następnie 

skorzystać z przycisku Wybierz. Przycisk Wstecz cofa do menu głównego aplikacji. W przypadku, 

gdy w tym samym czasie na dokumencie pracuje inna osoba zarówno w systemie Handel, jak i na 

innym urządzeniu – użytkownik otrzyma stosowny komunikat. 

Po przejściu do szczegółów dokumentu wyświetlą się pozycje towarowe do wydania. Wydanie do 

produkcji działa analogicznie jak wydanie dokumentów magazynowych wydania, faktur oraz 

zamówień obcych, jednak wymagane jest, aby użytkownik zeskanował konkretne etykiety towarów 

– z danymi dostawami i ilościami, na jakich został zrobiony rozchód (został wystawiony dokument). 

Aplikacja nie pozwoli zeskanować innych etykiet. W tym przypadku nie ma również możliwości 

podmiany rezerwacji oraz zmiany ilości na pozycji wydania. Po zatwierdzeniu dokument nie jest 

wystawiany (tak jak w przypadku dokumentów w buforze) oraz nie jest tworzona Packing List.  
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Jeśli na wydaniu z produkcji będzie chociaż jedna dostawa spoza Mobilnego Magazynu (nie 

przyjęta przez Mobilny Magazyn), to użytkownik nie będzie w stanie zeskanować wszystkich 

pozycji, przez co niemożliwe będzie zatwierdzenie operacji wydania.   

 

5.10 Packing list 

Mobilny Magazyn umożliwia tworzenie Packing List bezpośrednio po zakończeniu procesu wydania, 

jak i z poziomu zakładki Pakuj znajdującej się w menu głównym aplikacji. 

Proces wydania zakończony jest pytaniem o utworzenie Packing List. Użytkownik otrzymując 

komunikat z pytaniem może wybrać jedną z trzech opcji: 

• Stwórz nowy – Packing List otrzyma status „w trakcie pakowania”, następnie po 

zatwierdzeniu wydania, aplikacja zaprezentuje ekran tworzenia Packing List; 
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• Dodaj do istniejącego – dodanie dokumentów do istniejącej Packing List. Należy 

pamiętać, że w obu przypadkach musi być ten sam odbiorca i adres odbiorcy. Po 

wybraniu tej opcji ukaże się ekran z dostępnymi Packing List; 

• Nie – dokument WZ zostanie wysłany bez tworzenia Packing List, wydania nie można 

później spakować. 

 

 

Do Packing List możne przejść także z poziomu zakładki Pakuj, w której wyświetlane są dokumenty 

WZ, do których została utworzona PL (o statusie innym niż „wysłano”).  

Ponadto możliwe jest tworzenie Packing List równolegle do wydania. 

5.10.1 Packing List po zakończeniu wydania 

Po zakończeniu wydania i wybraniu opcji stworzenia nowej Packing List zostanie zaprezentowany 

ekran pustej PL (brak palet, widoczna jedynie nazwa odbiorcy). Przycisk Wstecz umożliwia powrót 

do menu głównego aplikacji. 
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W celu dodania palety należy skorzystać z przycisku Dodaj paletę. Wyświetli się ekran dodawania 

palety, na którym wymagane jest podanie wymiarów palety (wysokość (cm), szerokość (cm), długość 

(cm)), waga (kg), a także numer palety). Poniżej parametrów znajdują się wylistowane na czerwono 

towary z WZ, które mogą zostać umieszczone w Packing List.  

Aby umieścić na palecie wybrane towary należy kliknąć na daną pozycję towarową i podać ilość dla 

tego towaru, następnie zatwierdzić przyciskiem OK lub skorzystać z przycisku Skanuj, po czym 

zeskanować etykiety towarów, które mają zostać umieszczone na danej palecie. Zeskanowane 

towary zostaną oznaczone na zielono. 
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Należy pamiętać, iż na Packing List mogą znajdować się jedynie towary zamieszczone na 

dokumencie WZ – użytkownik nie może zeskanować mniej (w całej Packing list) lub więcej towarów, 

a także nie ma możliwości dodania towaru spoza dokumentu WZ. 

W przypadku skanowania etykiet zbiorczych – pojawi się okienko, w którym należy wprowadzić ilość 

towaru, jaka ma się znaleźć na palecie.  

W przypadku skanowania etykiet półzbiorczych – po zeskanowaniu jednej etykiety półzbiorczej, 

również wyświetli się okienko, w którym należy wprowadzić ilość towaru, jaka ma się znaleźć na 

palecie, jednak użytkownik może także dodawać towary poprzez skanowanie indywidualnych etykiet 

towarów o ilości towaru na etykiecie równej 1 szt.  

Po skompletowaniu towaru na daną paletę należy kliknąć Zakończ paletę, po czym w wyświetlonym 

oknie „Czy na pewno chcesz zapisać paletę?” kliknąć przycisk OK, bądź Anuluj – w przypadku 

rezygnacji.  
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Przycisk Wstecz cofa do poprzedniego ekranu – w wyświetlonym pytaniu „Czy na pewno wyjść 

bez zapisywania?” należy kliknąć Tak. Przycisk Nie ukryje komunikat, a użytkownik pozostanie na 

ekranie dodawania palety. 

 

Po zakończeniu kompletowania towaru na danej palecie, będzie ona widoczna na ekranie Packing 

List. Prezentowane będą informacje o palecie takie jak: numer palety, data dodania palety do 

Packing List oraz jej waga. Poniżej wyświetli się łączna waga dodanych do Packing List palet. 
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Po dodaniu jednej palety, można dodać kolejne, jednak należy pamiętać, iż możliwe jest 

zamieszczenie w nich tylko tych towarów, które nie zostały zeskanowane podczas tworzenia 

poprzedniej palety. 
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Każdą z palet można poddać edycji – należy kliknąć na daną paletę widoczną na ekranie PL. Po 

przejściu do danej palety można dokonać zmian w zakresie wymiarów, wagi oraz numeru palety,  

a także dodać towary (ale tylko te, które występują na dokumencie magazynowym wydania) i usunąć 

towary, klikając na czerwony przycisk X znajdujący się przy danym towarze i podając ilość towaru 

do usunięcia. Po usunięciu towaru z palety, możliwe będzie dodanie go do innej palety.  
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Kiedy użytkownik dodał już wszystkie palety i chce całkowicie zakończyć proces tworzenia Packing 

List powinien zaznaczyć pole wyboru Wyślij widoczne na ekranie PL, a następnie kliknąć 

Potwierdź. W pytaniu „Czy na pewno chcesz zakończyć pakowanie?” należy kliknąć przycisk 

OK. Przycisk Anuluj ukryje okienko z pytaniem, a użytkownik pozostanie na ekranie Packing List. 

Aby PL została wysłana, wszystkie dokumenty wydania do tej PL muszą być wystawione (nie mogą 

być w buforze), w przeciwnym wypadku wyświetli się stosowny komunikat.  
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Po potwierdzeniu wysyłki, dokument wydania otrzyma status „wysłano” i nie będzie już widoczny  

w zakładce Pakuj. Należy pamiętać, iż aby wysłać dokument, muszą być zeskanowane wszystkie 

towary występujące na dokumencie wydania.  

Gdy użytkownik potwierdzi proces bez zaznaczania opcji Wyślij -  dokument otrzyma status 

„spakowano” i trafi do listy wszystkich dokumentów w zakładce Pakuj wraz z odpowiednim 

oznaczeniem. Po utworzeniu Packing List można odszukać ją w Handlu, a następnie zapisać, 

wydrukować lub wyeksportować do pliku innego formatu. 

5.10.2 Packing List z poziomu zakładki Pakuj 

Do Packing List można także przejść z poziomu menu głównego aplikacji klikając przycisk Pakuj. 

Wyświetli się lista dokumentów wydania, które mają utworzoną PL o statusie innym niż „wysłano”, 

to znaczy: „oczekuje na spakowanie”, „w trakcie pakowania” oraz „spakowano”. Kolumny tabeli 

przedstawiają kolejno kod dokumentu, kontrahenta oraz datę utworzenia dokumentu. Poniżej listy 

znajduje się pole z opisem dokumentu, widoczne po kliknięciu na dokument. 
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Każdy z dokumentów posiada odpowiednie oznaczenie, które świadczy o aktualnym statusie: 

Status „oczekuje na spakowanie” – nadany dla dokumentów wydania, dla których nie ma 

jeszcze Packing List; 

Status „w trakcie pakowania” – nadany dla dokumentów wydania, dla których rozpoczęto 

pakowanie; 

Status „spakowano” – nadany dla dokumentów wydania, dla których zakończono już 

pakowanie. 

Aby przejść do kontynuowania procesu tworzenia PL należy zaznaczyć dany dokument, a następnie 

skorzystać z przycisku Wybierz. Przycisk Wstecz cofnie do menu głównego aplikacji.  

Po wyborze dokumentu wyświetli się ekran PL. Dalej należy postępować analogicznie do tworzenia 

Packing List bezpośrednio po zakończeniu procesu wydania towaru z magazynu. 

 



Sage Mobilny Magazyn 2020.1 – Dokumentacja użytkownika 144 

 

 

5.10.3 Tworzenie Packing List równolegle do wydania  

Aplikacja daje możliwość tworzenia Packing List równolegle do wydania. Przed zatwierdzeniem 

wydania dokument magazynowy jest w buforze, stąd użytkownik ma możliwość przejścia do modułu 

Pakuj i rozpoczęcia tworzenia Packing List dla danego dokumentu magazynowego wydania  

o statusie „Oczekuje na spakowanie” (jeśli wydanie zostało dokończone to w module Pakuj nie 

będzie już dokumentu wydania o statusie „Oczekuje na spakowanie”, ponieważ dokument został 

wystawiony). W przypadku, gdy w zakładce Pakuj zostanie wskazany jeden dokument w celu 

utworzenia do niego Packing List, a wydanie jest na kilku dokumentach (również kilku fakturach, do 

których utworzono kilka dokumentów wydania) to pojawi się pytanie czy dodać pozostałe dokumenty 

do Packing List. Inną opcję stanowi zaznaczenie kilku dokumentów wydania – należy kliknąć na 

przycisk Zaznacz kilka, po czym wybrać dokumenty z listy, zaznaczając widoczne przy nich pola 

wyboru. Należy jednak pamiętać, że podczas tworzenia Packing List równolegle do wydania, 

użytkownik może skanować tylko te towary, które zostały zeskanowane już do wydania. 

 

Jeśli dokument magazynowy jest pozostawiony w buforze, ale nie znajduje się  

w rozpoczętych operacjach (na wydaniu nie została zeskanowana żadna etykieta) to 

dokument ten nie będzie widoczny w module Pakuj ze statusem „Oczekuje na spakowanie”. 

W sytuacji, gdy użytkownik potwierdzi proces wydania, a do dokumentu/dokumentów wydania 

istnieje już Packing List, wyróżnia się trzy ścieżki: 

• sprawdzane jest czy wszystkie wydawane dokumenty są przypisane do jednej 

Packing List – jeśli tak to nastąpi przekierowanie do tej Packing list; 

• sprawdzane jest czy przynajmniej jeden z dokumentów wydania ma utworzoną 

Packing List – jeśli tak to pojawi się pytanie czy dodać do tej Packing list pozostałe 

dokumenty; 

• sprawdzane jest czy dla dokumentów wydania istnieją różne Packing List – jeśli tak to 

operacja zostanie przerwana, a użytkownik otrzyma stosowny komunikat. 

5.10.4 Łączenie Packing List  

System umożliwia łączenie kilku dokumentów magazynowych wydania w jedną Packing List. Należy 

jednak pamiętać, że na dokumentach musi być ten sam odbiorca oraz adres odbiorcy.  

Do łączenia można przejść bezpośrednio po zakończeniu procesu wydania towaru lub poprzez 

otwarcie zakładki Pakuj z poziomu menu głównego aplikacji.  

Po zakończeniu wydania towaru użytkownik otrzyma pytanie „Czy utworzyć Packing list?”. 

Kliknięcie Dodaj do istniejącego spowoduje wyświetlenie okienka z dostępnymi PL, z których 

należy wybrać tą, do jakiej mają być dołączone towary z danego dokumentu wydania (możliwość 

wyboru PL o statusie „w trakcie pakowania” i „spakowano”). Po wskazaniu PL wyświetli się pytanie 

„Czy na pewno chcesz wysłać?”. Po kliknięciu Tak dokument zostanie wysłany (wyświetli się 

podsumowanie) – użytkownik zostanie przekierowany do ekranu PL, którą wybrał, gdzie 

wyświetlone zostaną palety z towarami wcześniej do nich dodanymi oraz towary z wydania, które 

użytkownik właśnie dodał do tej PL. Przycisk Anuluj przerwie wykonywaną akcję. 
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Packing List można łączyć również z poziomu zakładki Pakuj. Na liście dokumentów magazynowych 

wydania należy wybrać przycisk Zaznacz kilka, a następnie zaznaczyć te dokumenty, które mają 

zostać połączone, po czym skorzystać z przycisku Wybierz. Należy jednak pamiętać, że w ten 

sposób można łączyć jedynie dokumenty mające status „oczekuje na spakowanie” oraz, że muszą 

to być dokumenty utworzone dla tego samego odbiorcy, mające ten sam adres odbiorcy.  

W przypadku, gdy zostanie wskazany jeden dokument wydania w celu utworzenia do niego Packing 

List, a wydanie jest na kilku dokumentach (również kilku fakturach, do których utworzono kilka 

dokumentów wydania), pojawi się pytanie czy dodać pozostałe dokumenty do Packing List. Należy 

jednak pamiętać, że podczas tworzenia Packing list równolegle do wydania, użytkownik może 

skanować tylko te towary, które zostały zeskanowane już do wydania. Ponadto jeśli dokument 

wydania jest w buforze, ale nie znajduje się w rozpoczętych operacjach (na wydaniu nie została 

zeskanowana żadna etykieta) to dokument ten nie będzie widoczny w module Pakuj ze statusem 

„Oczekuje na spakowanie”. Aby zrezygnować z łączenia dokumentów należy kliknąć na przycisk 

Anuluj.  

Po połączeniu PL i ponownym wejściu w opcję Pakuj, znajdującą się w menu głównym, każdy  

z dokumentów wydania będzie wyświetlony na liście jako odrębny dokument, jednak bez względu 

na to, który z dokumentów zostanie wybrany przez użytkownika, ukaże się łączona PL (czyli towary 

ze wszystkich połączonych wcześniej dokumentów). Jeśli użytkownik otworzy jeden z tych 

dokumentów ze statusem „w trakcie pakowania” i potwierdzi PL, status dokumentu zmieni się na 

„spakowano”, na skutek czego wszystkie dokumenty w tej PL otrzymają ten sam status 

(„spakowano”), który będzie widoczny na liście dokumentów opcji Pakuj. 

5.11 Zwrot towaru 

Aplikacja pozwala na wykonanie zwrotu towaru, który wcześniej został wydany z magazynu. W tym 

celu należy przejść do opcji Zwrot znajdującej się w menu głównym aplikacji mobilnej. Użytkownik 

zostanie przekierowany na ekran przedstawiający listę korekt dokumentów magazynowych wydania. 

Na liście prezentowany jest kod dokumentu, nazwa kontrahenta oraz data utworzenia dokumentu. 

Klikając na dany dokument można podejrzeć jego opis, który pojawi się poniżej listy wszystkich 

dokumentów.   
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Aby przejść do wykonania zwrotu towaru należy zaznaczyć kliknięciem wybrany dokument 

magazynowy, a następnie kliknąć na przycisk Wybierz. Przycisk Wstecz cofa do menu głównego 

aplikacji. Po przejściu do wybranego dokumentu wyświetlą się towary do zwrotu (kod referencyjny, 

ilość towaru do zwrotu, ilość otrzymana po zeskanowaniu, jednostka miary oraz lokalizacja, pole jest 

puste do momentu potwierdzenia zwrotu). Czerwony przycisk X umożliwia reset danej pozycji. 
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Zwrot towaru odbywa się poprzez skanowanie etykiet zwrotnych towarów. Jeśli użytkownik nie 

posiada etykiet wydrukowanych z systemu Handel, może je wydrukować z aplikacji mobilnej.  

W tym celu należy skorzystać z przycisku Drukuj. Zaprezentowany zostanie ekran etykiet. W tabeli 

pokazany jest kod towaru, jego kod QR, stan (ilość jaka aktualnie jest na etykiecie) oraz ilość jaką 

użytkownik chce przywrócić na daną etykietę. Poniżej widoczna jest również informacja o łącznej 

ilości na etykiecie (stan aktualny plus ilość przywrócona). Aby uruchomić wydruk etykiet należy 

wybrać daną pozycję, po czym podać ilość jaką użytkownik chce przywrócić na etykietę. 

Analogicznie należy uzupełnić ilości dla pozostałych pozycji. Po wskazaniu etykiet należy 

zaznaczyć, dla których pozycji ma zostać uruchomiony wydruk etykiet (pole wyboru widoczne przy 

każdej z pozycji), po czym skorzystać z przycisku Potwierdź. Przycisk Wstecz umożliwia powrót do 

ekranu towarów do zwrotu. Ważne jest, aby towar, dla którego są drukowane etykiety miał ustawiony 

wymiar Etykieta na typ etykiety, który jest dedykowany dla towarów. Po poprawnym uruchomieniu 

wydruku etykiet użytkownik zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem. Wydruk etykiet 

spowoduje przywrócenie ilości towarów. 
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Następnie użytkownik może rozpocząć potwierdzenie zwrotu skanując etykietę każdego towaru.  

W tym celu należy skorzystać z przycisku Skanuj. Po zeskanowaniu pozycja zostanie oznaczona 

na zielono. 
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W sytuacji, gdy skanowana jest etykieta zbiorcza lub półzbiorcza wyświetli się okienko do wpisania 

ilości towaru, jaką użytkownik chce przywrócić. Należy pamiętać, iż wpisywana ilość nie może być 

większa od ilości na dokumencie. 

Po zakończeniu skanowania towarów, które wróciły do magazynu należy potwierdzić zwrot klikając 

przycisk Potwierdź. Potwierdzenie procesu zwrotu spowoduje wystawienie w Handlu dokumentu 

magazynowego wydania korekty z odpowiednimi towarami wraz z przypisaniem do towarów 

lokalizacji pobranych z dostawy dokumentu przyjęcia danych towarów. 

Wykonanie przez użytkownika określonej akcji powoduje, iż jest ona automatycznie buforowana (na 

zwrotach jest to zeskanowanie minimum jednej etykiety towaru). Oznacza to, że użytkownik, bez 

konieczności zakończenia aktualnie wykonywanej operacji, może rozpocząć kolejną, innego rodzaju 

operację. 

W każdej chwili użytkownik może jednak powrócić do rozpoczętej wcześniej operacji – w tym celu 

może: 
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• przejść do zakładki Operacje, odnaleźć dany dokument, zaznaczyć go i wznowić 

korzystając z przycisku Dalej;  

• kontynuować rozpoczętą operację bezpośrednio z listy dokumentów korygujących w 

zakładce Zwrot – po zaznaczeniu danego dokumentu i skorzystaniu z przycisku 

Wybierz, na ekranie pojawi się komunikat „Dokument znajduje się w module 

operacji. Czy kontynuować rozpoczętą operację?” z dostępnymi przyciskami 

Tak/Nie.  Po wybraniu przycisku Tak, operacja zostanie wznowiona prezentując etap 

przyjęcia towarów, na jakim został wstrzymana. Po wybraniu przycisku Nie, 

użytkownik powróci do listy dokumentów korygujących. 

Poza automatycznym buforowaniem operacji, użytkownik może także wstrzymać wykonywany  

proces ręcznie, wykorzystując w tym celu przycisk Wstrzymaj. Ręcznie wstrzymane operacje 

również można wznowić z poziomu zakładki Operacje oraz bezpośrednio z listy dokumentów 

korygujących.  

Przycisk Wstecz umożliwia powrót do poprzedniego ekranu. 

5.12 Inwentaryzacja 

Inwentaryzacja ma na celu wykrycie niespójności pomiędzy stanem faktycznym w magazynie,  

a stanem w systemie. 

5.12.1 Inwentaryzacja – kody obce 

Ustawiając, w kartotece ustawień mobilnego magazynu, tryb pracy Kody obce użytkownicy pracują 

na kodach paskowych, które znajdują się na towarach. Ważne, aby na towarze było uzupełnione 

pole z kodem paskowym. W przypadku, gdy kilka towarów ma wprowadzony taki sam kod paskowy 

to pobranie towaru będzie zależało od kolejności wprowadzenia kodu dla danych towarów. Zostanie 

pobrany pierwszy towar z listy.  

Należy również pamiętać, że w systemie Handel musi być jeden sposób wprowadzania kodów 

paskowych dla wszystkich towarów – kody paskowe z cyfrą kontrolną lub bez cyfry kontrolnej. 

Odpowiednio do tego należy również skonfigurować skaner. W przypadku rozbieżności towar nie 

zostanie odnaleziony, a użytkownik otrzyma stosowny komunikat, na skutek czego konieczne będzie 

ręczne wprowadzenie kodu towaru w celu jego wyszukania. 
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W celu rozpoczęcia procesu inwentaryzacji należy przejść do zakładki Inwentaryzuj widocznej  

w menu głównym aplikacji mobilnej. Należy pamiętać, że użytkownik mobilny musi mieć ustawiony 

domyślny magazyn.  

 

Początkowo ekran inwentaryzacji jest pusty. Pierwszy krok to otwarcie inwentaryzacji głównej przez 

użytkownika, który ma do tego uprawnienia, w tym celu należy skorzystać z przycisku Dodaj nową 

inwentaryzację. Przycisk Wstecz umożliwia powrót do menu głównego. 
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Podczas dodawania nowej inwentaryzacji głównej użytkownik otrzyma komunikat informujący o 

rozpoczęciu inwentaryzacji  wraz z przypomnieniem o wstrzymaniu wszystkich operacji na czas 

inwentaryzacji. 
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Po otwarciu inwentaryzacji głównej, można przystąpić do skanowania towarów do inwentaryzacji 

(użytkownicy skanują towary tworząc swoją „małą inwentaryzację” przypisaną do inwentaryzacji 

głównej). W tym celu należy skorzystać z przycisku Skanuj, po czym zeskanować kolejno kody 

paskowe z towarów (należy pamiętać, że można to zrobić skanerem, który obsługuje kody paskowe).  

Towary mogą być skanowane pojedynczo oraz zbiorczo. Zaznaczenie na ekranie skanera opcji 

Wprowadzanie ilości umożliwia podanie ilości danego towaru od razu po jego zeskanowaniu. Ilość 

należy wprowadzić w dostępne pole w wyświetlonym oknie, po czym ją zatwierdzić wybierając 

przycisk OK. 
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W przypadku, gdy nie odnaleziono towaru o danym kodzie istnieje możliwość wyszukania go 

ręcznie. Wybierając OK na wyświetlonym oknie ukaże się pole do wprowadzenia części kodu lub 

nazwy towaru. 
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Po wprowadzeniu danych i zatwierdzeniu ich przyciskiem OK wyświetli się lista dostępnych towarów, 

z której należy wskazać dany towar. Towar zostanie dodany do listy towarów do inwentaryzacji.   
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Po opuszczeniu ekranu skanowania użytkownik ma podgląd zeskanowanych do inwentaryzacji 

towarów. Na ekranie prezentowany jest kod referencji, zeskanowana ilość oraz jednostka miary 

towaru. Poniżej prezentowane jest podsumowanie ilości zeskanowanych towarów. Czerwony 

przycisk X umożliwia reset danej pozycji. Przycisk Wstecz umożliwia powrót do poprzedniego 

ekranu – niezatwierdzona inwentaryzacja oznaczona jest na liście inwentaryzacji głównej kolorem 

żółtym. Aby ponownie otworzyć rozpoczętą inwentaryzację należy zaznaczyć ją na liście po czym 

wybrać Dalej. 
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Po zeskanowaniu wszystkich towarów do inwentaryzacji należy ją zatwierdzić korzystając  

z przycisku Potwierdź. Wyświetli się pytanie „Czy na pewno chcesz zatwierdzić daną 

inwentaryzację?” z odpowiedziami Tak/Nie. Po zatwierdzeniu użytkownik otrzyma stosowny 

komunikat z podsumowaniem wykonanej akcji, a dana inwentaryzacja zostanie oznaczona na liście 

inwentaryzacji głównej kolorem zielonym. Aby ponownie otworzyć rozpoczętą inwentaryzację należy 

zaznaczyć ją na liście, po czym wybrać Dalej. W przypadku wykonywania dużej inwentaryzacji 

użytkownik może otrzymać komunikat „Błąd połączenia z serwerem”. Oznaczać to będzie, że 

proces zatwierdzania inwentaryzacji wymaga większej ilości czasu niż standardowo. Po ponownym 

otwarciu inwentaryzacji użytkownik może otrzymać komunikat, że aktualna inwentaryzacja jest  

w trakcie realizacji. 

Aby usunąć inwentaryzację z listy wszystkich inwentaryzacji użytkowników należy przytrzymać dotyk 

na wybranej inwentaryzacji – wyświetli się pytanie „Czy na pewno chcesz usunąć?” z dostępnymi 

przyciskami OK/Anuluj. Po zatwierdzeniu, inwentaryzacja zostanie usunięta z listy wszystkich 

inwentaryzacji przypisanych do inwentaryzacji głównej. Przycisk Anuluj umożliwia powrót do listy 

wszystkich inwentaryzacji bez usuwania wskazanej inwentaryzacji.   
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 Każdy z użytkowników może otworzyć i edytować wyłącznie swoją inwentaryzację. 

  

 

Gdy na liście inwentaryzacji głównej wszystkie inwentaryzacje użytkowników zostaną zatwierdzone 

(oznaczone na zielono), użytkownik posiadający uprawnienia do otwarcia/zamknięcia inwentaryzacji 

głównej – może ją zatwierdzić. W momencie zatwierdzenia inwentaryzacji głównej pobierane są 

stany z magazynu, na którym została ona przeprowadzona. Porównywane są towary, które zostały 

zeskanowane ze stanem magazynowym. Na podstawie różnic wystawiane są dokumenty 

rozchodowe i przychodowe (typ dokumentów określany jest w ustawieniach mobilnego magazynu). 

5.13 Rozchód wewnętrzny 

Aby wykonać rozchód wewnętrzny należy przejść do menu głównego aplikacji i wybrać zakładkę 

Rozchód. Uruchomiony zostanie ekran skanowania – należy zeskanować etykiety towarów 

przeznaczonych na rozchód.  
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W przypadku skanowania etykiet zbiorczych – pojawi się okienko, w którym należy wprowadzić ilość 

towaru, jaka ma trafić na dokument rozchodowy. 

 

W przypadku skanowania etykiet półzbiorczych – po zeskanowaniu jednej etykiety półzbiorczej, 

również wyświetli się okienko, w którym należy wprowadzić ilość towaru, jaka ma się znaleźć na 

dokumencie rozchodowym, jednak użytkownik może także dodawać towary poprzez skanowanie 

indywidualnych etykiet towarów o ilości towaru na etykiecie równej 1 szt. 

W przypadku, gdy na skanowanej etykiecie występuje rezerwacja, na ekranie wyświetli się 

komunikat „Zeskanowana etykieta posiada rezerwację. Dodać mimo to?” z możliwością 

potwierdzenia oraz anulowania wykonywanej akcji. 

Etykiety towarów mogą być skanowane kolejno, jedna po drugiej. Przycisk Wróć widoczny na 

ekranie skanowania pozwala na podgląd listy zeskanowanych towarów. Na liście prezentowane są 

informacje o towarach takie jak: kod referencji, ilość na rozchód, jednostka miary oraz lokalizacja, 

na której znajduje się dany towar. W celu dalszego skanowania towarów na rozchód należy 

skorzystać z przycisku Skanuj. Czerwony przycisk X umożliwia reset danej pozycji. 
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Wykonanie przez użytkownika określonej akcji powoduje, iż jest ona automatycznie buforowana (na 

rozchodzie jest to zeskanowanie minimum jednej etykiety towaru). Oznacza to, że użytkownik, bez 

konieczności zakończenia aktualnie wykonywanej operacji, może rozpocząć kolejną, innego rodzaju 

operację. W każdej chwili możliwe jest jednak wznowienie rozpoczętej wcześniej operacji – w tym 

celu należy przejść do zakładki Operacje. 

Poza automatycznym buforowaniem operacji, użytkownik może także wstrzymać wykonywany 

proces ręcznie, wykorzystując w tym celu przycisk Wstrzymaj. Ręcznie wstrzymane operacje 

również można wznowić z poziomu zakładki Operacje.  

Przycisk Wstecz umożliwia powrót do poprzedniego ekranu. 

Po zeskanowaniu wszystkich towarów przeznaczonych na rozchód użytkownik może potwierdzić 

wykonywany proces korzystając z przycisku Potwierdź. Na ekranie wyświetli się pytanie „Czy na 

pewno chcesz wysłać dokument?” z odpowiedziami Tak/Nie. 
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Po potwierdzeniu rozchodu, rezerwacje zostaną usunięte (jeśli jest taka potrzeba) oraz wystawiony 

zostanie dokument rozchodowy (typ dokumentu określany jest w ustawieniach mobilnego 

magazynu). 

5.13.1 Rozchód wewnętrzny z poziomu opcji Wydaj 

Rozchód wewnętrzny użytkownik może również wykonać z poziomu opcji Wydaj, odszukując na 

liście dokumentów magazynowych dokument rozchodu wewnętrznego.  

Należy pamiętać, że do wykonania tej operacji konieczne jest wcześniejsze utworzenie dokumentu 

magazynowego rozchodu w systemie Handel i pozostawienie go w buforze (w przeciwnym wypadku 

dokument nie będzie wyświetlany na liście dokumentów magazynowych w aplikacji mobilnej).  

 

Po zaznaczeniu dokumentu RW i przejściu dalej przy pomocy przycisku Wybierz, wyświetlą się 

pozycje towarowe z danego dokumentu. Na liście prezentowane są informacje o towarach takie jak: 

kod referencji, ilość na rozchód, jednostka miary oraz lokalizacja, na której znajduje się dany towar. 

Pozycje te należy zeskanować – w tym celu należy skorzystać z przycisku Skanuj.  
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W przypadku skanowania etykiet zbiorczych – pojawi się okienko, w którym należy wprowadzić ilość 

towaru, jaka ma trafić na dokument rozchodowy. 

W przypadku skanowania etykiet półzbiorczych – po zeskanowaniu jednej etykiety półzbiorczej, 

również wyświetli się okienko, w którym należy wprowadzić ilość towaru, jaka ma się znaleźć na 

dokumencie rozchodowym, jednak użytkownik może także dodawać towary poprzez skanowanie 

indywidualnych etykiet towarów o ilości towaru na etykiecie równej 1 szt. 

W przypadku, gdy na skanowanej etykiecie występuje rezerwacja, na ekranie wyświetli się 

komunikat „Zeskanowana etykieta posiada rezerwację. Dodać mimo to?” z możliwością 

potwierdzenia oraz anulowania wykonywanej akcji. 

Etykiety towarów mogą być skanowane kolejno, jedna po drugiej. Przycisk Wróć widoczny na 

ekranie skanowania pozwala na podgląd listy zeskanowanych towarów. W celu dalszego 

skanowania towarów na rozchód należy ponownie skorzystać z przycisku Skanuj. Czerwony 

przycisk X umożliwia reset danej pozycji. 

Wykonanie przez użytkownika określonej akcji powoduje, iż jest ona automatycznie buforowana (na 

rozchodzie jest to zeskanowanie minimum jednej etykiety towaru). Oznacza to, że użytkownik, bez 

konieczności zakończenia aktualnie wykonywanej operacji, może rozpocząć kolejną, innego rodzaju 

operację.  

W każdej chwili użytkownik może jednak powrócić do rozpoczętej wcześniej operacji – w tym celu 

może: 

• przejść do zakładki Operacje, odnaleźć dany dokument, zaznaczyć go i wznowić 

korzystając z przycisku Dalej;  

• kontynuować rozpoczętą operację bezpośrednio z listy dokumentów w zakładce 

Wydaj – po zaznaczeniu danego dokumentu i skorzystaniu z przycisku Wybierz, na 

ekranie pojawi się komunikat „Dokument znajduje się w module operacji. Czy 

kontynuować rozpoczętą operację?” z dostępnymi przyciskami Tak/Nie.  Po 

wybraniu przycisku Tak, operacja zostanie wznowiona prezentując etap przyjęcia 

towarów, na jakim został wstrzymana. Po wybraniu przycisku Nie, użytkownik powróci 

do listy dokumentów. 

Poza automatycznym buforowaniem operacji, użytkownik może także wstrzymać wykonywany  

proces ręcznie, wykorzystując w tym celu przycisk Wstrzymaj. Ręcznie wstrzymane operacje 

również można wznowić z poziomu zakładki Operacje oraz bezpośrednio z listy dokumentów.  

Przycisk Wstecz umożliwia powrót do poprzedniego ekranu. 

Po zeskanowaniu wszystkich towarów przeznaczonych na rozchód użytkownik może potwierdzić 

wykonywany proces korzystając z przycisku Potwierdź. Na ekranie wyświetli się pytanie „Czy na 

pewno chcesz wysłać dokument?” z odpowiedziami Tak/Nie. 

Po potwierdzeniu rozchodu, rezerwacje zostaną usunięte (jeśli jest taka potrzeba) oraz wystawiony 

zostanie dokument rozchodowy (typ dokumentu określany jest w ustawieniach mobilnego 

magazynu). 

5.14 Stany magazynowe  

Zakładka Stany pozwala uzyskać informacje na temat stanu magazynowego wybranego towaru. 
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Aby sprawdzić stan magazynowy towaru należy zeskanować jego etykietę lub wyszukać towar 

korzystając z dostępnej wyszukiwarki. 

W celu zeskanowania etykiety należy kliknąć na przycisk Skanuj – uruchomiony zostanie skaner. 

Po zeskanowaniu etykiety wyświetli się lista prezentująca lokalizacje, na których znajduje się 

zeskanowany towar oraz jego dostępna ilość. Pusta lista oznacza brak towaru na magazynie. 

W przypadku wyszukiwania towaru za pomocą pola wyszukiwania należy wprowadzić kod/nazwę 

towaru (bądź fragment kodu/nazwy) i skorzystać z przycisku „lupki” na klawiaturze urządzenia. 

 

Z odpowiadającej wyszukiwaniu listy towarów należy wskazać dany towar, a następnie skorzystać 

z przycisku Dalej. 
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Wyświetli się lista prezentująca lokalizacje, na których znajduje się zeskanowany towar oraz jego 

dostępna ilość. Pusta lista oznacza brak towaru na magazynie.  

Przycisk Wstecz cofa do poprzedniego ekranu. 

5.15 Operacje 

Zakładka Operacje przechowuje listę rozpoczętych operacji oraz wszystkich ręcznie wstrzymanych 

przez użytkownika operacji. Lista jest sortowana według ostatnio rozpoczętej operacji i prezentuje: 

lp. operacji, kod operacji, użytkownika, który wykonywał daną operację oraz datę i godzinę dodania 

operacji. 
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Po zaznaczeniu danej operacji i kliknięciu przycisku Wybierz, użytkownik zostanie przeniesiony do 

ekranu, w którym może kontynuować jej wykonywanie. Po zatwierdzeniu operacji, zostanie ona 

usunięta z listy rozpoczętych operacji. Przeglądanie operacji na liście odbywa się poprzez 

przesuwanie ekranu od dołu do góry. Czerwony przycisk X pozwala na usunięcie danej operacji  

z listy. 

Przycisk Wstecz powoduje powrót użytkownika do menu głównego aplikacji. 

5.16 Wylogowanie z aplikacji 

Przycisk Wyloguj powoduje wylogowanie użytkownika z aplikacji mobilnej. Po kliknięciu na przycisk 

wyświetli się pytanie, w celu potwierdzenia podjętej akcji. Dane użytkownika zostają zapamiętane, 

po wpisaniu hasła możliwe będzie ponowne zalogowanie do aplikacji za pomocą przycisku Zaloguj. 
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