
SERWIS GT 
Jest to program dla Serwisantów firmy Insert, przeznaczony do serwisowania programów z serii Insert GT. 
Program może być używany do obsługi wszystkich klientów firmy która wykupiła licencję, przez wszystkich 
serwisantów zatrudnionych przez firmę, która wykupiła licencję na program. Przy starcie programu 
użytkownik będzie musiał wprowadzić login i hasło, podane przy zakupie programu. 
 

 

 
 
Po zalogowaniu do programu należy podać dane do logowania (serwer SQL) oraz sposób autentykacji i kliknąć 
Zaloguj do serwera. Na dole okna w pasku statusu będzie informacja o użytej wersji SQL (Express, Standard i 
itd…) oraz wersji Service Pack. 
 
Po zalogowaniu program sam próbuje wyszukać dane do logowania z plików startowych XML i je uzupełnić. 
Klikając w ikonę oka można podejrzeć szybko odszyfrowane hasło do bazy danych. 
Podwójne kliknięcie w oko kopiuje hasło do schowka. 

 

 



Opis funkcji programu: 
 

GT Usuń/Odłącz Bazy 
Funkcja umożliwia zbiorcze usunięcie kopii podmiotów pozostałych po konwersji baz do nowej wersji 
programu. Jest to przydatne w biurach rachunkowych nie posiadających programu Biuro GT. 
 
Opcja zaznacz automatem pozwala zaznaczyć automatycznie podmioty które mają w nazwie tekst kopia z 
wersji i podany przez nas numer wersji. W ten sposób łatwo można zaznaczyć kopie. W przykładzie 
zaznaczono w ten sposób kopie baz dla podmiotów GET IT, Insert, REWGT. 
 
ALE UWAGA !!! Podmiot REWGT został zaznaczony nieprawidłowo. Proszę zwrócić uwagę, iż mimo że zawiera 
w nazwie kopia z wersji 14703 wersja bazy danych jest o numerze 1.4800 i nie powinien być skasowany. Stało 
się tak pewnie dlatego, że po nieudanej konwersji ktoś ponownie skonwertował kopię i nie zmienił nazwy bazy 
danych. Częsty błąd w biurach rachunkowych, które same robią konwersję. Dlatego też zalecane jest 
podawanie numeru wersji w polach: kopia z wersji  oraz O wersji. Podanie w tych polach 1.4703 ustrzeże  
przed sytuacją opisaną dla podmiotu REWGT. 
 

 
 
Wybór podmiotów do kasowania może być również dokonany przy pomocy klawisza F8 – zaznaczy bazy o 
fragmencie nazwy. Jest to przydatne, gdy chcemy skasować bazy wg jakiegoś klucza. 
 
Program ma możliwość pokazania wszystkich baz, a nie tylko Insert GT (opcja wymaga Serwis GT PLUS) 
 



GT Użytkownicy 
 
Funkcja umożliwia resetowanie oraz zmianę hasła dowolnego użytkownika programu. W szczególności jest to 
istotne dla użytkownika „Szef”. Funkcja umożliwia też zresetowanie ustawień gridów i tabel do wartości 
domyślnych, co likwiduję większość problemów związanych z nieprawidłowym wyświetlaniem list. Uwaga 
resetowanie ustawień gridów wymaga, aby użytkownik nie miał w tym czasie otwartego programu Insert GT. 
 
Przykład resetowania hasła szefa na potrzeby konwersji bazy danych: 
- należy wybrać podmiot i użytkownika. Po wybraniu podmiotu program po prawej stronie podpowiada jaki 
użytkownik jest Szefem 
- program poda hasło w postaci zakodowanej lub odkodowanej w zależności od ustawień (skopiuje 
automatycznie do schowka) 
- możemy w tym momencie podać nowe hasło i kliknąć Zmień hasło. 
- klikamy Zmień hasło. 
 
Możliwość podawania/odszyfrowywania hasła wymaga zainstalowania programu Insert GT (dowolny Subiekt, 
Rewizor lub inne). Wykorzystywane są bowiem biblioteki GT do zakodowania hasła. W bazie danych hasło jest 
bowiem przechowywane w postaci zakodowanej. 
 

 



GT Resetowanie Licencji 
 
Funkcja umożliwia wykonanie zresetowanie licencji. Zrobienie z podmiotu zarejestrowanego wersji DEMO. 
Umożliwia zmianę danych licencyjnych w przypadku zmiany biura rachunkowego, stworzenie podmiotu 
DEMO, gdy od biura rachunkowego odchodzi klient. 
 
Funkcja ta z powodów zaawansowanych metod szyfrowania nie potrafi zresetować licencji. Funkcja ta 
podmienia licencję do bieżącego podmiotu, kopiując licencję z innego podmiotu. Tym innym podmiotem może 
być podmiot z wersją demo. W takim wypadku po podmianie licencji dostaniemy podmiot demo z wszystkimi 
danymi. 
 
Możemy wykorzystać też tę funkcję do aktywowania na okres 14 dni Sfery. Po minięciu 14 dni możemy 
przywrócić stan licencji sprzed aktywowania Sfery. W tym celu dearchiwizujemy pod inną nazwą podmiotu 
dane sprzed operacji aktywowania licencji. Jako podmiot źródłowy używamy podmiot z danymi sprzed 
aktywacji licencji. Jako podmiot docelowy (nasz podmiot). 
 
Aby użyć tej funkcji do zresetowania licencji do wersji DEMO należy: 

1. Stworzyć podmiot DEMO z uruchomionymi takimi samymi programami i dodatkami (Sfera, Plusy) jak w 
podmiocie docelowym. Musimy najlepiej zrobić to na tej samej wersji programu Insert GT, jak wersja 
docelowa 

 
Dla przykładu jeśli chcemy zresetować do wersji DEMO podmiot który ma uruchomionego: 
Subiekta GT 
Rewizora GT 
Gestora GT 
mikroGratyfikanta 
Plus Niebieski 
Sfera dla Subiekta GT 
 
To tworzymy podmiot DEMO Subiekta GT (czy będzie z danymi przykładowymi czy bez jest to 
obojętne), uruchamiamy Demo Rewizora i Gestora. Uruchamiamy Demo mikroGratyfikanta i 
Niebieskiego Plusa w wersji DEMO oraz Sferę dla Subiekta GT 
 
 

2. Uruchomić program Serwis GT 



3. Wybrać opcję GT Resetowanie Licencji 
a. Jako podmiot w którym podmieniamy licencję wybieramy naszą firmę 
b. Jako podmiot z którego bierzemy nową licencję wybieramy stworzony przez nas podmiot DEMO 

 
 
Program sparawdzi czy podstawowe programy zostały dopasowane. Uwaga nie jest sprawdzana zgodność 
dodatków (Sfera, Plusy). 

 
4. Klikamy podmień licencję i to wszystko 

 
UWAGA ! Z powodu implementacji możliwości podmiany dla wielu podmiotów jednocześnie (podmiana dla 
biur rachunkowych) w przypadku jednego podmioty należy z lewej strony zaznaczyć nawet jeden podmiot 
checkboxem. 
 

 
 

Rozwijanie i zwijanie combobox’a następuje przyciskiem , bądź poprzez kliknięcie na nazwę pomiotu na górze. 
 



 
W przypadku zbiorczej podmiany licencji w biurach rachunkowych, należy wykonać kilka szablonów wersji 
DEMO (np. Rachmistrz + Gratyfikant, Rewizor + Gratyfikant) i podmiot z którego bierzemy nową licencję 
(potrzebny zestawe Rach+Gratyf) i z lewej strony wybrać zbiorczo podmioty które pasują do tego zestawu. 
 
Dla ułatwienia podmian licencji w biurach rachunkowych  jest filtr automatycznego zaznaczania programów 
grupowo 
Możemy wybrać programy i firmy posiadające te programy zostaną zaznaczone. 



GT Dane do/z EPP 
 
Funkcja umożliwia zapisanie do formatu EPP stanu magazynu (jako plik PW lub RW). Może to być 
wykorzystane później do wczytania takiego pliku EPP do Subiekta GT. Przykłady użycia: 
- tak wygenerowany plik wczytujemy do Subiekta jako MM – przeniesienie stanu magazynu z jednego na drugi 
(np. likwidacja magazynu). Uwaga plik generujemy jako RW (bez rozbicia na dostawy) 
- wczytujemy stan magazynu do innego nowego Subiekta (zmiana firmy, czyszczenie bazy) – w takim wypadku 
generujemy plik jako PW – w rozbiciu na dostawy. Ważne jest dla nas w jakiej cenie jest każdy dostawa 
towaru. 
 
 
Mamy też możliwość zapisania nierozliczonych rozrachunków do pliku EPP (rozszerzona wersja przez GET IT) 
Uwaga rozrachunki z tej wersji nie będą mogły być wczytane przy pomocy programu Subiekt/Rewizor, gdyż 
Insert nic nie wie o tej rozszerzonej wersji EPP. Wczytanie może być tylko możliwe przy pomocy programu 
Serwis GT. Do wczytania rozrachunków jest konieczna aktywna Sfera (dla Subiekta lub Rewizora). Może być 
użyta darmowa 14 dniowa wersja Sfery. 
 
Dokładny opis wczytywania plików EPP jest zamieszczony przy funkcji GT Inne Operacje->Terminator GT 
 

 
 
 



GT Testy Danych 
 
Funkcja umożliwia przeprowadzenie testów danych na bazach Insert GT 
 
- Sprawdzenie stanu magazynu i stanu rezerwacji w Subiekcie GT 
Funkcja kontroluje czy stany pokazywane w kartotece towarów (przez F2) odpowiadają prawdzie wyliczonej z 
dokumentów (każdy zakup to wejście na magazyn, sprzedaż to wyjście towaru z magazynu). Dodatkowo 
kontrolowany jest też Stan rezerwacji – czy ten na liście towarów odpowiada prawdzie. 
 
Program pokazuje jaki towar w jakim magazynie ma problem. Dostępne są kolumny Stan w Subiekcie – 
aktualny, stan z dostaw z dokumentów – dostawy (ten prawidłowy). Podobnie z Rezerwacjami.  Okno 
wyników można powiększyć klikając na znaczek lupy. Wyniki można skopiować do schowka, klikając na tabeli 
prawym przyciskiem myszy.  
 
Po wykryciu błędów program zaoferuje próbę automatycznej naprawy. UWAGA AUTOMATYCZNA NAPRAWA 
MOŻE NIE ZAWSZE W PRAWIDŁOWY SPOSÓB NAPRAWIĆ DANE. Jest to bowiem algorytm zastosowany do 
najczęstszych przypadków uszkodzeń. Zastosowany sposób ponownie wylicza stan magazynu z dostaw i taki 
wstawia do tabel. Jednakże w przypadku poważniejszych uszkodzeń bazy danych (tabeli dostaw) może to nie 
być prawidłowy sposób. 
 
Po naprawie danych zostanie podany raport z naprawy danych 
 

!!! UWAGA !!! PRZED NAPRAWĄ BAZY DANYCH KONIECZNA JEST ARCHIWIZACJA DANYCH !!! 
 

 
 

 



- Sprawdzenie powiązań dekretów Rewizora GT 
Funkcja testuje, czy są zapisy (pozycje dekretów) bez powiązania z dekretem (głównym zapisem). 
 

- Sprawdzenie kto jest połączony z bazą GT 
Pokazuje kto jest w danym momencie połączony z bazą GT. Przydatne kiedy chcemy sprawdzić kto 

blokuje przeprowadzenie konwersji bazy danych 
 
- Sprawdzenie kto wykorzystuje licencje Subiekta/Gestora 

Pokazuje kto jest w danym momencie zużywa licencje Subiekta/Gestora. Łatwe do kontroli ilości 
posiadanych licencji.  UWAGA wersja demo nie kontroluje licencji i będą puste wyniki. 

 
 

 
 
 
 

Wszystkie wyniki można skopiować do schowa, klikając prawym przyciskiem myszy. Wyniki można powiększać klikając w 
ikonkę lupy.



GT Inne Operacje -> Terminator GT 
 
!!!! Przed wykonaniem jakichkolwiek operacji należy wykonać archiwizację danych !!!! 
 
Usunięcie danych Subiekta GT może nastąpić tylko jeśli na tym podmiocie nie działa Rewizor GT. Jeśli działa Rewizor GT, 
należy go usunąć programem serwisowym Insertu. 
 
Na ekranie startowym zaznaczamy jaki zakres danych chcemy wykasować: 
- Dokumenty, Rozrachunki, Stany Magazynowe 
- Kontrahenci 
- Towary 
- Urządzenia zewnętrzne (fiskalne, rejestry komunikacji) 
- Gestor GT 
- Gratyfikant GT 

 

 
 
Jeśli kasujemy dokumenty Subiekta, w ciągu roku obrotowego możemy wywołać opcję, aby program automatycznie 
przygotował nam numery początkowe, które mają obowiązywać dla danego roku. Służy do tego opcja Stwórz numery 
początkowe 
 
Jeśli chcemy wykasować dane i stowrzyć „rodzaj BO” należy przed wykasowaniem danych zrobić ich eksprot. W tym celu 
z prawej strony zaznaczamy Eksport Rozrachunków i Eksport Remanentów. Musimy też zaznaczyć w.g. jakiej daty 
eksportować remanenty (domyślnie bieżąca). Towary zostaną zapisane w rozbiciu na dostawy (Uwaga nie jest 
obsługiwana funkcja kodów dostaw z niebieskiego plusa) 
 



Podajemy katalog na pliki eksportu. Zostana w nim utworzone pliki eksportu dla każdego magazynu osobno, plik 
remanent_MAG.epp  oraz jeden wspólny rozrachunków rozrachunki.epp 
 
Uwaga ! 
Program nie wspiera usuwania danych Subiekta, jeśli na bazie danych jest aktywny Rewizor GT. Należy usunąć dane 
Rewizora GT, a następnie je przywrócić (jeśli jest to konieczne). Dalej jest instrukcja jak usunąć/przywrócić dane 
Rewizora. 
 
Klikamy Wykonaj. 
 
 
Jeśli chcemy wczytać BO do tak „wyczyszczonego” podmiotu, to: 

1. Wchodzimy w każdy magazyn i wczytujemy z pliku epp PW. 
 
Uwaga jeśli wykasowano towary, to podczas wczytywania BO zostaną ponownie wczytane kartoteki towarów 
znajdujące się na PW. Towary wczytane tą będą zawierały tylko część danych znajdujących się w oryginalnej 
kartotece (wynika to z ograniczeń pliku epp) 
 

a. Magazyn->Przyjęcia magazynowe->Menu Operacje->Dodaj na podstawie 
Wskazujemy odpowiedni plik magazynu i dodajemy jako PW 
 

 
 

2. Czynność wczytania PW powtarzamy dla każdego magazynu. 
 

3. Wczytanie rozrachunków.  
 

a. Do wczytania rozrachunków konieczna jest uaktywniona Sfera na podmiocie do którego będziemy je 
wczytywać – można do tego celu wykorzystać darmową wersję Sfery (14 dniową). Po wykonanej 
operacji możemy przywrócić stan licencji (bez aktywnej wersji DEMO Sfery – zostanie na przyszłość) 
opcją Podmiany Licencji z zarchiwizowanego podmiotu. 



b. TYLKO W PRZYPADKU GDY ZOSTALI WYKASOWANI WSZYSCY KONTRAHENCI należy przed dodaniem 
rozrachunków wczytać ponownie kontrahentów dla których chcemy przenieść nierozliczone 
rozrachunki. Dokonujemy tego: 

i. uruchamiając Subiekta.  
ii. Przechodzą do opcji kontrahenci i z Menu Operacje->Dodaj na podstawie.  

iii. Wybieramy plik z rozrachunkami i wczytujemy 
iv. Zaznaczamy wszystkie elementy i klikamy wykonaj. 

 
 

c. Uruchamiamy program Serwis GT i przechodzimy do opcji GT Dane do/z EPP 
 

d. Wybieramy docelowy podmiot do dodania rozrachunków oraz plik z rozrachunkami rozrachunki.epp 
 

e. Z prawej strony wybieramy Sferę programu (Subiekt GT), sposób synchronizacji (dla opcji wczytywania 
po terminatorze najlepiej wybrać po symbolu). Obecnie jest możliwe wczytanie rozrachunków bez 
użycia Sfery dla Subiekta/Rewizora. Jednakże bez użycia Sfery nie będzie możliwe wczytanie 
rozrachunków dla kontrahentów jednorazowych (dość rzadka sprawa). Dlatego jeśli podczas 
wczytywania program wykryje taką sytuację poinformuje i zaproponuje użycie Sfery do wczytania 
rozrachunków. 

 



 
 

f. Uruchamiamy:  Wczytaj rozrachunki 
g. Program podsumuje z jakiej firmy wczytujemy rozrachunki: 

 
h. Pojawi się informacja o konieczności wczytania kontrahentów (opisane w pkt. B). Kontrahentów należy 

wczytać tylko w przypadku kasowania wszystkich kontrahentów w Terminatorze 
i. Zostaną wczytane rozrachunki. Zostanie utworzony raport z wczytanych rozrachunków. 

 
 

POSTĘPOWANIE NA PODMIOTACH Z SUBIEKTEM/REWIZOREM GT 
 
 

Program Serwis GT nie pozwoli na usunięcie danych Subiekta GT, jeśli na bazie jest aktywny Rewizor GT. W tym 
wypadku należy usunąć najpierw dane Rewizora GT z bazy, z której chcemy usunąć dane Subiekta. 
Procedura postępowania: 

a) Robimy Archiwizację bazy i dearchiwizujemy ją pod nazwą jakąś nazwą np. FIRMA X DANE DO 31.12.2015 
b) Uruchamiamy program Serwisowy Insertu START->Wszystkie programy->Insert->Insert GT->Narzędzia program 

Serwisowy 



c) Przy pomocy programu Serwisowego Usuwamy dane Rewizora GT. Z menu Podmiot->Usuń dane Rewizora GT. 
Przy zakresie danych Należy usunąć Dane księgowe Rewizora GT i dane VAT (resztę pozostawić, jak na zrzucie 
poniżej) 

 
 

d) Usuwamy dane Subiekta przy pomocy Serwis GT (tak jakby nie było wcześniej nigdy Rewizora GT) 
e) Po usunięciu danych Subiekta (i ewentualnym przywróceniu remanentu/należności/zobowiązań) należy 

wywołać Skrypty do wykonania na bazie danych  Opcje Serwis GT (zakładki): GT Inne Operacje->Dodawanie 
skryptów 
Wykonać Skrypty (dokładnie w kolejności podanej), wskazując jako podmiot źródłowy zdearchiwizowaną kopię 
bazy danych: FIRMA X DANE DO 31.12.2015, a jako podmiot docelowy naszą bazę, z której usunęliśmy dane 
Rewizora/Subiekta 
- Synchronizacja analityk kontrahentów pomiędzy bazami (w.g. symbolu kontrahenta) 
- Kopiowanie Rejestrów VAT pomiędzy bazami 
- Kopiowanie Rejestrów Księgowych (Rewizor) pomiędzy bazami 
- Kopiowanie Pieczęci Księgowych (Rewizor) pomiędzy bazami 
- Kopiowanie Schematów Importu pomiędzy bazami 

 
f) Z programu Serwisowego Insertu na bazie do której przywracamy dane Rewizora uruchamiamy kontrolę danych 

(piszą o tym skrypty kopiujące) 



g) Uruchamiamy Rewizora (wpisujemy numer licencji) 
h) Przy zakładaniu nowego roku obrotowego, przy opcji dotyczącej Generowania planu kont zaznaczamy, aby 

skopiował plan kont z wybranego podmiotu i roku obrotowego. Wybieramy podmiot FIRMA X DANE DO 
31.12.2015 (które zawierają dane Rewizora) oraz ostatni rok obrotowy. Proszę zaznaczyć, aby przeniósł z 
planem kont definicje Bilansów/RZS/Przepływów pieniężnych i deklaracji. Proszę wybrać taki sam rodzaj RZS i 
przepływów pieniężnych jak w poprzednim podmiocie 

 
i) Dane Rewizora przywrócone. Pozostanie tylko ręcznie wklepać BO…. 

 
 
 



GT Inne Operacje -> Domyślne 
wzorce 
 
 
W Insert GT jeśli na jakimś stanowisku zaznaczymy, że dany wzorzec jest domyślny na tym stanowisku komputerowym, 
to z każdego innego stanowiska (w tym serwera) nie mamy możliwości usunąc tego wzorca. Co  gorsza nie mamy też 
możliwości dowiedzieć się na jakim stanowisku ten wzorzec jest domyślny, aby z tego stanowiska usunąc ten znacznik. 
Ta funkcja likwiduje te ograniczenia.  
 

 
 
 

W domyślnym ustawieniu zostaną wyświetlone wszystkie domyślne wzorce, które mają ustawienie dla konkretnego 
stanowiska. Z tego poziomu mamy możliwość skasować przypisanie wzorca do stanowiska lub też poprawić przypisanie 
(np. gdy zmieni się nazwa komputera). Wzorce domyślne są przypisywane w.g. Windowsowej nazwy komputera. 
 
Z tego też poziomu mamy możliwość przypisać wzorzec dla komputera, do którego nie mamy fizycznie dostępu, a 
jedynie znamy jego nazwę (opcja Dodaj wzorzec stanowiska). 
 
Odznaczenie znacznika Tylko wzorce domyślne stanowisk powoduje wyświetlenie wszystkich domyślnych ustawień 
wzorców niezależnie czy jest to domyślny wzorzec podmiotu czy stanowiska. 
 



GT Inne Operacje -> Dodawanie 
własnych skryptów do Insert GT 
 
Funkcja służy do dowania własnych skryptów do Insert GT. W tej chwili dostępny jest tylko skrypt pokazujący w 
rozrachunkach nierozliczone spłaty należności/zobowiązań na liście rozrachunków. Spłaty takie są widoczne ze znakiem 
ujemnym. 
 
Dodawanie skryptów odbywa się przez wybranie odpowiedniego skryptu, zaznaczeniu podmiotów do których chcemy 
dodać skrypt i wybraniu opcji Uruchom skrypt modyfikujący  lub Przywróć oryginalny skrypt 

 
 

W przypadku niektórych skryptów musimy podać podmiot źródłowy, z którego będą kopiowane dane (dotyczy to 
skryptów kopiujących np. Środki Trwałe czy Schematy Importu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istnieje również możliwość podania własnego skryptu, który zostanie wykonany zbiorczo. Wybieramy w rodzaju skryptu: 
Skrypt podany ręcznie i wciskając przycisk Wprowadź własny skrypt podajemy go 

 
 

A nastepnie dane skryptu 
 

 
 

Przy wprowadzaniu skryptów można użyć następujących meta danych 
?DB_SRC? – zastępuje nazwą bazy źródłowej 
?DB_DST? – zastępuje nazwą bazy docelowej 
?PARAMETR? – zostanie podmienione na parametr podany przez użytkownika. Parametr typu NVarChar. 
  Cudzysłowy ‘ ‘ zostaną dodane automatycznie 
?vbCrLf? – Zostanie zamieniony znakami Chr (13) + chr (10) 
PRINT '?PYTANIE?Skrypt ….’ – Zostanie wyświelone pytanie o zgode przed każdym skryptem 
 
 
Przykłady: 
 …..FROM [?DB_DST?].dbo.pd_Uzytkownik DST INNER JOIN [?DB_SRC?].dbo.pd_Uzytkownik …… 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
PRINT '?PYTANIE?Skrypt kopiuje dane szefa między bazami?vbCrLf?W bazie docelowej kasuje nieodwracalnie istniejące 
dane szefa?vbCrLf??vbCrLf?Kontynuować?' 
GO 
UPDATE [?DB_DST?].dbo.pd_Uzytkownik SET uz_Imie=SRC.uz_Imie, uz_Nazwisko=SRC.uz_Nazwisko, 
uz_Login=SRC.uz_Login, uz_Haslo=SRC.uz_Haslo, uz_Identyfikator=SRC.uz_Identyfikator FROM 
[?DB_DST?].dbo.pd_Uzytkownik DST INNER JOIN [?DB_SRC?].dbo.pd_Uzytkownik SRC ON DST.uz_id=SRC.uz_ID WHERE 
DST.uz_id=1 
GO 
 



GT Inne Operacje -> Zbiorcze 
włączanie/wyłączenie obsługi 
InsMail 
 
Funkcja służy przede wszystkim biurom rachunkowym do zbiorczego (dla wszystkich firm) ustawienia 
parametrów aktualizacji InsMail (powiadomień) oraz Aktualizacji biznesowych. 
Zaznaczamy żądane parametry, zaznaczamy firmy i klikamy Włacz/Ustaw obsługę InsMail 

 



GT Inne Operacje -> Obsługa 
akutalizacji 
 
Funkcja służy przede wszystkim biurom rachunkowym do zbiorczego (dla wszystkich firm) ustawienia 
parametrów automatycznej aktualizacji (e-abonament). Dodatkowy mamy możliwość ustawienia, aby 
automatycznie zostało zabrane uprawnienie dla pracowników poza „Szefem” do instalacji nowej wersji 
programu. Ustrzeże to nas przed nieprzemyślanymi instalacjami nowych wersji przez pracowników. 
 
Zaznaczamy żądane parametry, zaznaczamy firmy i klikamy Ustaw parametry Automatycznej aktualizacji 

 



GT Inne Operacje -> 
Odłożenie/Wywołanie skutku 
magazynowego 
 

 
 
Funkcja służy do automatycznego odłożenia skutku magazynowego (i potem ponownego jego wywołania) na 
dokumentach rozchodowych (RW,MM,FS,WZ) aby umożliwić poprawę wybranego dokumentu 
przychodowego (FZ,PZ,PW). Funkcję używa się przede wszystkim wtedy, gdy popełnimy błąd na fakturze 
zakupu (np. błędny kurs waluty). Faktura zawiera wiele pozycji i prawie cała została sprzedana. Dla utrudnienia 
mogła zostać poprzesuwana na inne magazyny i tam też sprzedana. W takim wypadku ręczne wycofanie 
skutku magazynowego gdzie jest 50-100 dokumentów jest pracą na wiele godzin. Przy pomocy tej funkcji 
wykonamy te operację w parę minut. 
Funkcja prawidłowo pokazuje kolejność powstawania dokumentów (kolumna Poziom). Odkładając/Wykonując 
skutki magazynowe są one dokonywane w odpowiedniej kolejności, aby się wszystko udało. 
UWAGA ! Po odłożeniu skutków magazynowych dokument przychodowy jest odblokowany i można dokonać 
zmiany. NIE WOLNO W TYM MOMENCIE NIC ROBIĆ Z PROGRAMEM SERIWS GT, a w szczególności go zamykać 
czy wybierać innego dokumentu, ponieważ stracimy informację o liście dokumentów, do wykonania skutku 
magazynowego. 
 



Po poprawie dokumentu w Subiekcie wykonujemy skutki magazynowe. 
Uwaga: 
W przypadku wystąpienia błędów przy wywoływaniu/odłożeniu skutków magazynowych w trybie 
automatycznym należy wywołać/odłożyć je ręcznie, a następnie ponownie wywołać funkcję (bardzo ważne 
bez ponownego wybrania dokumentu) 
 
Z racji, że odkładanie wielu dokumentów i ponowne wykonywanie skutków magazynowych jest operacją, która 
wprowadza wiele zmian na magazynie jest zalecane aby w tym czasie nikt nie pracował !!! 
 
Funkcja wymaga: 

a) Licencji Serwis GT PLUS 
b) Sfery dla Subiekta 
c) Licencji Niebieskiego Plus 

 
Jeśli nie posiadamy licencji Sfery dla Subiekta i Niebieskiego Plus proszę podmienić licencję na wersję DEMO i skorzystać 
z Demonstracyjnej wersji Sfery i Niebieskiego Plus, a po wykonaniu operacji przywrócić prawidłowe licencje z kopii bazy. 
 
Jeśli nie posiadają Państwo licencji Serwis GT PLUS, opcja pokaże listę dokumentów do odłożenia/wykonania skutków 
magazynowych. Jest to tożsame z opcją śledzenia dokumentów, ale pozwoli łatwo je skopiować np. do Excela (w 
przeciwieństwie do śledzenia dokumentów) 


