
Instrukcja obsługi programu 
Profilowanie GRID dla Subiekta GT (Subiekt) 

 
1. Informacja o programie – ogólny opis działania 

Program umożliwia ograniczenie widoczności dokumentów/kontrahentów oraz towarów dla 
pracowników (w zależności od wykupionych opcji filtrowania).  
Pracownicy widzą jedynie TYLKO dokumenty, firmy, towary do których mają uprawnienia. 
 
Program umożliwia również ograniczenie dla pracowników widoczność dokumentów do iluś dni 
wstecz oraz ograniczenie dokumentów aby pracownik widział tylko dokumenty wystawione przez 
samego siebie. 
 
Program umożliwia również ograniczenie widoczności towarów (na listach towarów w module 
kartoteki/towary, z dokumentów przez F2 oraz przy wyborze towaru podczas wypisywania 
dokumentu). 
 
Na danym pracowniku można ustawić wiele filtrów np. Widzi tylko dokumenty do 10 dni wstecz 
oraz wystawione przez samego siebie. 
 
Funkcje profilowania włącza się lub wyłącza w konfiguracji programu: Menu Program-
>Konfiguracja programu. 
 
Proszę pamiętać, że jeśli jakiegoś profilowania nie używamy zalecane jest jego wyłączenie w 
konfiguracji programu. Przyśpieszy to działanie Subiekta GT.  
 
Każde dodatkowo włączone profilowanie wpływa minimalnie na wydłużenie czasu 
wyświetlania dokumentów, zestawień. 

 
 Ograniczenie widoczności dokumentów na podstawie kontrahenta: 

Uprawnienia do firm przypisuje się na podstawie: 
 

 opiekuna firmy (przypisujemy których opiekunów ma pracownik widzieć. Domyślnie 
swoich, ale np. w przypadku dyrektorów regionalnych może on widzieć firmy, których 
opiekunem są wszyscy pracownicy oddziału) 

 cechy kontrahenta (przypisujemy, które firmy widzi pracownik) 
 

Ograniczenie dotyczy następujących list i zestawień z Subiekta GT 
 

 Lista faktur sprzedaży i korekt faktur sprzedaży 
 Lista zamówień od klientów / dostawców 
 Lista faktur Zakupu i korekt faktur zakupu 
 Lista paragonów/zwrotów paragonów 
 Lista dokumentów magazynowych PZ/WZ, RW/PW/ MM 
 Wbudowane zestawienia sprzedaży dla kontrahenta (sprzedaż wg kontrahentów, sprzedaż wg 

kontrahentów i asortymentu, sprzedaż wg kodów dostaw asortymentu i kontrahentów, sprzedaż 
wg regionów, sprzedaż wg kategorii, sprzedaż wg pracowników, sprzedaż wg dokumentów) 



 Wbudowane zestawienia zakupu dla kontrahenta (zakup wg kontrahentów, zakup wg 
kontrahentów i asortymentu, sprzedaż wg okresów, zakup wg dokumentów) 

 Lista Należności i zobowiązań (wg kontrahentów oraz wg dokumentów) 
 Informator o towarach i kontrahentach 
Program wspiera dodatkowo w informatorze o towarach i kontrahentach profilowanie magazynów 
skonfigurowane w oparciu o program Profile GT (http://www.gtit.pl/index.php/profile-gt-dla-
insert-gt) 
 
Ograniczenie widoczności kontrahentów na listach kontrahentów (Kartoteki-Kontrahenci, wybór 
przez F2, wybór kontrahenta przez Instynkt) - Funkcja działa dla Insert GT w wersji 1.39. 
OGRANICZENIE TRZEBA WŁĄCZYĆ W KONFIGURACJI PROGRAMU (domyślnie 
opcja jest wyłaczona) 

 
Od tej pory pracownicy nie będą zaglądać tam gdzie sobie nie życzysz. Każdemu z pracowników 
można zdefiniować osobno, dokumenty których firm może oglądać. Jest to bardzo przydatne przy 
pracy wielooddziałowej. Od tej pory oddziały będą widzieć tylko dokumenty swoich klientów. Jest 
to funkcjonalność znana do tej pory z Navireo. 
 

Ograniczenie widoczności dokumentów do iluś dni wstecz (od wersji GT 1.69): 
Ograniczenie przypisuje się każdemu pracownikowi osobno: 
 
Ograniczenie dotyczy następujących list z Subiekta GT 

 
 Lista faktur sprzedaży i korekt faktur sprzedaży 
 Lista zamówień od klientów / dostawców 
 Lista faktur Zakupu i korekt faktur zakupu 
 Lista paragonów/zwrotów paragonów 
 Lista dokumentów magazynowych PZ/WZ, RW/PW/ MM 
 Wbudowane zestawienia sprzedaży dla kontrahenta (sprzedaż wg kontrahentów, sprzedaż wg 

kontrahentów i asortymentu, sprzedaż wg kodów dostaw asortymentu i kontrahentów, sprzedaż 
wg regionów, sprzedaż wg kategorii, sprzedaż wg pracowników, sprzedaż wg dokumentów) 

 Wbudowane zestawienia zakupu dla kontrahenta (zakup wg kontrahentów, zakup wg 
kontrahentów i asortymentu, sprzedaż wg okresów, zakup wg dokumentów) 

 Lista Należności i zobowiązań (wg kontrahentów oraz wg dokumentów) 
 Informator o towarach i kontrahentach 

 
Dni można ustawiać dla typów dokumentów: 

 Dokumenty sprzedaży (FS/KFS/PA/ZW)/Zakupu (FZ/KFZ) 
 Dokumentów zamówień (ZK/ZD) 
 Dokumentów magazynowych (PZ/WZ, RW/PW/ MM) 
 Rozrachunków 
 Zestawień 

 
Informator o towarach/kontrahentach przyjmuje ustawienia jak dla dokumentów 
sprzedaży/zakup lub zamówień. 

 
Ograniczenie widoczności dokumentów do dokumentów wystawionych przez samego SIEBIE (od 
wersji GT 1.69): 

http://www.gtit.pl/index.php/profile-gt-dla


Ograniczenie przypisuje się każdemu pracownikowi osobno. Po przypisaniu ograniczenia, 
pracownik będzie widział tylko dokumenty wystawione przez samego siebie. UWAGA! Decyduje 
kto wystawił dokument. Zmiana wystawiającego przy dokumencie nie ma wpływu. Liczy się na 
czyim loginie dokument został wystawiony. 
 
Ograniczenie dotyczy następujących list z Subiekta GT 

 
 Lista faktur sprzedaży i korekt faktur sprzedaży 
 Lista zamówień od klientów / dostawców 
 Lista faktur Zakupu i korekt faktur zakupu 
 Lista paragonów/zwrotów paragonów 
 Lista dokumentów magazynowych PZ/WZ, RW/PW/ MM 
 Wbudowane zestawienia sprzedaży dla kontrahenta (sprzedaż wg kontrahentów, sprzedaż wg 

kontrahentów i asortymentu, sprzedaż wg kodów dostaw asortymentu i kontrahentów, sprzedaż 
wg regionów, sprzedaż wg kategorii, sprzedaż wg pracowników, sprzedaż wg dokumentów) 

 Wbudowane zestawienia zakupu dla kontrahenta (zakup wg kontrahentów, zakup wg 
kontrahentów i asortymentu, sprzedaż wg okresów, zakup wg dokumentów) 

 Lista Należności i zobowiązań (wg. kontrahentów oraz wg. dokumentów) 
 Informator o towarach i kontrahentach 

 
Dni można ustawiać dla typów dokumentów: 

 Dokumenty sprzedaży (FS/KFS/PA/ZW)/Zakupu (FZ/KFZ) 
 Dokumentów zamówień (ZK/ZD) 
 Dokumentów magazynowych (PZ/WZ, RW/PW/ MM) 
 Rozrachunków 
 Zestawień 

 
Informator o towarach/kontrahentach przyjmuje ustawienia jak dla dokumentów 
sprzedaży/zakup lub zamówień. 

 
 
Ograniczenie widoczności towarów (od wersji GT 1.69) 

Uprawnienia do towarów przypisuje się na podstawie: 
 

 Grupy towaru 
 Cechy towaru 

 
Ograniczenie dotyczy następujących list i Subiekta GT 

 Główna lista towarów z moduł Kartoteki 
 Lista towarów wywoływana przez F2 przy wypisywaniu dokumentów 
 Instynkt (podpowiadanie) towarów podczas wypisywania dokumentów 

 
Podczas podglądu oraz wydruku wystawionych dokumentów wszystkie towary będą widoczne 
bez ograniczeń. Podobnie podczas wykonywania zestawień – będą widoczne WSZYSTKIE 
towary. 

 

UWAGA !! 



Program modyfikuje wewnętrzne procedury bazy danych Insert GT. Dlatego, też konieczne 
używanie programu dostosowanego do każdej wersji GT. Program jest oferowany z abonamentem 
na ulepszenia dostosowującym do nowych wersji Insert GT. Program działa z wersją GT 1.22 lub 
wyższą. W przypadku posiadania starszych wersji programu niż 1.36 proszę o dowiedzenie się, 
gdyż niektóre funkcjonalności profilowania mogą być ograniczone. 

 

2. Instalacja i pierwsze uruchomienie 
 
Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania 
można pominąć, przyjmując domyślne odpowiedzi poprzez klikanie Dalej. Program zostanie 
zainstalowany w folderze domyślnym C:\Program Files\GET IT\Profilowanie Grid dla Subiekta GT, a 
ikona do uruchomienia programu znajduje się po przyciśnięciu START->Wszystkie programy->GET 
IT-> Profilowanie Grid dla Subiekta GT. Program może też być uruchomiony z poziomu Subiekta 
wchodząc do Zestawień i uruchamiając Zestawienie pod nazwą Profilowanie GRID dla Subiekta 
GT (jest to opcja łatwiejsza i szybsza, nie wymaga wtedy opisanej operacji konfiguracji serwera 
SQL). Gdyby nie było programu na liście zestawień, należy wykonać operację opisaną na końcu 
instrukcji. 
 
Do poprawnej pracy program wymaga zainstalowania darmowego środowiska .NET 4.61. Obecnie 
środowisko .NET 4.61 jest konieczne do poprawnej pracy Subiekta GT, więc 
najprawdopodobniej posiadacie państwo je zainstalowana. Jest też domyślnie zainstalowane w 
Windows 10/11. Bez poprawnie zainstalowanego środowiska .NET 4.61 program się nie uruchomi. 
 
UWAGA ! 
Programu nie trzeba instalować na wszystkich stanowiskach, na których jest używany Subiekt GT. 
Należy go zainstalować tylko na tym komputerze, z którego będziemy ustawiać uprawnienia, kto, co 
widzi i do jakich kontrahentów ma dostęp. Z tego stanowiska zmiany są robione w bazie danych i od 
tego momentu odnosi to skutek dla WSZYSTKICH Subiektów. 
 

3. Uruchomienie programu. Konfiguracja programu 
Przy pierwszym starcie programu, możemy zostać poproszeni o podanie danych dostępowych do serwera 
SQL (nazwa, login, hasło). Program stara się odczytać te parametry z pracującej wersji Subiekta, więc 
taka sytuacja jest bardzo sporadyczna. W przypadku, gdyby trzeba było zmienić dane serwera SQL 
można: 

a) Uruchomić program trzymając klawisz CTRL (jak w Subiekcie) 
b) Skasować plik konfiguracyjny profilowaniegrid.xml w katalogu c:\ProgramData\GET 

IT\ProfilowanieGrid 
 
Należy się zalogować do programu. Z programu może korzystać tylko użytkownik: Szef (Administrator) 
Przy pierwszym uruchomieniu programu otrzymamy komunikat: 



     Należy wybrać TAK 
 
Po uruchomieniu programu, wchodząc do konfiguracji programu: MENU Program->Konfiguracja 
Ustalamy, jakie rodzaje profilowania będą aktywne. 
 

 
 

4. Procedura instalacja nowej wersji Insert GT 
Z racji tego, że program modyfikuje w znacznym stopniu procedury wewnętrzne Subiekta GT, program 
Profilowanie GRID dla Subiekta GT musi być dostosowany do każdej nowej wersji Subiekta GT. 
 
Przed zainstalowaniem nowej wersji Insert GT należy się upewnić, że jest już dostępna nowa wersja 
programu Profilowanie GRID dostosowana do aktualnej wersji Subiekta GT. Informacja o tym jest na 
stronie: http://gtit.pl/index.php/profilowanie-grid 
 
 
Zalecana procedura aktualizacji (wymagana jest aktywny abonament na ulepszenia programu 
Profilowanie GRID) 
a) Przed instalacją nowej wersji Subiekta GT należy pobrać i zainstalować nową wersję Programu 

Profilowanie GRID ze strony: http://gtit.pl/index.php/profilowanie-grid 
b) Uruchamiamy Program Profilowanie GRID i wybieramy z Menu Program->Odinstaluj procedury 

profilowania 

http://gtit.pl/index.php/profilowanie-grid
http://gtit.pl/index.php/profilowanie-grid


 
Uwaga ! Jeśli zapomnimy przed wgraniem 
nowej wersji Subiekta GT i aktualizacją bazy 
danych Subiekta uruchomić tę opcję, nie 
powinno się nic złego wydarzyć. Subiekt przed 
aktualizacją powinien spróbować wywołać tę opcję 
samemu, ale nie zawsze się to udaje, dlatego jest 
zalecane użycie tej opcji ręcznie. 
 
 
 

Procedura odinstalowania procedur profilowania jest bezpieczenia i NIE KASUJE 
ZAPISANYCH USTAWIEŃ PRACOWNIKÓW (kto co może widzieć) 
 

c) Wgrywamy nową wersję Subiekta GT i aktualizujemy bazę danych do najnowszej wersji 
d) Uruchamiamy program Profilowanie GRID dla Subiekta GT i z wybieramy z Menu Program-

>Zainstaluj procedury profilowania 

 
e) Od tego momentu funkcjonalność programu została przywrócona dla wszystkich komputerów 

używających Subiekta GT 
 

5. Aktualizacja programu/Instalacja na kolejnym stanowisku 
Nowe wersje programu pobieramy (aktualizacje) ze strony: 
http://gtit.pl/index.php/profilowanie-grid 
 
Nową wersję instalujemy NA ISTNIEJĄCĄ WERSJĘ (bez odinstalowania starej wersji). Nową wersję 
trzeba wgrać na wszystkie stanowiska, na których był wcześniej zainstalowany program Profilowanie 
GRID.  
Uwaga ! W przypadku instalacji najnowszej wersji na kolejnym nowym stanowisku najpierw instalujemy 
ostatnią wersję licencyjną (nawet starą) a dopiero potem aktualizację. Wersja instalacyjna aktualizacji nie 
zawiera licencji. 

6. Sposób działania programu Profilowanie GRID dla Subiekta GT 
OGRANICZENIE WIDOCZNOŚCI DOKUMENTÓW w oparciu o 
kontrahenta 
 
Program ogranicza widoczność dokumentów/kontrahentów w oparciu o ustawienia jakie są w Subiekcie 
GT w danych kontrahenta w zakładce CRM->Opiekun. Następnie w programie przypisujemy, że 

http://gtit.pl/index.php/profilowanie-grid


pracownik może widzieć kontrahentów, których opiekunem jest on sam. Można też przypisać, np. dla 
dyrektora handlowego oddziału, żeby widział kontrahentów wszystkich pracowników w tym oddziale. 

 
 
Możliwe jest też przypisane kontrahentowi uprawnień do widoczności na podstawie cechy z danych 
kontrahenta w Subiekcie w zakładce Grupy. Najlepszym przykładem jest zrobienie cech np. Oddział 
Wrocław, Oddział Warszawa i przypisanie tych cech odpowiednim kontrahentom. Następnie 
definiujemy, że pracownik (np.Jan Kowalski) może widzieć tylko kontrahentów, którzy mają cechę 
Oddział Wrocław 

 
 
 
UWAGA! 
Uprawnienia do widoczności kontrahentów (opiekun/cecha) są na zasadzie LUB wystarczy, aby miał 
uprawniania z tytułu opiekuna i nie trzeba już definiować cech albo ma uprawnienia z tytułu cech i nie 
musimy używać już opiekuna 
 

KAŻDY PRACOWNIK DOMYŚLNIE WIDZI WSZYSTKO !!!!!! 
NOWY PRACONIK (ŚWIEŻO ZAŁOŻONY) WIDZI WSZYSTKO!!!! 

 
Dlatego też każdemu pracownikowi trzeba przypisać uprawnienia. 
 
W prawym górnym rogu wybieramy pracownika, dla którego chcemy wprowadzić zmiany: 



 
Następnie strzałkami zaznaczamy i przenosimy, które firmy ma pracownik widzieć. Po zapisaniu 
ustawień zaczynają one od razu działać. Ograniczenia związane z kontrahentem mogą być łączone z 
ograniczeniem widoczności dokumentów do iluś dni wstecz. 
 

7. Sposób działania programu Profilowanie GRID dla Subiekta GT 
OGRANICZENIE WIDOCZNOŚCI DOKUMENTÓW wg dni wstecz 

 
Następnie dla każdego typu dokumenty ustawiamy dla danego pracownika ograniczenie ilości dni wstecz. 
Ograniczenia związane ograniczeniem widoczności dokumentów do iluś dni wstecz mogą być łączone z 
innymi ograniczeniami. 
Uwaga opcja jest domyślnie wyłączona w konfiguracji programu i trzeba ją włączyć 

 



8. Sposób działania programu Profilowanie GRID dla Subiekta GT 
OGRANICZENIE WIDOCZNOŚCI DOKUMENTÓW wg 
WYSTAWIAJĄCEGO 

 
Następnie dla każdego typu dokumenty ustawiamy dla danego pracownika ograniczenie czy ma widzieć 
tylko dokumenty wystawione przez samego siebie. Ograniczenia związane ograniczeniem widoczności 
dokumentów do wg wystawiającego mogą być łączone z innymi ograniczeniami. 

Uwaga opcja jest domyślnie wyłączona w konfiguracji programu i trzeba ją włączyć 
 

9. Sposób działania programu Profilowanie GRID dla Subiekta GT 
OGRANICZENIE WIDOCZNOŚCI Towarów 

 



Następnie strzałkami zaznaczamy i przenosimy, które grupy/cechy towarów ma pracownik widzieć. Po 
zapisaniu ustawień zaczynają one od razu działać.  

Uwaga opcja jest domyślnie wyłączona w konfiguracji programu i trzeba ją włączyć 
 
 

10. Sposób dodania programu Profilowanie GRID dla Subiekta GT jako 
Zestawienie COM do Subiekta GT 
 
Obecnie podczas instalacji odpowiednie Zestawienie COM jest rejestrowane dla bieżącego 
użytkownika Windows automatycznie. W przypadku używania tego samego komputera przez 
innych użytkowników należy na innych użytkownikach Windows dodać zestawienie wg opisu 
poniżej. W programie Subiekt GT należy przejść do modułu Zestawienia.  
 

 
Wybrać jako rodzaj zestawień typ (własne COM) 
 

 
 



 
Z Menu Operacje należy wybrać Dodaj zestawienia COM 

 
 
A następnie wskazać plik Profilowanie_Grid_COM.dll z katalogu, do którego został 
zainstalowany program (zazwyczaj: c:\Program Files\GET IT\Profilowanie Grid dla Subiekta 
GT) 
 

 
 
W przypadku Windows Vista lub Windows 7/8 może się pojawić dodatkowe okno, które będzie 
pytać się o pozwolenie na dokonanie zmian w rejestrze. Należy wyrazić zgodę. 



 
 
Po pomyślnym zainstalowaniu program będzie dostępny jako zestawienie typu COM.  

 

 
 

Zestawienia można przestawić z typu (własne COM) na wszystkie. 
 


