
 

Copyright © 2013 by dbsoft, Białoruska 15, 54-425 Wrocław  

Instrukcja do programu Powiadamiacz dla Subiekt GT 
 
Program Powiadamiacz pozwala na generowanie mailowych powiadomień o zrealizowaniu 
zamówienia zakończonego wystawieniem dokumentu: faktury sprzedaży lub paragonu 
imiennego. Dzięki wykorzystaniu Sfery dla Subiekt GT do wiadomości email dołączany jest 
plik w formacie PDF zawierający wystawiony dokument sprzedaży. W przypadku braku licencji 
na Sferę wiadomość będzie generowana bez takiego załącznika. Program może być 
uruchamiany na życzenie (ze skrótu) lub automatycznie np. poprzez zdefiniowanie 
odpowiedniego zadania w harmonogramie. 
 
Jak to działa? 
Program odczytuje z bazy Subiekta GT podstawowe dane dotyczące istniejących już 
dokumentów sprzedaży (faktur i paragonów imiennych). Dla nowo wystawionych dokumentów 
(od poprzedniego uruchomienia programu) generowane są wiadomości mailowe zawierające 
treść (według prostego tekstowego wzorca zapisanego w pliku szablonu) oraz załącznik PDF z 
wydrukiem dokumentu sprzedaży. Warunkiem poprawnego wysłania takiej wiadomości jest 
istnienie w danych kontrahenta adresu email. W przypadku braku adresu email kontrahenta 
wiadomość nie zostanie wysłana lub opcjonalnie może być wysłana na adres email nadawcy , 
aby umożliwić późniejsze uzupełnienie danych kontrahenta o adres email i ewentualnie 
ręcznie wysłać taką wiadomość.  
 

 
 
W szablonie wiadomości można w dowolnym miejscu wstawić pole ##ADRES_DOSTAWY## 
(lub inne podane poniżej), które w momencie generowania wiadomości email będzie 
zastąpione odpowiednimi danymi pobranymi z wystawionego  dokumentu sprzedaży. 
Lista aktualnie obsługiwanych pól: 
##NAZWA_KONTRAHENTA## 
##ADRES_DOSTAWY## 
##NUMER_ZAMOWIENIA_ZK## 
 
W przypadku pola ##NUMER_PRZESYLKI_DHL## i podobnych dla innych firm kurierskich (do 
ustalenia) wstawiany jest numer przesyłki jeżeli jest on zapisywany w trakcie generowania 
listu kurierskiego z wykorzystaniem modułu DoDHL lub podobnego dla innej firmy kurierskiej, 
co pozwala na odpowiednio wstawienie do treści wiadomości informacji o numerze przesyłki 
oraz na ewentualne skonstruowanie linka do strony firmy kurierskiej, aby odbiorca przesyłki 
mógł szybko zweryfikować status przesyłki. Przykładowo dla firmy DHL taki fragment 
wiadomości z linkiem powinien wyglądać tak (jeden wiersz): 
 
http://www.dhl.com.pl/sledzenieprzesylkikrajowej/szukaj.aspx?m=0&sn=##NUMER_PRZESY
LKI_DHL## 
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Przygotowanie do pracy 
Do prawidłowej pracy z programem po jego zainstalowaniu na komputerze, niezbędne jest 
ustawienie kilku parametrów widocznych na poniższym zrzucie ekranowym. Okno konfiguracji 
pojawia się przy pierwszym uruchomieniu programu lub później na życzenie przy 
uruchamianiu programu z parametrem ‘U’ lub ze skrótu Powiadamiacz dla Subiekt GT 
ustawienia dostępnego z menu Start -> Programy -> Powiadamiacz.  
Najważniejsze parametry dotyczą konta email jakie będzie wykorzystywane do wysyłania 
powiadomień. Po poprawnym wprowadzeniu wszystkich danych w polach w ramce Parametry 
konta email do wysyłania powiadomień należy skorzystać z przycisku Sprawdź, który pozwala 
na zweryfikowanie poprawności wprowadzonych danych. Jeżeli zostaną podane poprawne 
dane to obok przycisku pojawi się zielony napis OK, a poszczególne pola parametrów konta 
zostaną zablokowane (nie będzie możliwości ich dalszej edycji w tym uruchomieniu). 
 
Następnie należy podjąć decyzję, które dokumenty będą objęte wysyłaniem powiadomień 
(tylko faktury sprzedaży, tylko paragony imienne, czy oba te typu dokumentów). Korzystając 
z przycisku Wybierz dokument należy z listy jaka się pojawi – wybrać dokument od którego 
program rozpocznie wysyłanie powiadomień (lista jaka się pojawia pokazuje 100 ostatnio 
wystawionych dokumentów). W przypadku kiedy posiadamy licencję na Sferę dla Subiekt GT 
do wysyłanych wiadomości email będzie dołączany wydruk dokumentu sprzedaży (faktura 
VAT lub paragon imienny) w postaci pliku PDF. Uwaga! Nie należy włączać tej opcji w 
przypadku braku aktywnej licencji na Sferę ponieważ program nie będzie działał prawidłowo. 

 

 
 
Ustawienia w ramce Ustawienia uruchamiania są opcjonalne. Pierwsza z opcji pozwala na 
włączenie wysyłanie kopii wszystkich wiadomości na adres email nadawcy. Druga z opcji 
pozwala na wysyłanie wiadomości na adres email nadawcy w przypadku kiedy w danych 
kontrahenta nie będzie podany adres email – ta opcja pozwala na przesłanie dalej wiadomości 
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na adres email wpisany ręcznie w programie pocztowym oraz ewentualne uzupełnienie danych 
kontrahenta w Subiekcie GT o adres email (na potrzeby kolejnych wysyłek powiadomień). 
 
 
Wersja testowa 
W celu zapoznania się w praktyce z możliwościami programu należy pobrać ze strony wersję 
instalacyjną programu. Po jej zainstalowaniu na komputerze, przy pierwszym uruchomieniu 
pojawi się okno aktywacji, w które należy wprowadzić i zatwierdzić dane identyfikujące daną 
instalację Subiekta GT (nazwa serwera, nazwę bazy danych, identyfikator użytkownika i 
hasło) oraz adres email. 
  

 
 
Po wypełnieniu tych pól – aktywny stanie się przycisk Aktywuj wersję próbną, który pozwoli 
na uaktywnienie programu do pracy w trybie wersji próbnej, która umożliwi uruchomienie 
programu 10 razy w celu wygenerowania powiadomień. W trybie testowym wszystkie 
powiadomienia są wysyłane wyłącznie na adres email nadawcy (adresy email kontrahentów 
nie są wykorzystywane).  
W przypadku korzystania z wersji testowej, po wyczerpaniu limitu testowych uruchomień, 
ponownie pojawi się okno aktywacji, gdzie należy skorzystać z przycisku Zamów klucz do 
wersji pełnej, aby zamówić wersję komercyjną klucza. Pojawi się okno zamówienia, które 
należy wypełnić odpowiednimi danymi i wysłać mailem zamówienie wygenerowane przez 
program.  
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Na podstawie otrzymanych danych wygenerujemy właściwy kod aktywacyjny dla wersji 
komercyjnej, który należy wprowadzić w oknie aktywacji (bez konieczności ponownej 
instalacji programu. Kod aktywacyjny zostanie wysłany niezwłocznie po opłaceniu zamówienia 
na podstawie wystawionej faktury proforma. 
 
Na zakończenie 
Program Powiadamiacz realizuje jedynie połączenie z bazą danych Subiekta GT w celu 
pobrania danych niezbędnych do wygenerowania powiadomień mailowych wg szablonu 
zdefiniowanego przez użytkownika w pliku wzorzec.txt. 
 
Istnieje możliwość opracowania rozwiązania pod potrzeby klienta – zapraszamy o kierowanie 
zapytań na numer telefonu lub adres email podany poniżej w sekcji Pomoc Techniczna. 
 
Pomoc techniczna 
Jest oferowana: 

- telefonicznie pod numerem 509 342200 w dni robocze w godz 11:00-16:00 
- drogą mailową na adres soft@dbsoft.pl 


