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1 O programie
Ewidencja Wyposa enia PL+, to ewidencja oprogramowania, komputerów, sprz(tu i
narz(dzi w firmie, a tak e ewidencja napraw oraz terminarz planowanych wydarze? takich jak
przegl/d gwarancyjny, wymiana materia ów eksploatacyjnych, wyga:ni(cie licencji itp.
Program ten to równie kontrola odpowiedzialno:ci pracowników za przydzielone im
narz(dzia i oprogramowanie.
Ewidencja Wyposa enia PL+ u atwia kontrol( nad:
•
•
•
•
•
•
•

posiadanymi licencjami / oprogramowaniem
konfiguracj/ komputerów oraz ich podzespo ami
odpowiedzialno:ci/ pracowników za powierzone im wyposa enie
wyposa eniem poszczególnych biur, pomieszcze?, lokalizacji
planowanymi naprawami oraz zwi/zanymi z nimi kosztami
kosztami zakupu wyposa enia, oprogramowania
terminami przegl/dów, konserwacji, gwarancjami
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2 Instalacja programu
Aby zainstalowaA program w ó do stacji CD-ROM p yt( z programem lub uruchom
r(cznie instalator programu o nazwie „Instaluj Ewidencja Wyposa enia 1.0.exe”.
Wa ne: przed rozpocz ciem instalacji zamknij wszystkie programy dzia aj/ce w
tle (zalecane) lub przynajmniej te, które mog/ pracowaA z bazami danych poprzez silnik baz
danych BDE – patrz dalej.
Proces instalacji rozpocznie si( automatycznie i przeprowadzi Ci( poprzez kolejne
kroki instalacji. Proces ten jest stosunkowo prosty i nie powinien przysporzyA k opotów.
Na uwag( zas uguje opcja „Silnik baz danych BDE” - „Zainstaluj silnik bazy danych
BDE”. Je:li nie wiesz co to takiego, pozostaw t/ opcj( w /czon/ i omi? kolejny akapit.

Silnik baz danych BDE, to mechanizm firmy Borland udost(pniaj/cy zaawansowane
narz(dzia obs ugi baz danych, które wykorzystuje program Ewidencja Wyposa enia.
Mechanizm ten jest wymagany do poprawnej pracy systemu. Je:li jeste: u ytkownikiem
zaawansowanym i jeste: pewien o tym, i w Twoim systemie jest ju zainstalowany
opisywany silnik, mo esz nie instalowaA tego elementu. W przeciwnym wypadku pozostaw t/
opcj( zaznaczon/. Do programu Ewidencja Wyposa enia do /czono silnik BDE w wersji
5.01. Domy:lnie opcja ta jest zaznaczona.
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Wa ne: Mo e zdarzyA si( w przysz o:ci, i instalacja niedopracowanego
oprogramowania innych firm uszkodzi opisywany silnik BDE. W takim wypadku nale y
skorzystaA z opcji „Reinstalacja silnika baz danych BDE” dost(pnej w „Menu Start” w
folderze, w którym zainstalowali:my nasz/ aplikacj(.
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3 Rozpoczynamy prac z programem
Rozpoczynaj/c prac( z programem nale y wykonaA nast(puj/ce kroki:
•
•
•
•

za o yA now/ baz( danych (rozdzia 3.1.)
zalogowaA si( do programu (rozdzia 3.3)
wprowadziA numer licencyjny (rozdzia 3.4)
skonfigurowaA konta i uprawnienia dla u ytkowników programu (rozdzia 3.5)

Wa ne: Upewnij si(, e nikt wi(cej nie pracuje z programem, gdy: zmieniasz
po o enie lub zak adasz now/ baz( danych, tworzysz lub przywracasz dane z archiwum.

3.1

Zak adanie nowej bazy danych

Przy pierwszym uruchomieniu programu uka e si( nam okno zak adania /
konfigurowania g ównej bazy danych.

Now/ baz( danych tworzymy wybieraj/c odpowiedni/ pozycj( i klikaj/c przycisk
„dalej >>”. Kreator przeprowadzi nas przez kolejne kroki tworzenia bazy danych. Poproszeni
zostaniemy o podanie has a, jakim baza zostanie zabezpieczona.
Wa ne: Nale y koniecznie zapami(taA wprowadzane przez nas has o dost(pu do bazy.
B(dzie ono potrzebne podczas póJniejszych rekonfiguracji bazy lub te podczas odtwarzania
bazy z utworzonego archiwum.
Wa ne: Zak adaj baz( w programie uruchamianym na komputerze, na którym baza
b(dzie fizycznie si( znajdowaA. Dla bezpiecze?stwa NIE TWÓRZ bazy wskazuj/c jako
:cie k( dost(pu :cie k( sieciow/.
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3.2

Praca w sieci komputerowej

W programie Ewidencja Wyposa enia mo liwe jest utworzenie jednej, wspólnej bazy
danych, na której mo e pracowaA kilka komputerów z zainstalowanym programem Ewidencja
Wyposa enia. Aby za o yA wspóln/ baz( danych w sieci komputerowej nale y wykonaA
nast(puj/ce kroki:
a) Stwórz now/ baz( danych na komputerze, który pe niA b(dzie rol( serwera danych. W
tym celu wybierz w programie Ewidencja Wyposa enia opcj( "Stwórz now& baz'
danych";
b) Wybrany komputer z baz/ danych musi byA dost(pny w sieci komputerowej dla
pozosta ych komputerów;
c) Na komputerach, które b(d/ wspó dzieliA baz( danych wykonaj mapowanie dysku
sieciowego tak by nowo utworzony dysk wskazywa na dysk z baz/ danych
umieszczony na komputerze, o którym mowa w punkcie a) Wa ne, aby na ka dym
komputerze :cie ka dost(pu do bazy ró ni a si(, co najwy ej liter/ dysku;
d) Uruchom na ka dym komputerze program Ewidencja Wyposa enia i wska w
programie za o on/ w punkcie a) baz( danych wybieraj/c opcj( "Wska lokalizacj'
istniej&cej bazy danych";

3.3

Logowanie do programu

Po zako?czeniu konfigurowania bazy danych klikamy przycisk „logowanie”
znajduj/cy si( w lewym dolnym rogu okna konfiguracji bazy.

Nast(pnie podajemy nazw( u ytkownika i has o i klikamy przycisk OK. Je:li
trzykrotnie wprowadzimy b (dne has o program automatycznie zako?czy swoje dzia anie.
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Na ekranie logowania w lewym dolnym rogu znajduje si( przycisk „Konfiguruj baz'”,
po klikni(ciu, którego otrzymamy ponowny dost(p do ekranu konfigurowania bazy danych.

3.4

Wprowadzenie numeru licencji

Ka da zakupiona przez Pa?stwa kopia programu Ewidencja Wyposa enia otrzyma a
unikalny numer licencji. Numer ten zosta do /czony do przesy ki z programem. Mo na go
równie odczytaA loguj/c si( na naszej stronie internetowej www.SoftwareProjekt.com.pl w
„strefie u ytkowników programu” (o ile dokonali:cie Pa?stwo zakupu poprzez nasz sklep
internetowy). Numer licencji oznacza, i dany program jest oryginalnym produktem, a jego
w a:ciciel otrzyma prawo do pracy z programem.
Numer licencji nale y wprowadziA wybieraj/c z menu „Pomoc -> Licencja”. Jako
w a:ciciela licencji wprowadzamy dane osoby lub nazw( firmy, która zakupi a program. Po
klikni(ciu przycisku „Zapami'taj” program sprawdzi poprawno:A wprowadzonego numeru.

3.5

Zarz%dzanie u&ytkownikami i uprawnieniami

W menu „Administracja -> zarz&dzanie u ytkownikami” znajduje si( mechanizm
dodawania nowych u ytkowników, zmiany opisu oraz has a dla ju istniej/cych, a tak e
mechanizm definiowania uprawnie? dla wskazanych u ytkowników do poszczególnych
elementów programu.
Zak adka „U ytkownicy” zawiera list( istniej/cych u ytkowników oraz funkcje
dodawania, usuwania i edycji informacji z nimi zwi/zanych. Nale y pami(taA, i program
Ewidencja Wyposa enia nie zezwala na usuni(cie domy:lnego u ytkownika „ADMIN”.
Mo emy mu jedynie zmieniA opis oraz domy:lne has o. Rozwi/zanie takie zabezpiecza przed
utrat/ kontroli nad baz/ danych w sytuacji, gdy usun(liby:my wszystkich u ytkowników.
Dodatkowym ograniczeniem jest brak mo liwo:ci usuni(cia konta, na którym obecnie
jeste:my zalogowani.
Na zak adce „Uprawnienia” znajduje si( lista uprawnie? dla wskazanego z rozwijanej
listy „Uprawnienia dla:” u ytkownika. Zaznaczaj/c b/dJ odznaczaj/c wybran/ pozycj(
mo emy wy /czyA u ytkownikowi dost(p do wybranej opcji lub udost(pniA j/ jedynie do
odczytu / podgl/du.
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Opcja „U ytkownik ma uprawnienia administratora” okre:la czy dany u ytkownik
b(dzie posiada dost(p do menu „Administracja” a tym samym do takich opcji jak:
„Zarz&dzanie u ytkownikami”, „Administracja programem” i „Archiwizacja bazy danych”.

Ograniczeniem programu jest brak mo liwo:ci edycji uprawnie? dla u ytkownika
„ADMIN”. U ytkownik ten z za o enia ma byA tym, który posiada wszelkie uprawnienia w
pracy z programem - zarz/dza on programem.
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4 Sprawdzanie terminów
Program Ewidencja Wyposa enia posiada mechanizm sprawdzania up ywaj/cych
terminów ró nych elementów w programie takich jak:
•
•
•

planowane terminy dla komputerów, licencji i sprz(tu
planowane naprawy komputerów i sprz(tu
notatki na wskazany dzie?

Podczas startu programu sprawdzane s/ daty elementów w tabelach i je:li który: z
terminów up yn/ zostanie on wymieniony w oknie „sprawdzanie terminów”. Kontrol(
terminów mo na równie uruchomiA z poziomu programu wybieraj/c z menu opcj(
„Narz'dzia -> Sprawd3 terminy”.

W opcjach programu mo emy ustaliA, które z elementów powinny byA kontrolowane,
a tak e skonfigurowaA ile dni przed i po terminie informowaA o zdarzeniu. Opcje programu
znajdziemy w menu „Dane -> opcje” na zak adce „Sprawdzanie terminów”.
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5 Ogólne zasady edycji danych i nawigacji w programie
Aby otworzyA interesuj/c/ nas tabel( z danymi nale y klikn/A na jeden z przycisków
znajduj/cy si( w górnej cz(:ci programu. Przyciski „Oprogramowanie” oraz „S5owniki”
powoduj/ otwarcie okna, na którym po prawej stronie znajduj/ si( przyciski kieruj/ce do
innych tabel.

U do u ekranu znajduje si( rz/d przycisków s u /cy do edycji danych w aktualnie
przegl/danej tabeli. Ich nazwy jednoznacznie okre:laj/ ich funkcjonalno:A. Wszystkie
przyciski prócz „Dodaj” i „Szukaj” odnosz/ si( do aktualnie zaznaczonej (pod:wietlonej)
pozycji w tabeli. Wyja:nienia wymaga przycisk „Kopiuj” - s u y on do dopisania wybranej
pozycji jako nowego rekordu danych do tabeli. Przycisk „do CSV” s u y do eksportu
aktualnie wy:wietlanej tabeli do arkusza .CSV odczytywanego przez arkusze kalkulacyjne
takie jak MS Excel .

Dost(p do funkcji edycji mo na uzyskaA na kilka sposobów. Mo na klikn/A
odpowiedni przycisk, wybraA interesuj/c/ nas pozycj( z menu „Edycja” lub z menu
kontekstowego (prawy klawisz myszy) b/dJ te u ywaj/c odpowiednich klawiszy skrótów:
•
•
•
•
•
•

Podgl/d
Dodaj
Edytuj
Usu?
Kopiuj
Szukaj

– klawisze <ctrl> + <o>
– klawisz <ins> (insert)
– klawisz <enter> lub <F2>
– klawisz <del> (delete)
– klawisze <ctrl> + <c>
– klawisze <ctrl> + <f>

Dost(p do funkcji likwidowania danych dla tabel „Komputery”, „Licencje” oraz „Inny
sprz(t” (przenoszenia danych do archiwum) mo liwy jest równie z menu „Edycja ->
Likwiduj” lub menu kontekstowego.
Opcja ‘Podgl&d’ dzia a w odmienny sposób dla zak adek Naprawy oraz Terminarz.
Dla tych e zak adek opcja ta otwiera okno podgl/du danych o komputerze, sprz(cie, licencji,
w zale no:ci, do czego odnosi si( planowany termin / naprawa.
Podobnie jak do funkcji edycyjnych tak te do wielu innych funkcji programu mo na
uzyskaA dost(p za pomoc/ klawiszy skrótów. W celu poznania tych e skrótów prosz(
zapoznaA si( z opisami klawiszy znajduj/cymi si( po prawej stronie obok nazw funkcji w
menu programu.
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Prócz standardowych elementów dost(pnych w systemie Microsoft Windows takich
jak pola tekstowe, listy rozwijane, przyciski wyboru itp. zastosowano w programie kilka
innych elementów.
•

Przycisk odznaczania wyboru na li cie

Je:li na rozwijanej li:cie wyboru wybran/ jak/: pozycj( a my zdecydowali:my, i lista
jednak powinna zostaA pusta, tzn. adna z pozycji nie powinna zostaA wybrana klikamy na
ikonie czerwonego krzy yka umieszczonego zawsze po prawej stronie listy.

•

Szybka kontekstowa edycja s&owników

Przy niektórych listach wyboru po prawej stronie znajduje si( ikona trzech kropek w
nawiasie klamrowym. Klikaj/c na tej e ikonie otworzymy okno edycji s owników z
wybranym s ownikiem, którego tyczy si( konkretna lista wyboru.

•

Sortowanie tabel

Aby posortowaA dane w tabeli nale y klikn/A na tytu wybranej kolumny. Tytu
kolumny wzgl(dem, której dane s/ sortowane pod:wietli si( na bia o. Klikaj/c ponownie na t/
sam/ kolumn( dane przesortuj/ si( w odwrotnej kolejno:ci.
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•

Filtrowanie

W dolnej cz(:ci g ównego ekranu programu znajduj/ si( uniwersalne filtry, dzi(ki
którym mo emy ograniczyA zakres wy:wietlanych danych.

Dost(pne filtry:
komputery
programy
licencje
inny sprz(t
naprawy
terminarz

5.1

• filtr na zakres dat od-do odnosz/cy si( do daty zakupu
• filtr na dane bie /ce b/dJ archiwalne / zlikwidowane
• brak filtrów
• filtr na zakres dat od-do odnosz/cy si( do daty zakupu
• filtr na dane bie /ce b/dJ archiwalne / zlikwidowane
• filtr na zakres dat od-do odnosz/cy si( do daty zakupu
• filtr na dane bie /ce b/dJ archiwalne / zlikwidowane
• filtr na zakres dat od-do odnosz/cy si( do daty naprawy (faktury)
• filtr na zakres dat od-do odnosz/cy si( do zaplanowanego terminu
• filtr na terminy aktywne b/dJ nieaktywne

Archiwum / likwidowanie wyposa&enia

Program udost(pnia operacj( likwidacji (przeniesienia do archiwum) danych z tabel
„Komputery”, „Licencje” oraz „Inny sprz(t”. Likwiduj/c wybrany element wprowadzamy
dat( jego likwidacji oraz przyczyn( likwidacji.
Likwidacja wyposa enia powoduje równie usuni(cie dodatkowych danych takich jak
przypisane licencje, u ytkownicy wyposa enia oraz deaktywacj( powi/zanych terminów.
Wa ne: Dost(p do operacji likwidacji mo liwy jest jedynie poprzez wybór tej opcji z menu
g ównego Edycja lub z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy). Nie jest, wi(c mo liwy
dost(p do tej operacji poprzez przycisk czy te skrót klawiszowy. Podej:cie takie
zastosowano z uwagi na fakt, i likwidacja wyposa enia jest operacj nieodwracaln i
maj/c/ du y wp yw na pozosta e dane zapisane w bazie danych.
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Program udost(pnia operacj( likwidacji (przeniesienia do archiwum) danych z tabel
„Komputery”, „Licencje” oraz „Inny sprz(t”. Likwiduj/c wybrany element wprowadzamy
dat( jego likwidacji oraz przyczyn( likwidacji.
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6 Ewidencja sprz tu komputerowego
W zak adce tej przechowywane s/ informacje na temat sprz(tu komputerowego, osób
odpowiedzialnych / korzystaj/cych z niego, jego napraw, zwi/zanych z nim terminów (np.
termin przegl/du, termin gwarancji), licencjonowanego oprogramowania zainstalowanego lub
przypisanego do danego komputera. W szczegó ach o komputerze mo emy dowiedzieA si(
wi(cej o powi/zanym z nim sprz(cie (np. drukarki, skanery).
Dodaj/c do komputera nowe oprogramowanie program w sposób automatyczny
sprawdza na podstawie danych zapisanych w tabeli licencje czy u ytkownik posiada
odpowiedni/ ilo:A licencji. Dzi(ki temu program przyk adowo uniemo liwi przypisanie
jednej i tej samej licencji, daj/cej prawo do korzystania z jednej kopii oprogramowania na
wi(cej ni jednym komputerze.
Dane dotycz/ce komputerów podzielono na dwa odr(bne zestawy – dane bie /ce oraz
dane archiwalne, czyli komputery zlikwidowane. W przypadku tego drugiego zestawu
dost(pne s/ dodatkowe dane takie jak termin likwidacji oraz przyczyna.
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7 Ewidencja oprogramowania
Opcja ta rozdzielona zosta a na dwie podgrupy: oprogramowanie oraz licencje na
oprogramowanie. Nale y pami(taA o tym, i aby korzystaA z oprogramowania, np. przypisaA
go do danego komputera pos ugujemy si( licencj/ na dane oprogramowanie. Szczegó y
dotycz/ce programu komputerowego za: znajdziemy w zak adce ‘programy komputerowe’.

7.1

Ewidencja programów komputerowych

Zak adka ta zawiera informacje na temat oprogramowania komputerowego, jego
w a:ciwo:ci oraz informacje na temat licencji przypisanych do danego oprogramowania.
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7.2

Ewidencja licencji

Zak adka ta zawiera informacje na temat posiadanych / zakupionych licencji oraz
przypisaniu ich na poszczególne programy komputerowe. Jedna licencja mo e odnosiA si( do
praw do u ytkowania pojedynczej kopii programu, wielu kopii tego samego programu b/dJ
te kopii kilku rodzajów programów, np. jednego producenta. Edytuj/c informacje o licencji
wskazujemy czy licencja ta jest wielostanowiskowa (czyli dane oprogramowanie mo e byA
instalowane na dowolnej ilo:ci komputerów) czy te dotyczy ona ograniczonej ilo:ci kopii.
Informacje te wykorzystywane s/ do kontroli posiadanych licencji a ilo:ci oprogramowania
przypisywanego do komputerów.
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7.3

Dodawanie nowego oprogramowania i przypisywanie go do
komputera

Oprogramowanie komputerowe identyfikowane jest jako para elementów program +
licencja. Dlatego te chc/c przypisaA okre:lone oprogramowanie do komputera nale y
wskazaA nie tylko nazw( programu, ale tak e licencj( uprawniaj/c/ do korzystania z tego
programu.
Dodawanie nowego oprogramowania mo e przebiegaA w nast(puj/cy sposób:
a) w zak adce programy dodajemy ogólne informacje na temat programu
komputerowego, np. System Windows XP;
b) przechodzimy do zak adki licencje gdzie dodajemy informacj( o nowej licencji, np.
Licencja nr 123 432 434;
c) nast(pnie pozostaj/c w zak adce licencje przypisujemy do nowo wprowadzonej
licencji wcze:niej dodany program, np. Licencja nr 123 432 434 + System Windows
XP.
d) Dokonuj/c tego przypisania nale y wprowadziA równie informacje na ilu
komputerach mo e zostaA zainstalowane dane oprogramowanie zwi/zane z bie /cym
numerem licencji lub te zaznaczyA licencj( jako wielostanowiskow/, czyli tak/, któr/
mo na instalowaA bez ogranicze?.
Wa ne: Na li:cie dodawania programów do licencji nie b(d/ znajdowaA si( programy
ju przypisane do danej licencji.
Operacj( powy sz/ mo na wykonaA równie w odwrotny sposób:
a) w zak adce licencje dodajemy ogólne informacj( o nowej licencji, np. Licencja nr
123 432 434;
b) przechodzimy do zak adki programy gdzie dodajemy informacj( o programie
komputerowym, np. System Windows XP;
c) nast(pnie pozostaj/c w zak adce programy przypisujemy do nowego programu
wcze:niej wprowadzon/ licencj(, np.
System Windows XP + Licencja nr
123 432 434.
d) Dokonuj/c tego przypisania nale y wprowadziA równie informacje na ilu
komputerach mo e zostaA zainstalowane dane oprogramowanie zwi/zane z bie /cym
numerem licencji lub te zaznaczyA licencj( jako wielostanowiskow/, czyli tak/, któr/
mo na instalowaA bez ogranicze?.
Wa ne: Na li:cie dodawania licencji do programu nie b(d/ znajdowaA si( licencje ju
przypisane do danego programu.
Posiadaj/c zdefiniowane ju oprogramowanie jako para program + licencja mo emy
przyst/piA do dodania oprogramowania do komputera. Dokonujemy tego w oknie danych o
komputerze na zak adce ‘Zainstalowane Oprogramowanie’. Wybieraj/c przycisk ‘Dodaj’
otrzymujemy list( par program + licencja. Przy próbie dodania nowego programu do
komputera Ewidencja Wyposa enia PL+ automatycznie dokona kontroli, czy w bazie danych
znajduj/ si( wolne licencje niezainstalowane jeszcze na adnym komputerze.

Ewidencja Wyposa enia PL+
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8 Ewidencja pozosta'ego sprz tu
W zak adce tej przechowywane s/ informacje na temat pozosta ego sprz(tu /
wyposa enia (nie komputerowego), osób odpowiedzialnych / korzystaj/cych z niego, jego
napraw, zwi/zanych z nim terminów (np. termin przegl/dów, termin gwarancji). Dany sprz(t
mo e zostaA przypisany jednemu z istniej/cych w bazie komputerów.
Dane dotycz/ce sprz(tu podzielono na dwa odr(bne zestawy – dane bie /ce oraz dane
archiwalne, czyli sprz(t zlikwidowany. W przypadku tego drugiego zestawu dost(pne s/
dodatkowe dane takie jak termin likwidacji oraz przyczyna.

Ewidencja Wyposa enia PL+
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9 Naprawy
Ekran ten stanowi zbiorcze zestawienie wszystkich napraw komputerów oraz innego
sprz(tu. Na zak adce tej mo liwa jest jedynie edycja informacji o terminie lub usuni(cie go.
Dla zak adki ‘Terminarz’ opcja ‘Podgl&d’ otwiera okno podgl/du danych o komputerze,
sprz(cie, licencji w zale no:ci, do czego odnosi si( planowany termin.
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10 Terminarz
Ekran ten stanowi zbiorcze zestawienie wszystkich terminów przypisanych do
komputerów, licencji oraz innego sprz(tu. Aby termin uwzgl(dniany by podczas sprawdzania
terminów nale y zaznaczyA termin jako aktywny. Mo liwe jest wskazanie, które z pól (data
od czy data do) powinno byA wykorzystywane podczas sprawdzania terminów.
Na zak adce tej mo liwa jest jedynie edycja informacji o terminie lub usuni(cie go.
Dla zak adki ‘Terminarz’ opcja ‘Podgl&d’ otwiera okno podgl/du danych o komputerze,
sprz(cie, licencji w zale no:ci, do czego odnosi si( planowany termin.
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11 Edycja s'owników
S owniki jest to mechanizm przechowywania informacji s ownikowych – cz(sto
wykorzystywanych w ró nych miejscach programu. Klikaj/c przycisk „S5owniki” po prawej
stronie ekranu uka e si( kilka przycisków, których wybór przeniesie nas do edycji wybranych
s owników, o których mowa w kolejnych podrozdzia ach.

11.1 Biblioteka – s owniki ogólne
Biblioteka to zestaw s owników wykorzystywany cz(sto w wielu miejscach programu.
U góry ekranu znajduje si( rozwijana lista dost(pnych s owników. Zasada edycji
poszczególnych pozycji jest analogiczna do edycji danych w innych tabelach.

Ewidencja Wyposa enia PL+
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11.2 W a/ciwo/ci komputerów
Ekran ten s u y do edycji nazw w a:ciwo:ci danego zestawu komputerowego. Do
dyspozycji mamy kilkana:cie pozycji, które mo emy w dowolny sposób nazwaA, np.
procesor, pami(A operacyjna itp. Nazywane w a:ciwo:ci s u yA b(d/ do opisywania
zestawów komputerowych (ich w a:ciwo:ci / elementów sk adowych).

11.3 W a/ciwo/ci pozosta ego sprz0tu
Ekran ten s u y do edycji nazw w a:ciwo:ci innego sprz(tu. Do dyspozycji mamy
kilkana:cie pozycji nazw w a:ciwo:ci osobno dla ka dego rodzaju sprz(tu, które mo emy w
dowolny sposób nazwaA. Nazywane w a:ciwo:ci s u yA b(d/ do opisywania w a:ciwo:ci
sprz(tu / elementów sk adowych.

Ewidencja Wyposa enia PL+
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11.4 Dane firmy
Jest to miejsce, w którym wprowadzamy podstawowe dane dotycz/ce naszej firmy:
NIP, Regon, adresy, telefony, email, adresy stron WWW. Nazwa firmy oraz NIP zostanie
automatycznie naniesiona na generowane raporty.

11.5 Kartoteka firm
Jest to rejestr firm – dostawców us ug takich jak naprawy / konserwacja, sprzedawców
oprogramowania, sprz(tu itp.

Ewidencja Wyposa enia PL+
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11.6 Kartoteka osobowa
Jest to rejestr osób zwi/zanych z firm/ – pracowników i osób wspó pracuj/cych z
firm/. Ka da z osób identyfikowana jest przez unikalny numer ewidencyjny.

Ewidencja Wyposa enia PL+
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12 Raporty
Raporty pogrupowane s/ wed ug kilku grup: raporty ogólne, wed ug lokalizacji,
wed ug pracowników, finansowe oraz raporty indywidualne, o których mowa w nast(pnych
rozdzia ach.
U do u ekranu znajduj/ si( pola ogólnego filtra na zakres dat od – do oraz opcja „Data
wystawienia”. Je:li jest ona zaznaczona mo emy wprowadziA dat(, która na raporcie zostanie
umieszczona pod nazw/ „data wystawienia raportu”.
W opcjach programu dost(pnych w menu „Dane -> opcje” w zak adce „Raporty”
mo emy zdefiniowaA, jakie z dodatkowych elementów powinny zostaA do /czone do raportu.

Mo liwa jest konfiguracja poszczególnych raportów wskazuj/c dodatkowe filtry,
mi(dzy innymi takie jak, numer ewidencyjny wyposa enia, dla którego chcemy otrzymaA
raport, zestaw danych (wszystkie, tylko komputery, tylko licencje itd.), rodzaj danych
uwzgl(dnianych w raporcie (dane archiwalne lub bie /ce). U ytkownik posiada równie
mo liwo:A wskazania sposobu sortowania danych – kolumny, wed ug której dane b(d/
sortowane.
Je:li brakuje w programie interesuj/cego Ci( raportu mo esz zaproponowaA taki
raport. SprawdJ dodatkow/ ofert( na naszej stronie internetowej. Mo emy przygotowaA
Ewidencja Wyposa enia PL+
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dowolny raport, który zostanie umieszczony w rozwijanej li:cie raportów na zak adce
„Raporty indywidualne”. Domy:lnie w programie nie ma adnych indywidualnych raportów.
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13 Dodatki do programu
Dodatki do programu Ewidencja Wyposa enia stanowi/ ró ne programy, które mo na
pobraA z naszej strony internetowej i doinstalowaA poprzez menu „Dodatki -> Zainstaluj
dodatek”. Dodatki udost(pniane s/ dla pe noprawnych u ytkowników programu
posiadaj/cych wa n/ licencj(. Domy:lnie do programu do /czono dwa dodatki:
•
•

Kursy walut NBP – narz(dzie pobieraj/ce z Internetu aktualne kursy walut
publikowane przez Narodowy Bank Polski;
Katalog banków w Polsce – lista wi(kszo:ci oddzia ów banków w Polsce wraz z ich
adresami;

Ewidencja Wyposa enia PL+
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14 Archiwizacja danych
W programie Ewidencja Wyposa enia istnieje mechanizm pozwalaj/cy na tworzenia
archiwum bezpiecze?stwa. Dzi(ki archiwizowaniu danych w razie awarii b(dziemy mogli
odzyskaA nasze dane. Mechanizm ten znajduje si( w Menu „Administracja -> Archiwizacja
bazy danych” i jest dost(pny dla u ytkowników posiadaj/cych uprawnienia administratora.

W celi stworzenia archiwum nale y wskazaA katalog, w którym umieszczane s/
kolejne archiwa, nadaA nazw( naszemu archiwum i dat( jego utworzenia a nast(pnie klikn/A
przycisk „Stwórz nowe archiwum”.
Dane mo emy odzyskiwaA na trzy sposoby:
a) Cz * danych przez pomy&k usun li my - wywo ujemy opcj( menu „Administracja
-> Archiwizacja bazy danych”, odszukujemy katalog zawieraj/cy archiwum, nast(pnie
klikamy przycisk „Odtwórz dane z archiwum”
b) Ca&a baza zosta&a zniszczona – z poziomu konfiguracji bazy danych zak adamy
now/ baz( danych, nast(pnie wywo ujemy operacj( z punku a)
Wa ne: Dla bezpiecze?stwa nale y systematycznie wykonywaA archiwizacj( danych!

Ewidencja Wyposa enia PL+
www.SoftwareProjekt.com.pl

29

15 Administracja programu
Opcja ta znajduje si( w menu „Administracja -> Administracja baz& danych” i
dost(pna jest dla u ytkowników posiadaj/cych uprawnienia administratora.

Zak adka „Zarz&dzanie zbiorami” udost(pnia funkcj( usuwania wszystkich danych ze
wskazanej z rozwijanej listy tabeli. Uwaga! Operacja taka nie b(dzie mog a byA cofni(ta.
Jedyn/ szans/ odzyskania danych b(dzie odtworzenie ich z archiwum.
Zak adka „Optymalizacja bazy” s u y do zmniejszenia rozmiaru bazy danych
zajmowanego na dysku twardym (operacja PACK na plikach bazy danych).
Zak adka „Log b5'dów” pozwala przejrzeA plik opisuj/cy wszelkie powsta e w
programie b (dy oraz oczy:ciA go w razie potrzeby. Plik ten przydany jest podczas
rozwi/zywania przeró nych problemów. W razie potrzeby nale y go przes aA na adres email
firmy SoftwareProjekt.
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16 Inne funkcje programu
W programie znajduje si( jeszcze kilka nieopisanych wcze:niej funkcji. Najwa niejsze
z nich opisano poni ej.
•
•
•
•
•

•

Notatnik - dost(pny jest w menu „Narz'dzia -> Notatnik”. Mo na w nim zapisywaA
wa ne sprawy. Podaj/c termin notatki program poinformuje o niej w odpowiednim czasie.
Informacje o aktualizacjach programu – dost(pne w menu „Pomoc -> Sprawd3
aktualizacj' programu”. Za pomoc/ tej funkcji mo na sprawdziA czy nie ukaza y si( nowe
dodatki lub aktualizacje programu.
Naj wie sze wiadomo ci - dost(pne w menu „Pomoc -> Poka naj9wie sze wiadomo9ci”.
Funkcja ta pobiera z Internetu najnowsze informacje dotycz/ce programu Ewidencja
Wyposa enia.
Przeliczanie sum – przycisk „Przelicz sumy” w prawym dolnym rogu ekranu. Klikaj/c na
ten przycisk otwieramy od:wie amy okno, w którym znajduje si( podsumowanie kolumn
numerycznych z aktualnie otwartej tabeli.
Fiszka – przycisk „Fiszka” w prawym dolnym rogu ekranu. Jest to notatnik, w którym
mo na zapisywaA informacje tymczasowe. Jego zawarto:A czyszczona jest po
zako?czeniu pracy. Notatnik mo e byA przydatny do zanotowania pewnych informacji,
wyników obliczenia itp.
Zapisz do .CSV – ka d/ wy:wietlan/ tabel( mo na zapisaA do arkusza.CSV. S u y do
tego odpowiednia opcja w menu „Edycja”, menu kontekstowym b/dJ przycisk „do CSV”.
Zapisywana tabela b(dzie posortowana i przefiltrowana tak jak jej odpowiednik widoczny
na ekranie programu.

Wyczymy udanej i przyjemnej pracy z programem Ewidencja Wyposa enia 1.0 PL+
Zespó SoftwareProjekt

Zapraszamy Pa;stwa równie do zainteresowania si' naszymi pozosta5ymi programami
komputerowymi. Zapraszamy na nasze strony internetowe:
www.SoftwareProjekt.com.pl
www.Domowe-Finanse.pl
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DEKALOG U2ytkownika programu Ewidencja Wyposa2enia PL+

1) Przed rozpocz(ciem instalacji Ewidencji Wyposa enia zamknij wszystkie
programy dzia aj/ce w tle.
2) Zak adaj now/ baz( tylko w pustych katalogach, w których nie znajdowa y si(
wcze:niej inne bazy. Zak adaj baz( w programie uruchamianym na komputerze,
na którym baza b(dzie fizycznie si( znajdowaA.
3) Upewnij si(, e nikt wi(cej nie pracuje z programem, gdy: zmieniasz po o enie
lub zak adasz now/ baz( danych, tworzysz lub przywracasz dane z archiwum.
4) Na ka dym komputerze :cie ka dost(pu do bazy danych powinna byA identyczna,
mo e ró niA si(, co najwy ej liter/ dysku.
5) Nale y systematycznie wykonywaA archiwizacj( danych.
6) W razie awarii silnika bazy danych BDE nale y skorzystaA z opcji „Reinstalacja
silnika baz danych BDE” dost(pnej w „Menu Start” w folderze Ewidencja
Wyposa enia.
7) W razie powa niejszego problemu z programem uruchom program ponownie,
zrestartuj komputer lub zamknij wszystkie kopie programu dzia aj/ce na innych
komputerach.
8) Zapami(taj wprowadzane has o dost(pu do bazy danych. W przysz o:ci mo e byA
potrzebne.
9) Program Ewidencja Wyposa enia rozró nia podczas logowania wielko:ci liter
wprowadzanych hase .
10) Po zainstalowaniu programu pami(taj, i domy:lna nazwa i has o u ytkownika
za o ona po stworzeniu nowej bazy to:
login: ADMIN
has&o: admin
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