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1 Podstawowe informacje

Sys te m  SPA  jes t  programem  komputerowym  zaprojektowanym  z  myślą  o
upros zczeniu obs ługi s alonów piękności, s alonów kos metycznych, SPA, s olariów, fitnes s
klubów oraz s zkół tańca. Ma on za  zadanie  s tanowić  pomoc  w zarzą dzaniu bazą  danych
klientów,  pracowników  czy też  us ługami wprowadzają c  bardzo  potężny  moduł s trategii
marketingowej w pos taci s przedaży karnetów, pakietów us ług. Wbudowany moduł analiz
umożliwia s prawowanie leps zej kontroli nad działalnością  firmy. 

Sys tem SPA pos iada  zaimplementowane  w s obie  olbrzymie  doświadczenie  w dziedzinie
tworzenia  i  wdrożenia  programów  klas y  SPA.  Program  zos tał zaprojektowany  w  taki
s pos ób,  aby  pomimo  dużych  możliwości,  pozos tać  przyjaznym  nawet  dla
niedoświadczonego  użytkownika.  Wraz  z  wprowadzeniem  wers ji  2.0  SQL  -  program
Sys tem  SPA  zys kał nies potykaną  dotą d  potęgę  działania  dzięki  zas tos owaniu  bazy
MySQL.  Od  tej  chwili  nie  ma  już  znaczenia  ilość  os ób  jednocześnie  pracują cych  w
programie  czy ich lokalizacja  geograficzna. Bardzo ważnym  as pektem  jes t  również  fakt,
iż s erwer bazy może pracować pod wieloma różnymi s ys temami operacyjnymi. 

Je de naście  powodów dla których te n s ys te m je s t najle ps zy ?

1. Ponieważ jes t s tos owany jako środe k dydaktyczny w s zkolnictwie  wyżs zym.
2. Ponieważ jes t to najbardzie j rozbudowaną  aplikacja tego typu na rynku.
3. Ponieważ program jes t s tale rozwijany i dos tos owywany według ws kazówek i potrzeb

klientów.
4. Ponieważ ma on już za s obą  wdrożenia  w dużych s alonach SPA.
5. Ponieważ nawet na s tars zym s przęcie będzie działał s prawnie.
6. Ponieważ jes t pakietem ws zys tko-w-jednym.
7. Ponieważ jes t jedyną  pols ką  aplikacją  SPA z możliwością obs ługi hote li.
8. Produkt całkowicie pols ki, dos tos owany do pols kich warunków a nie przeróbka obcej

produkcji.
9. Kopia dla właściciela / kierownika s alonu gratis  (do podglą du pracy s alonu).
10. Jedyny taki program przygotowany z myślą  również o s zkołach tańca. 
11. Program obs ługuje 3 bramki SMS, cena za SMS już od 3 gr.

Jakie  zale ty uzys kuje  właścicie l  de cydując s ię  na Sys te m SPA:

· przejrzys ty s chemat w rozliczeniach z pracownikami

· obiektywna  ocena  rentowności  przeds iębiors twa  poprzez  rozbudowane  moduły
analiz i s tatys tyk

· możliwość oznaczenia VIP-klientów

· możliwość oceny zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników i us ługi

· efektywne zarzą dzanie rozchodem materiałów i ocenę efektywności pracy s przętu

Jakie  udogodnie nia otrzymuje  klie nt:

· pros ty s pos ób zapis u na zabiegi

· całkowita przejrzys tość za co i ile płaci klient

· dogodne s pos oby rozliczenia

Sys te m SPA je s t zinte growany z:
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· portalami SMS wiadomości

· drukarkami fis kalnymi

· s ys temem zarzą dzania s olarium

· kartami płatniczymi

· Sys temami kontroli dos tępu web-s erwis ami
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2 Uruchomienie i menu główne

Po uruchomieniu programu w lewym górnym rogu znajduje się okno do zalogowania. W pole
loginu wprowadzona zostaje nazwa użytkownika, w pole hasło wprowadzamy hasło
użytkownika i logujemy się za pomocą  przycisku zaloguj. Przycisk wyloguj służy do
wylogowania się użytkownika. Przycisk z 3 kropkami znajdujący się koło przycisku zaloguj służy
do zalogowania się kartą  zbliżeniową z paskiem magnetycznym lub kodem kreskowym. 

Ekran ten został podzielony na następujące części:

§ Dziś urodziny obchodzi – prezentuje listę osób które dziś obchodzą  urodziny,
dodatkowo zawiera informację dotyczącą  urodzin partnera

§ Umówione spotkania – zawiera listę spotkań umówionych na dzień dzisiejszy 
§ Znalezione błędy w recepturach – zawiera listę brakujących składników receptur do

świadczonych usług
§ Znalezione błędy w usługach – zawiera listę błędów wykonywanych usługach.

Komputer każdorazowo analizuje receptury i w przypadku znalezienia w recepturze
towaru który nie znajduje się na magazynie, system umieszcza informację o tym w lewym
dolnym rogu.  Po prawej stronie na dole znajdują  się informacje odnośnie błędnych
receptur przypisanych do usług.

§ Kończące się karnety – zawiera listę osób którym kończą  się w najbliższym tygodniu
karnety

Zakładka [Aktualności System SPA ] przenosi użytkownika na stronę internetową programu
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System SPA

Pasek na dole ekranu zawiera następujące informacje:

§ Status – możliwe opcje jakie mogą  się tutaj pojawić to:
a) Połączono – system  jest połączony bazą  danych
b) Połączono z bazą  testową – oznacza połączenie programu System SPA z bazą

testową
§ Użytkownik MsWindows – nazwa użytkownika aktualnie zalogowanego w systemie

Microsoft Windows
§ Użytkownik System SPA – nazwa użytkownika aktualnie zalogowanego w programie

System SPA
§ Wersja – wersja programu System SPA

Niektóre modułu posiadają  możliwość zwijania/rozwijania dolnych pasków narzędzi:
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Po zalogowaniu się użytkownik domyślnie zostaje przeniesiony do głównego menu na  zakładkę
[Obsługa salonu], gdzie może zacząć pracę z programem.
Również należy zwrócić  uwagę,  iż przy  uruchomieniu  domyślnie  sprawdzana  jest  dostępność
aktualizacji, jeżeli program znajdzie nową wersję to zaproponuje aktualizację systemu.
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3 Zmiana użytkownika/logowanie

W  celu  zalogowania  się  na  swojego  użytkownika  należy  nacisnąć  przycisk  [Wyloguj]  co
powoduje  zablokowanie  wszystkich  funkcji  programu.  Następnie  w  polu  „Nazwa
użytkownika” należy wprowadzić swój login, w polu „Hasło”  należy oczywiście  wprowadzić
hasło  swojego  użytkownika.  Naciśnięcie  przycisku  [Zaloguj]  weryfikuje  poprawność
wprowadzonych  danych  i  loguje  użytkownika  wyświetlając  stosowny  komunikat.  Przejście
pomiędzy polami z nazwą użytkownika i hasłem odbywa się za pomocą  przycisku [tab].

Program umożliwia również automatyczne logowanie użytkownika na dwa sposoby:
1. Wskazanie w panelu administracyjnym w zakładce konfiguracja użytkowników

domyślnego użytkownika.
2. Uruchomienie programu z parametrami:

SystemSPA.exe –u=użytkownik –p=hasło
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4 Pasek szybkiego dostępu

Sekcja  „Pasek  szybkiego  dostępu”  pozwala  na  zmianę  i  zarządzanie  podstawowymi
parametrami programu,  takimi jak  zmiana  koloru  okien  i  list,  przemieszczanie  się  pomiędzy
oknami, skanowanie kodów kreskowych, odświeżaniem danych. 

 [Wygląd okien]  - funkcja która pozwala nam zarządzać wyglądem okien, przełączając się
odpowiednio pomiędzy różnymi stylami.

 [Wygląd siatek danych] - funkcja która pozwala nam zarządzać wyglądem siatek danych,
przełączając się odpowiednio pomiędzy różnymi trybami kolorów.

 [Okna] - funkcja która pozwala nam przełączać się pomiędzy oknami. Gdy zaistnieje
sytuacja w  której nie będziemy wiedzieć w którym miejscu jesteśmy, albo jak przejść do
odpowiedniego miejsca, ta opcja będzie bardzo pomocna.

 [Skanuj kod] - funkcja która pozwala nam skanować kod kreskowy wybranych towarów,
usług, kart członkowskich.

 [Odśwież] - funkcja która pozwala nam odświeżać dane po wprowadzeniu zmian, jeżeli te
zmiany nie zaczęły być widoczne.

Sekcja [Więcej przycisków] (strzałka po prawej stronie ) pozwala na wprowadzenie bardziej
zaawansowanych zmian. 



13Pasek szybkiego dostępu

© 2015 Projekt Info Adrian Pucek

Kliknięcie na przycisk [Więcej komend] otwiera okienko za pomocą  którego możemy
konfigurować jakie moduły mogą  być wyświetlane na ekranie.

Opcja [Pokaż Quick Access Toolbar pod wstęgą] umożliwia wyświetlania paska szybkiego
dostępu pod wstęgą .

Kontrolka [Minimalizuj wstęgę] minimalizuje wstęgę

Z lewej strony paska szybkiego dostępu umieszczona jest ikona głównego przycisku programu.

Po kliknięciu go pojawia się następujące menu:
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Po wybraniu pola [Pomoc] ukazują  się następujące możliwości:

[Plik pomocy] – otwiera plik pomocy SystemSPA.pdf

[Strona projektu] – otwiera stronę internetową programu System SPA

[O systemie SPA] – wyświetla informację dotyczące programu System SPA

[Dostęp zdalny] – uruchomienie okienka dialogowego programu Ammyy Admin
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Po wybraniu pola [Baza] użytkownik ma następujące możliwości wyboru działania:

[Połącz z bazą główną] – połączenie z bazą  programu System SPA

Połączenie z bazą  główną  programu System SPA przebiega w sposób podobny do połączenia z
bazą  testową programu System SPA, a w lewym dolnym rogu ekranu pojawi się informacja o
połączeniu z bazą  główną  programu System SPA.

[Połącz z bazą testową] – połączenie programu z bazą  testową programu System SPA

Po wybraniu tej opcji pokaże się komunikat informujący o przebiegu połączenia z bazą  testową
programu System SPA
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Po udanym połączeniu w lewym dolnym boku ekranu pojawi się napis informujący użytkownika
o połączeniu z bazą  testową programu System SPA.

Po wybraniu pola [Własne skróty] ukazują  się następujące możliwości:
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Każda z pozycji stanowi oddzielny skrót konfigurowalny w panelu administracyjnym przez
lokalnego administratora.

Po wybraniu pola [U U ] użytkownik ma możliwość zmiany języka programu na pożądany.

[Kopia bazy danych] – wykonanie kopii bazy danych na lokalny komputer bądź pendrive.

Przycisk [Aktywacja System SPA] umożliwia aktywację używanej kopii programu System
SPA.
Przycisk [Wyślij kod rejestracyjny] powoduje wysłanie kodu rejestracyjnego programu
System SPA.
Kliknięcie przycisku [Wyjście] powoduje zakończenie pracy z programem System SPA.

1. Wysyłanie powiadomienia

Po uruchomieniu programu po lewej stronie widnieje pole informujące który z klientów obchodzi
dziś  urodziny.  System  umożliwia  proste  wysyłanie  powiadomienia  sms  lub  email  dla  tych
klientów.
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Wystarczy nacisnąć prawym guzikiem myszy klienta do którego chcemy wysłać powiadomienie
sms lub e-mail.

Zamykanie programu

Przy zamykaniu systemu wykonywana jest kopia bezpieczeństwa do folderu gdzie zainstalowano
program  kopia.
Zwykle jest to c:\program files\System SPA\Kopia.
Kopia wykonana będzie tylko wtedy gdy komputer na których uruchomiono  System SPA jest
jednocześnie  klientem  jak  i  serwerem  (instalacja  jednostanowiskowa),  pojawi  się  wówczas
odpowiedni komunikat informujący użytkownika o wykonywaniu kopii.



Część V



20 Pomoc System SPA

© 2015 Projekt Info Adrian Pucek

5 Poruszanie się po kartotece

Każda kartoteka posiada wielofunkcyjną  siatkę z danymi. Umożliwia ona przejrzystą  segregację,
grupowanie oraz sortowanie danych.
W celu posortowania danych alfabetycznie według wybranej kolumny należy kliknąć na jej górną
belkę.  Jeżeli chcemy posortować  odwrotnie  -  należy  kliknąć  w  belkę  ponownie.  Strzałki  po
prawej stronie belki będą  służyć nam podpowiedzią  o tym jak jest posortowana lista.

Siatka umożliwia również grupowanie danych według wybranej kolumny co ma niebagatelne
znaczenie gdy mamy kilka tysięcy rekordów. W tym celu należy kliknąć oraz przytrzymać lewy
przycisk myszy na kolumnie, przesunąć (nie puszczając przycisku)  na pole z napisem
„Przeciągnij nagłówek kolumny aby pogrupować dane wg tej kolumny”.
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5.1 Filtrowanie danych

Szybki filtr  jest  metodą  zaimplementowaną  w  siatkę  umożliwiającą  wybranie  dowolnej  grupy
rekordów z siatki.  W celu jego  aktywacji należy kliknąć  w strzałkę  (jak  na  zrzucie  poniżej)  i
wybrać interesujące nas pola zaznaczając odpowiednio haczykiem.

Program umożliwia również wyszukiwanie danych za pomocą  wiersza filtra umieszczonego nad
siatką . 



22 Pomoc System SPA

© 2015 Projekt Info Adrian Pucek

W celu wyszukania napisu poczynając od środka należy szukaną  frazę poprzedzić znakiem
procenta %.

5.2 Grupowanie danych

Większość  siatek  z danymi w programie  posiada  możliwość  dostosowania  się  do  preferencji
użytkownika  nie  tylko  poprzez  sortowanie  czy  grupowanie,  ale  również  poprzez  opcję
dostosowywania kolumn. W celu wyboru kolumn należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na
nagłówku kolumny i wybrać pozycję 'Najlepsze dopasowanie' z menu kontekstowego. Program
sam dobierze optymalną  pozycje kolumn.
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W celu zmiany organizacji wyświetlania pól na siatce  należy przeciągnąć  z listy kolumn żądaną
kolumnę w miejsce docelowe. Aby powrócić do poprzednich ustawień należy przeciągnąć pole
z siatki na listę kolumn.

Kolejność pól jest w pełni dowolna, użytkownik sam decyduje które pola i w jakiej kolejności
mają  pojawiać się na siatce danych.
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5.3 Stopka kolumny

Tworzenie stopki kolumny ma na celu podliczenia sumy, ilości, średniej, wartości minimalnej lub
maksymalnej dla danej kolumny. W celu utworzenia stopki należy kliknąć prawym przyciskiem
myszy na górną  belkę i z menu kontekstowego wybrać „Stopka”. Po dokonaniu tej czynności
na dole powinna pojawić się stopka, klikając prawym przyciskiem na którą  możemy
wywoływać potrzebne dla nas pozycje z menu kontekstowego.

5.4 Wyszukiwanie

Moduł [Wyszukiwanie]  jest  zaimplementowany  w  większości  modułów  programu.  Aby  go
odnaleźć  wystarczy  popatrzyć  na  dolną  część  okna  programu  i  nacisnąć  zakładkę
[Wyszukiwanie].  Logika  działania  tego  modułu  jest  identyczna  we  wszystkich  sekcjach
programu.
Wyszukiwanie służy do przeszukania  bazy danych pod  ką tem wprowadzonej  wartości w pole
„Szukana  fraza”.   Pole  „Szukaj  według”  służy  do  wybrania  pola  po  którym  chcemy
wyszukiwać. 
System jest tak ustawiony aby rozpoznawał również częściowe dopasowania, np. wprowadzenie
słowa Anna zwróci wynik dla Joanna. 
W całym programie  zaimplementowana  jest  funkcja  szybkiego  szukania  polegająca  na  tym,  iż
jeżeli  po  wejściu  do  wybranego  modułu  zaczniemy  pisać,  program  automatycznie  przeniesie
użytkownika na okno wyszukiwania.
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Przycisk [Czyść] służy do wyczyszczenia warunków wyszukiwania i wyświetlenia całej
zawartości bazy danego modułu.

5.5 Dodawanie, usuwanie i edycja danych

Prawie każdy moduł posiada na dole przyciski:

[Dodaj] – przycisk ten służy do dodawania nowych wpisów do bazy w wybranym przez
użytkownika module. Po naciśnięciu tego przycisku należy wypełnić wymagane dane dotyczące
dodawanego wpisu, następnie należy nacisnąć [Edytuj] – przycisk pozwala na edycję
istniejącego wpisu w bazie. Aby edytować wpis, należy zaznaczyć go na liście, następnie kliknąć
na ten przycisk. Po zmianach w danych należy nacisnąć przycisk [Akceptuj] aby zapisać zmiany
w bazie.
[Usuń] – przycisk pozwala na usuwanie zaznaczonego wpisu na liście.
[Akceptuj] – przycisk aktywuje się w momencie edycji lub dodawania wpisu. Naciśnięcie tego
przycisku powoduje zapisanie bądź zmianę danych w bazie.
[Porzuć] – przycisk aktywuje się w momencie edycji lub dodawania wpisu. Naciśnięcie tego
przycisku powoduje anulowanie edycji/dodawania wpisu.

Menu  kontekstowe  jak  i  w  większości  systemów  typu  Windows  jest  wywoływane  prawym
kliknięciem myszy.  W zależności od  miejsca  w  którym klikamy  menu  kontekstowe  może  się
różnić  opcjami  do  wyboru.  Więcej  informacji  odnośnie  konkretnych  komend  menu
kontekstowego  można  uzyskać  w  poszczególnych  rozdziałach  w  których  chcemy  wywołać
odpowiednie  menu.  Warto  również zaznaczyć,  że  jeżeli klikamy prawym przyciskiem myszy  i
menu kontekstowe się nie pojawia, to oznacza że w danym miejscu nie jest dostępne.
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5.6 Eksport danych

System SPA umożliwia eksport danych z siatek na dwadzieścia  sposobów.

1. MS Excel bezpośrednio bez OLE - Excel spreadsheet
2. MS Excel z wykorzystaniem OLE - Excel file
3. MS Access - MS Access database
4. MS Word z wykorzystaniem OLE - Word file
5. Pliki RTF - RichText format 
6. Plik tekstowy (lub csv) - Text files
7. Plik HTML - HTML file
8. Plik XML - XML file
9. Lotus 1-2-3 
10.QuattroPro 
11.SYLK (Symbolic Link)
12.DIF (Data Interchange Format)
13.LDAP Data Interchange Format
14.Plik do analiz statystycznych - SPSS
15.Skrypt SQL - SQL-script with data dump
16.Paradox/DBase/ASCII files
17.DBase tables
18.Źródło ADO
19.Schowek MS Windows - MS Windows clipboard
20.Kopia danych do innego źródła danych



Część VI
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6 Obsługa salonu

6.1 Terminarze

Moduł [Terminarz] umożliwia sprawne zorganizowanie spotkań oraz czasu pracy i zarządzanie
nimi. 
Wyróżniamy cztery rodzaje terminarzy:
1) [Terminarz spotkań]
2) [Terminarz solarium]
3) [Grafik fitness]
4) [Grafik pracy]
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Moduł [Terminarz] został podzielony na dwie zakładki:

§ Terminarz
§ Święta

Po prawej stronie znajduje się pionowy pasek zawierający sekcje dotyczące sposobów
wyświetlania, kolorowania, opisu komórki, widoku oraz filtrowania. Pasek ten posiada
następujące zakładki:

- [Widok]
- [Filtr] 
- [Akcja] 
- [Czas]

W dolnej części widoku terminarza znajdują  się dodatkowe przyciski pozwalające na
przystosowanie widoku terminarza:

-przyciskiem [+] dodaje się więcej wyświetlanych kolumn w bieżącym 

 widoku
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-przyciskiem [–] zmniejsza się tą  ilość. 

Pozostałe przyciski służą  do przełączania pojedynczo (przewijania) każdego widoku okna.

Zmiana daty:
W celu zmiany daty należy wybrać z kalendarza znajdującego się w prawym górnym rogu
żądany dzień lub dni. W celu zaznaczenia kilku dni należy wybrać datę począ tkową i
przeciągając po kalendarzu zaznaczyć okres.

W przypadku gdy ilość kolumn nie mieści się na ekranie należy skorzystać z suwaka poziomego
znajdującego się na dole ekranu.
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Zakładka [Widok] posiada następujące pola:



32 Pomoc System SPA

© 2015 Projekt Info Adrian Pucek

Kolorowanie wyłączone
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Kolorowanie według pracowników (kolory nadane w kartotece pracowników)

Kolorowanie według gabinetów (kolory nadane w module gabinetów)
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Kolorowanie według usług (kolory nadane w module usług)

Sekcja ”Sposoby kolorowania” umożliwia kolorowanie komórek na cztery sposoby: 
„Brak” - nie koloruje komórek
„Według pracowników” - system pobiera kolor pracownika z kartoteki pracownika i  koloruje
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komórkę według tych ustawień.
„Według  gabinetów”  -  system  pobiera  kolor  gabinetu  z  kartoteki  gabinetów  (zakładka
[Gabinet]) i nim koloruje komórkę.
„Według usług” - system pobiera kolor usługi z kartoteki usług (zakładka [Lista usług]) i nim
koloruje komórkę.
Tę  same  funkcje  można  znaleźć  klikając  prawym  przyciskiem  myszy  na  zaplanowanych  już
spotkaniach.
Sekcja „Sposoby wyświetlania” pozwala na ustawienie układu komórek:
„Według dat” - terminarz nie zostaje podzielony na kolumny, wszystkie wydarzenia z zadanego
okresu czasu znajdują  się na jednym ekranie dodatkowo sortowane według czasu.
„Według  pracowników”  -  terminarz  zostaje  podzielony  kolumnami  według  pracowników.
Każdy  pracownik  otrzymuje  swój  kolor.  Działając  w  tym  trybie  wyświetlany  jest  również
półprzezroczysty czas pracy.
„Według gabinetów” -  terminarz zostaje podzielony kolumnami według  gabinetów w których
planowane są  zabiegi. Funkcjonalność ukryta została także pod prawym przyciskiem myszy.

Sekcja „Sposób opisu komórki” umożliwia dynamiczną  modyfikację sposobu opisu 
komórki. Dostępne jest sześć sposobów:
„Klient(Grupa)”  -  opis  komórki  nazwiskiem  i  imieniem  klienta  (ewentualnie  grupy)  oraz
lokalizacją  w nawiasie.
„Pracownik” - komórka zawiera nazwisko i imię pracownika, który przeprowadza zabieg oraz
lokalizacja w nawiasie.
„Klient(Grupa)+Usługa” -  opis komórki nazwiskiem i imieniem klienta (ewentualnie grupy) +
usługą  oraz lokalizacją  w nawiasie.
„Pracownik+Usługa” - opis komórki nazwiskiem i imieniem pracownika (ewentualnie grupy) +
usługą  oraz lokalizacją  w nawiasie.
„Klient(Grupa)+pracownik” opis komórki nazwiskiem i imieniem klienta  (ewentualnie  grupy)
+ nazwiskiem i imieniem pracownika oraz lokalizacją  w nawiasie.
„Usługa” - opis komórki nazwą usługi

Zakładka [Filtr]:
Sekcja filtrowania pozwala na wyświetlanie wybranych przez użytkownika pracowników i
gabinetów w widoku terminarza
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Zakładka [Akcja] zawiera następujące sekcje:
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[Powiadomienia]:
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W tej sekcji użytkownik ma możliwość wysyłania informacji do klientów, pracowników za
pomocą  dwóch modułów: 
- [Powiadomienia SMS] 
- [Powiadomienia email]

„Kursor”:
Wyświetlanie daty i czasu w miejscu kursora jest przydatną  funkcją  w przypadku podziału
terminarza na wiele kolumn.
„Autoodświeżanie”:
Odświeżanie  terminarza  -  pole  jest  przeznaczone  do  wprowadzenia  wartości  od  1  do  59
reprezentującej interwał minut z jakim terminarz będzie automatycznie odświeżany.
Dodatkowo w module [Akcja] możliwy jest również wydruk raportu zadań za  wybrany okres
oraz wydruk terminarza. Raport taki może  być  posortowany według pracowników,  gabinetów
lub usług. Możliwe także jest wyświetlenie archiwum i drukowanie terminarza.
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Sekcja  „Rodzaj widoku” umożliwia zmianę widoku terminarza według:
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- „widoku dziennego”
- „widoku tygodnia”
- „widoku tygodni”
- „widoku rocznego”
- „widoku siatki czasu”

Widok tygodnia

Widok tygodni
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Widok roczny

Widok siatki czasu
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Drukuj terminarz

Przycisk ten umożliwia wydrukowanie terminarza w formie wizualnej, tak jak widzi to operator. 

Drukuj raport zadań



43Obsługa salonu

© 2015 Projekt Info Adrian Pucek

Przycisk  wydruku  raportu  zadań  umożliwia  wybrukowania  zestawienia  w  formie  tabeli  z
uwzględnieniem następujących parametrów:
§ określenie daty od
§ określenie daty do
§ wybranie statusu, np. rozliczone, anulowane... 
§ pracownika wykonującego
§ pracownika planującego
§ gabinetu, w którym wykonywana jest usługa

Wygenerowane zestawienie:
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Zestawienie może być, podobnie jak każde inne, wyeksportowane do formatu:
o PDF
oHTML
o Excel (przez OLE)
o Excel (przez XML)
o BMP
o JPEG
o TIFF
oGIF
o RTF (tekst formatowany)
o E-Mail
oOpenOffice Calc
oOpenOffice Writer
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Zakładka [Czas]:
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Zakładka posiada bardzo interesującą  funkcję odliczania czasu pozostałego do zwolnienia
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gabinetu. 

W celu skorzystania z tej funkcji należy zaznaczyć pole „Wyświetlaj czas do zwolnienia
gabinetu” następnie na zakładce [Akcja] należy wprowadzić ilość minut co ile ma się
terminarz odświeżać.

Można również użyć opcji „Odśwież” teraz z zakładki [Akcja].

System umożliwia zmianę podziałki godzinowej, na 5,6,10,15,30,60 minut. W tym celu należy
kliknąć prawym przyciskiem myszy na podziałkę i wybrać żądany przedział.
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Zakładka [Święta] umożliwia wprowadzanie świą t do naszego terminarza
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6.1.1 Szybkie planowanie

W celu umówienia terminu należy wybrać pożądaną  godzinę na terminarzu klikając lewym
przyciskiem myszy w module [Terminarz], potem nacisnąć prawy przycisk myszy i z menu
kontekstowego wybrać pozycję „Szybkie planowanie”.
„Szybkie planowanie” zawiera pola:
„Data” - pole przeznaczone do wprowadzenia daty spotkania (wypełniane automatycznie)
„Godzina rozpoczęcia”  -  pola  przeznaczone  do  wprowadzenia  godziny i minuty rozpoczęcia
(wypełniane automatycznie).



50 Pomoc System SPA

© 2015 Projekt Info Adrian Pucek

„Godzina zakończenia” -  pola przeznaczone do wprowadzenia godziny i minuty zakończenia.
Pola te są  wypełniane w momencie wybrania usługi. System oblicza czas zakończenia zabiegu.
„Pracownik”  - pole przeznaczone dla wyboru pracownika wykonującego usługę.

„Klient”  -  pole  przeznaczone  do  wprowadzenia  klienta.  Jeżeli  klient  nie  znajduje  się  w
kartotece  klienta  należy nacisnąć  przycisk  „+”,  po  tym zostaje  przed  nami otwarty  formularz
[Dodawanie  klienta] (po prawej stronie okna), gdzie możemy dodać nowego pracownika nie
wychodząc z trybu „Szybkiego planowania”. Tam należy wprowadzić  nową  pozycję  klienta,
wypełnić  wszystkie  pola  a  następnie  klikając  przycisk  [Zapisz](W  przypadku  pola  „tel.
komórkowy”  podczas  wychodzenia  z  niego  możemy  dostać  komunikat:  „Nieprawidłowa
wartość”  –  oznacza  on  tyle,  że  pole  jest  nieprawidłowo  wypełnione.  Gdybyśmy  chcieli
pozostawić  pole  puste  należy  je  wypełnić  samymi zerami).  Użytkownik  zostanie  przeniesiony
ponownie  do  lewej  części  okna  „Szybkiego  planowania”  ale  z  wpisanym  imieniem  i
nazwiskiem klienta.
Po wybraniu klienta po prawej stronie wyświetli się jego historia spotkań. W przypadku gdy jest
to pierwsze spotkanie klienta, jego imię oraz nazwisko podświetlone zostanie na kolor czerwony.
Okno  planowania  umożliwia  również  wydrukowanie  zestawienia  historii  lub  zaplanowanych
zabiegów klienta, do tego służy przycisk 'Drukuj zestawienie'.
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Opcja „Usługa” -  pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy usługi. Jeżeli usługa nie znajduje
się  w  kartotece  usług  należy  nacisnąć  przycisk  „+”,  po  tym  zostaje  przed  nami  otwarty
formularz [Dodawanie usługi] (po prawej stronie okna), gdzie możemy dodać nową  usługę nie
wychodząc  z  trybu  „Szybkiego  planowania”.  Następnie  należy  wprowadzić  nową  pozycję
usługi,  wypełnić  wszystkie  pola  a  następnie  klikając  przycisk  [Zapisz].  Użytkownik  zostanie
przeniesiony ponownie do „Szybkiego planowania” z wpisaną  nazwą usługi.
Opcja „Pakiet”  -  jest  prawie  identyczne  jak  opcja  „Usługa”,  tzn różnica  polega  na  tym,  że
pod określeniem pakiet kryje się  kilka  usług wykonywanych jedna  po  drugiej.  Nie  dotyczy to
zabiegów wykonywanych z karnetu.
Po  wybraniu  usługi  komputer  automatycznie  obliczy  czas  trwania  usługi.  Jeśli  do  usługi
przypisano gabinety w których można ją  wykonywać, System ograniczy ich wybór.
„Lokalizacja”  -  pole  przeznaczone  do  wprowadzenia  gabinetu  gdzie  będzie  wykonywany
zabieg.
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Zakładka aktywne karnety wywoływana jest automatycznie w chwili gdy planowany zabieg
odbywa się jako część wykupionych usług na karnecie. W celu wywołania karnetów, po
wybraniu klienta, operator klika 'Z karnetu'. W górnej części okna wyświetla się lista
wykupionych karnetów. Po wybraniu karnetu pojawi się w dolnym oknie lista usług znajdujących
się na karnecie. Po kliknięciu w żądaną  usługę karnetową System przepisze ją  w pole 'Usługa'.
Program sprawdza czy wybrany klient ma aktywne karnety.  W przeciwnym wypadku zostanie
wyświetlona stosowna wiadomość o braku aktywnych karnetów. 
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Zakładka 'Anulowane ' wyświetla listę odwołanych przez klienta spotkań.

Zakładka 'Historia z karnetu' wyświetla wszystkie wykonane usługi pobrane z danego karnetu.
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Przyciski  „+”-  na  dole  ekranu  służą  do  zwiększania  ilości  zabiegów  w  obrębie  jednego
spotkania.  Ma  to  zasadnicze  znaczenie  gdy klient  wykupuje  karnet  na  30  minut  na  solarium.
Wtedy  wystarczy  wybrać  stosownego  klienta,  zaznaczyć  iż to  spotkanie  będzie  pobierane  z
karnetu, następnie należy za pomocą  przycisków +- ustawić pożądaną  ilość minut.

Na formularzu w lewym dolnym rogu znajduje się przycisk „+” oraz  „-” służą  one do
dodawania kolejnych usług bez opuszczania bieżącego okna „szybkiego planowania”. Po
dodaniu wystarczy kliknąć w pole „Usługa” na aktywnym wierszu i z rozwijanego menu wybrać
usługę. Zapis usług odbywa się automatycznie.

 Zabezpieczenie przed wystąpieniem duplikatów przy
planowaniu spotkań
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System SPA jest zabezpieczony przed wystąpieniem duplikatów rezerwacji na 5 sposobów:

§ Sprawdzanie dostępności klienta (patrz panel administracyjny)
§ Sprawdzanie dostępności pracownika (patrz panel administracyjny)
§ Sprawdzanie dostępności gabinetu (patrz panel administracyjny)
§ Sprawdzanie czy pracownik w danym czasie pracuje (patrz panel administracyjny)
§ Sprawdzenie czy salon jest otwarty w zadanym czasie

6.1.2 Operacje w terminarzu

Terminarz System SPA umożliwia łatwe zarządzanie zapisanymi usługami.. W przypadku gdy
zachodzi konieczność zmiany godzin wykonywania usługi należy kliknąć lewym przyciskiem
myszy na usłudze i przeciągnąć ją  w inne miejsce.

W przypadku gdy usługa trwa dłużej (lub krócej), terminarz umożliwia zmianę czasu jej trwania.
W tym celu należy 'chwycić' usługę za dolną  krawędź i przeciągając myszą  skrócić lub wydłużyć
czas jej trwania.
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6.1.3 Kopiuj-Wklej

System SPA umożliwia zastosowanie w terminarzu technologi  kopiuj->wklej.
W sytuacjach gdy chcemy umówić klienta na serię zabiegów nie ma konieczności umawiania go
na każdą  usługę oddzielnie.
Wystarczy umówić na pierwszy zabieg i następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na
zaplanowanej usłudze. Z menu kontekstowego należy wybrać 'kopiuj' (lub 'wytnij') i na pustym
polu terminarza należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać 'wklej'. Mechanizm
wklejania działa wielokrotnie, tj. jedna usługa może być wielokrotnie kopiowana i wklejana.
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6.1.4 Mechanizm akceptacji

Mechanizm akceptacji został stworzony w celu łatwego  rozliczania  zabiegów występujących w
karnecie.
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Zaakceptowanie zabiegu oznacza iż zabieg się odbył i został rozliczony. Zabiegi zaakceptowane
oznaczane są  niebieskim paskiem po  lewej  stronie  oraz w przypadku kliknięcia  nań,  niebieską
obwódką .
Zaakceptowanie zabiegu oznacza iż:

1. Jeśli był to zabieg z karnetu pobrana zostanie stosowna wartość z karnetu.
2. Jeśli nie był to zabieg z karnetu system wystawi rachunek.

Program umożliwia  również cofnięcie  akceptacji co  przywraca  na  karnet  pobraną  omyłkowo
wartość. Nie usuwa to jednak rachunku, jeśli takowy był wystawiony.
Szczegółowa konfiguracja modułu akceptacji dostępna jest w panelu administracyjnym.

6.1.5 Powielanie tygodni

Powielanie  tygodni  ma  na  celu  wykonanie  dokładnej  kopii  tygodnia  źródłowego  w  podanej
lokalizacji docelowej, np. kopiowanie tygodnia 25 do tygodnia 26. 
To rozwiązanie ma wyśmienite zastosowanie we wszelkiego rodzaju fitness klubach czy szkołach
tańca gdzie różnice w planie zajęć pomiędzy poszczególnymi tygodniami są  minimalne.

Opis pól:
„Kopiuj grupy wraz z uczestnikami” - pole przeznaczone do wyboru czy chcemy kopiować
grupy wraz z uczestnikami.
„Wyczyść zawartość tygodnia docelowego” - pole przeznaczone do wyboru czy chcemy
wyczyścić zawartość tygodnia docelowego.
„Kopiuj również pojedyncze spotkania” - jeśli to pole zostanie zaznaczone to wszystkie
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pojedyncze spotkania zostaną  również przekopiowane

6.1.6 Szybkie planowanie grup

W celu zaprojektowania spotkania grupowego należy wybrać pożądaną  godzinę na terminarzu,
nacisnąć prawy przycisk myszy i z menu kontekstowego wybrać pozycję [Szybkie planowanie
grup].

Opis pól:
„Data” - pole przeznaczone do wprowadzenia daty spotkania (wypełniane automatycznie).
„Godzina rozpoczęcia”  -  pola  przeznaczone  do  wprowadzenia  godziny i minuty rozpoczęcia
(wypełniane automatycznie).
„Godzina zakończenia” -  pola przeznaczone do wprowadzenia godziny i minuty zakończenia.
Pola te są  wypełniane w momencie wybrania usługi. System oblicza czas zakończenia zabiegu.
„Pracownik”  - pole przeznaczone do wprowadzenia pracownika wykonującego usługę.
„Grupa” - pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy grupy. 

„Nazwa usługi” - pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy usługi. 
„Lokalizacja” - pole przeznaczone do wprowadzenia gabinetu gdzie będzie wykonywany
zabieg.
Jeśli zabieg ma być wykonany z karnetu to należy zaznaczyć pole „Zabieg z karnetu”. Program
sprawdzi czy wybrany klient ma aktywne karnety i jeśli tak to wyświetli ich zawartość. W
przeciwnym wypadku zostanie wyświetlona stosowna wiadomość o braku aktywnych karnetów.
„Min” - minimalna liczba uczestników.

„Max” - maksymalna liczba uczestników.
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6.1.7 Dodawanie uczestnika do grupy

W celu dodania uczestnika do grupy należy nacisnąć przycisk [Dodaj uczestnika]. Po
pojawieniu się okna dialogowego należy zeskanować kod kreskowy klienta lub wybrać go z listy
rozwijanej. Swój wybór zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W celu usunięcia uczestnika z
grupy należy użyć przycisk [Usuń uczestnika].

Taki sam mechanizm został zaimplementowany pod prawym przyciskiem myszy po wybraniu
grupy.
Również można a nawet jest wskazane aby dodawać uczęstników grupy poprzez moduł 
[Grafik fitness].

6.1.8 Akceptacja obecności w grupie

W celu rozliczenia obecności grupy należy wskazać żądaną  grupę, a następnie wybrać z menu
pozycję „Aktywność uczestników grupy”.
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Zaznaczanie obecności i akceptacji może odbywać się na dwa sposoby.
Sposób 1:
Jest  to  sposób  ręczny,  w  celu  akceptacji  należy  nacisnąć  przycisk  [Edytuj]  w  oknie
[Aktywność uczęstników grupy] a  następnie  zgodnie  z obecnością  należy zaznaczyć  który z
uczestników grupy brał udział w zajęciach a który nie.
Zaznaczone  pozycje  zostaną  rozliczone  zgodnie  z  mechanizmem  akceptacji,  tj.  jeśli  klient
posiada ważny karnet na usługę na która był zapisany to usługa zastanie pobrana z jego karnetu,
jeśli nie, system wystawi rachunek.

Sposób 2:
Jest to sposób wykorzystujący kody kreskowe.
W celu akceptacji należy nacisnąć przycisk [Edytuj] a następnie „Skanuj kod”. Tak długo
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jak  użytkownik  będzie  podawał poprawne  kody  kreskowe,  tak  długo  obecności  będą
odznaczane.  W przypadku wprowadzenia  błędnego  kodu lub  wartości 0  skanowanie  jest
przerywane.
Raz  zaakceptowana  obecność  nie  może  być  cofnięta  więc  akceptowanie  powinno  być
używane z rozwagą .

6.1.9 Wysyłanie powiadomień

W  celu  wysłania  powiadomienia  do  klienta  o  nadchodzącym  spotkaniu  należy  zaznaczyć
spotkanie  a  następnie  prawym przyciskiem myszy  rozwinąć  menu  kontekstowe,  po  czym,  w
zależności od potrzeb, wybrać:
[Wyślij powiadomienie SMS]
[Wyślij powiadomienie e-mail]

Jeśli zajdzie konieczność powiadomienia osób w grupie należy skorzystać w modułu grafik
fitness i pozycji znajdującej się pod prawym przyciskiem myszy ‘Powiadam listę bieżącą za
pomocą SMS’.

6.1.10 Karta wykonania zabiegu

System SPA, z poziomu terminarza, umożliwia szybki wydruk karty wykonania zabiegu.  
W celu wygenerowania karty należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zabieg i wybrać 
Drukuj kartę klienta.
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6.1.11 Wystawianie paragonu, rozliczanie spotkań

Wystawianie paragonu możliwe jest zarówno z terminarza spotkań jak i modułu [Rachunki].
Aby utworzyć rachunek klikamy na wybraną  usługę prawym przyciskiem myszy i wybieramy 
„Dodaj do rachunku”. 

Po kliknięciu na „Dodaj do rachunku” po prawej stronie pojawia się okno z aktywną  zakładką
[Zabieg/towar]. W tym okienku możemy wybrać w rozwijalnych polach formę płatności, imię i
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nazwisko kasjera, imię i nazwisko klienta. Warto zaznaczyć, że nazwa usługi oraz jej cena jest
już automatycznie wpisana w pole (jak widać na obrazku poniżej). 
Pozycja menu "Dodaj do rachunku wszystkie spotkania tego klienta" powoduje wpisanie
na rachunek wszystkich usług z których we wskazanym dniu korzystał klient.
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6.1.11.1 Rozliczanie zwykłych zabiegów

Opis działania okna rozliczającego rachunek:
Pole forma płatności - w tym miejscu należy wskazać formę płatności jaką  klient płaci. Formy
płatności są  polem słownikowym ustalanym w module słowniki i liczniki.
Pole kasjer - w tym polu należy wskazać kasjera.
Pole klient - w tym polu należy wybrać klienta. Pole to może zostać wypełnione automatycznie
w przypadku gdy usługa dodawana jest z terminarza.
W przypadku potrzeby dodania nowej usługi lub towaru należy za pomocą  przycisków dodaj/
edytuj/usuń wprowadzić nową usługę.
Jeśli rachunek jest poprawny, należy go zamknąć za pomocą  przycisku "Zamknij rachunek".
W przypadku błędnego rachunku należy go wycofać używając "Wycofaj rachunek".
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Zakładka receptura:
Zakładka „Receptura” pozwala definiować nowy towar do listy towarów. Po dodaniu nowego
towaru  będzie  on  widoczny  na  liście  w  wypadającym  polu  „Towar”  (zakładka  [Zabieg/
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Towar]).

Zakładka rozdzielenia płatności:
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Zakładka ta pozwala w ramach tworzenia jednego rachunku podzielić płatność, w przypadku
gdy klient chce rozliczać się stosując różne formy płatności (np. gotówka, karta kredytowa,
przelew).
W zależności od konfiguracji System utworzy jeden nadrzędny rachunek i do niego dopisuje
płatności w zależności od rodzajów i kwot wpisanych przez użytkownika.
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6.1.11.2 Rozliczanie usług z karnetów

W przypadku rozliczania usług z karnetu System SPA pozwala na skorzystanie z 2 rozwiązań.

Pierwszym jest rozliczenie poprzez akceptację .
Drugim jest rozliczenie poprzez dodanie do rachunku i zamknięcie tak samo jak każdego innego
rachunku.
Jedyną  różnicą  jest to, iż w pierwszym przypadku nie będzie informacji w rachunkach, w drugim
natomiast zachowa się wpis o transakcji niefiskalnej.

6.1.11.3 Rozliczanie usług z kart podarunkowych

W oknie rozliczeń możemy wybrać opcje „Rozlicz kartą podarunkową”, po zaznaczeniu tej
opcji  rozliczenie będzie się odbywać z karty podarunkowej.
System zapyta o numer karty i w polu 'Stan karty' wyświetli jej saldo.
W przypadku gdy saldo karty jest niewystarczające do rozliczenia zabiegu zaleca się jedno z 2
rozwiązań:
1. Doładowanie karty z poziomu modułu karty podarunkowe
2. Rozliczenie na dwa rachunki. Jeden z zabiegiem a drugi na dopłatę do zabiegu.

61
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6.1.11.4 Rozliczanie kartą  rabatową

Terminarz umożliwia rozliczenie rachunku za pomocą  karty rabatowej.
W przypadku gdy klient posiada taką  kartę, należy zeskanować ją  lub wpisać w pole "Rozlicz
kartą rabatową".
System zrabatuje wszystkie pozycje na rachunku zgodnie z rabatem przypisanym do karty.

6.1.11.5 Rozliczanie płatności przedpłaconych

Terminarz umożliwia również rozliczanie płatności przedpłaconych.
Płatności przedpłacone używane są  w sytuacjach gdy płatność odbywa się za usługę o innej
stawce VAT aniżeli standardowej.

W celu utworzenia salda płatności przedpłaconych należy przy zamykaniu zabiegu zaznaczyć 'Na
wykonanie zabiegu'.
Taka płatność zostanie dodana do salda klienta. W chwili realizacji zabiegu z płatności
przedpłaconej należy po wybraniu klienta nacisnąć przycisk "R".
System otworzy okno gdzie będzie  można wybrać z którego przedpłaconego rachunku pobrać
kwotę. 
Tego typu rachunki powinny być zamykane na formę płatności oznaczoną  w module 'Słowniki i
liczniki' jako przedpłacone.

6.1.11.6 Płatności złożone

System SPA daje użytkownikowi możliwość rozliczania płatności złożonych.
Zazwyczaj taka operacja wykonywana jest z poziomu terminarza.
Na zakładce 'Zabieg/towar', w formie płatności należy wybrać płatność złożoną  (jeśli jej nie ma,
należy ją  dodać w module 'słowniki i liczniki').
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Sposób generowania dokumentów jest następujący:
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6.2 Harmonogram czasu pracy

W celu zaprojektowania czasu pracy pracowników należy w terminarzu spotkań włączyć 
[Grafik pracy] a następnie zaznaczyć żądaną  ilość godzin (zaznaczenie wykonać myszą  na
terminarzu).
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Następnie  prawym przyciskiem myszy  należy  wywołać  menu  kontekstowe  i  wybrać  pozycję
[Planowanie czasu pracy]. W wywołanym oknie w polu kalendarza wybieramy dni albo grupę
dni  dla  których  chcielibyśmy  zaplanować  czas  pracy.  Wybrane  dni  będą  podświetlone
niebieskim kolorem.  Warto  by  było  zaznaczyć,  że  wybrane  dni  mogą  pochodzić  z  różnych
okresów czasu (miesięcy). Wystarczy przy wyborze dni trzymać klawisze „CTRL” (dla wyboru
pojedynczych dni) albo „SHIFT” dla wyboru grupy dni. Dalej wybieramy godziny pracy, imię i
nazwisko  pracownika,  lokalizacja.  Dodatkowo  w  tym  oknie  możemy  robić  notatki
zamieszczając je w polu „Komentarz”.
Opcja  [Planowanie  czasu  pracy]  jest  bardzo  podobna  do  opcji  [Szybkie  planowanie]
spotkania.
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Po  prawej  stronie  tego  modułu  zostały  umieszczone  zakładki  za  pomocą ,  których  możemy
konfigurować  widok  naszego  Grafika  pracy  oraz  możemy  także  poprzez  zakładkę  Raport
tworzyć raporty z przebiegu pracy naszych pracowników. Zakładki te mają  następujące pola.

Widok:

§ Dzienny
§ Tygodnia
§ Tygodni
§ Roczny
§ Siatki pracy

Umożliwia on także sposoby kolorowania oraz wyświetlania naszego grafika

Natomiast zakładka Raport ma następujący wygląd
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6.3 Terminarz solarium

[Terminarz solarium] to zmieniona wersja terminarza spotkań przeznaczona do obsługi
solarium. Gabinety usługowe w module [Gabinety] oznaczone jako solarium będą  widoczne w
tym terminarzu.
Planowanie terminu:
Aby zaplanować termin należy na terminarzu kliknąć prawym przyciskiem myszy i z rozwijanego
menu wybrać opcje [Szybkie  planowanie]. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno Szybkiego
planowanie w którym należy wypełnić wymagane pola oznaczone gwiazdką . W przypadku, gdy

klient nie znajduje się na liście rozwijanej należy wcisnąć znajdujący się obok przycisk plus „+”,
w  prawej  części  okna  pojawi  się  zakładka  [Dodawanie  klienta]   gdzie  możemy  dodać
odpowiedniego  klienta.  Po  uzupełnieniu  wszystkich  wymaganych  pól  dajemy  [Zapisz].  Nasz
nowy  klient  został dodany  i  pole  „Klient”  w  lewej  części  okna  zostało  automatycznie
uzupełnione . Dalej wybieramy usługę. Gdybyśmy chcieli utworzyć swoją  własną  usługę,  której
jeszcze  nie  ma  na  liście,  to  klikamy przycisk  „+”.  Dodawanie  usługi jest  bardzo  podobne  do
tych czynności, które myśmy wykonywali podczas dodawania nowego klienta.
Jeśli klient korzysta z karnetu należy zaznaczyć opcje „Z karnetu” i wybrać odpowiednią  ilość
minut. 
Po  prawej  stronie  w oknie  wyświetla  się  [Historia  spotkań]  danego  klienta  oraz  [Aktywne
karnety].
Po tym jak uzupełniliśmy potrzebne nam pola klikamy [Zapisz] i nasze  spotkanie  zapisuje  się  i
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zostaje utworzone w odpowiednim miejscu naszego terminarza.
W  przypadku  gdybyśmy  chcieli  zmienić  jakiekolwiek  dane  w  naszym  terminarzu,  należy
skorzystać z funkcji [Pokaż szczegóły]  z menu kontekstowego,  w której  możemy przejść  do
trybu edycji.
Usunięcie danego terminu odbywa się poprzez kliknięcie na wybrany termin a następnie z menu
podręcznego(prawy przycisk myszy) wybrać opcje Usuń.
Zakładka [Widok] posiada funkcję odliczania czasu pozostałego do zwolnienia gabinetu. 
W celu skorzystania z tej funkcji należy zaznaczyć opcje „Wyświetlaj czas do zwolnienia
gabinetu”.

Zakładka ta posiada również przycisk [Odśwież teraz], który służy do odświeżania  terminarza
na żądanie.
Zakładka [Akcja] posiada takie funkcje jak: 
„Sposób kolorowania” – mamy do wyboru 4 opcje według których możemy kolorować nasz
terminarz,
„Rodzaj  widoku”  –  opcje  tej  funkcji  pozwalają  na  dostosowanie  siatki  terminarz  według
odpowiedniego dla nas widoku:

· „widok dzienny”,
· „widok tygodni”,
· „widok tygodnia”,
· „widok siatki czasu”.

„Kursor” – funkcja ta pozwala na wyświetlanie daty i  czasu pod kursorem.
W celu włączenia tej funkcji należy zaznaczyć opcję „Wyświetlaj datę i czas”.
„Autoodświeżanie”  –  funkcja  ta  służy  do  automatycznego  odświeżania  siatki  terminarza  w
określonym przez  nas  odstępie  czasowym.  W  celu  włączenia  tej  funkcji  wystarczy  zmienić
wartość, która jest określana w minutach.
Rozliczanie odbywa się poprzez wybranie danego terminu a następnie z menu kontekstowego
wybrać opcje [Dodaj do rachunku].
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Następnie  należy  wybrać  formę  płatności,  pracownika  oraz  klienta.  Na  dole  pokazane  są
informacje  na  temat  usługi,  ilości,  rabatu  i  ceny(„Usługa”,”Ilość”,”Rabat”,”Cena”).  Aby
kontynuować  należy  wybrać  Zamknij  rachunek.  W  tym  miejscu  można  także  dodawać
odpowiednie  towary.  Wystarczy kliknąć  na  przycisk  Dodaj  a  następnie  z rozwijanego  menu
wybrać towar.
Zatwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk [Zamknij rachunek].

6.4 Grafik fitness

Grafik Fitness jest modułem służące do zarządzania grupami fitness. W lewym Górnym rogu
mamy możliwość zeskanowania bądź wybrania z listy rozwijane klienta.  Po wyborze klienta
automatycznie wyświetli się jego fotografia nr telefonu oraz komentarz.  Na zakładce lista
karnetów znajdują  się wszystkie aktywne karnety danego klienta.  W celu przełączania się
pomiędzy aktywnymi karnetami należy kliknąć żądany karnet.  W środkowej części okna
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znajduje się lista grup zaplanowanych na dany dzień.  W górnej części okna znajduje się pole z
datą  umożliwiające zmianę aktywnego dnia. Po prawej stronie na górze znajduje się lista bieżąca
jest solista reprezentująca zapisanych klientów do grupy.  Na dole znajduje się lista rezerwowa
reprezentuje ona lista zapisanych ale rezerwowych wpisów do grupy. 

Na dole znajdują  się przyciski sterujące:
Wpisz do grupy -  służy do pisania do wskazanej grupy wybranego klienta.  W przypadku gdy
klient nie będzie posiadał karnetu na usługę zaplanowaną  w grupie wpis zostanie dokonany
warunkowo i podświetlony kolorem żółtym.  
Jeżeli wybrany uczestnik grupy ma  karnet  w który wchodzi usługa  zdefiniowana  wcześniej  dla
danej  grupy  w  module  „Terminarz”,  to  będziemy  mogli  rozliczyć  danego  uczestnika  na
podstawie  danego  karnetu,  klikając  na  przycisk  [Rozlicz  w  grupie].  Program  sam
automatycznie rozpozna jaki to jest karnet  i ściągnie odpowiednią  usługę z tego karnetu.
W przypadku, gdy wybrany przez nas uczestnik nie posiada odpowiedniego karnetu dla tej
grupy (usługi), to my możemy sami utworzyć taki karnet nie wychodząc z tego modułu.
Wystarczy zaznaczyć klienta i przejść do sekcji „Wystawienie karnetu” (na dole). Gdzie
wybieramy datę wystawienia karnetu, datę ważności karnetu, kasjera, pakiet zabiegów, formę
płatności i cenę końcową uwzględniając rabat. Klikamy na przycisk [Wystaw karnet]. System
wystawi karnet i dopisze go do rachunku. I teraz jeżeli klient będzie miał karnet z którego
będziemy mogli ściągać wejścia.
Wpisz i rozlicz -  służy do automatycznego wpisania klienta do grupy oraz pobrania wejścia.
Rozlicz wskazane -  służy do rozliczenia czyli pobrania jednego wejścia z karnetu klienta
Rozlicz w grupie -  służy do rozliczania czyli pobrania wejścia klienta znajdującego się już w
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grupie
Nieobecny -  przycisk służy do zaznaczenia iż dany klient w danej grupie był nieobecny. Nie
powoduje to jednak usunięcie klienta z grupy.
Usunie z bieżącej -  spowoduje usunięcie klienta z bieżącej listy w danej grupie.
Przepisz karnet -  przycisk służy do przepisania numeru karnetu klientowi znajdującemu się w
grupie.  Ta funkcja często wykorzystywana jest w sytuacji  gdy klient zapisując się do grupy nie
posiadał jeszcze karnetu ale chwili przyjście karny został wykupiony.
Usuń przypisanie – usuwa przypisany karnet do wskazanego klienta na liście bieżącej w grupie.
Powiel tydzień -  służy do powielania tygodni.
Utwórz grupę – umożliwia utworzenie grupy we wskazanej dacie.
Usuń grupę -  usuwa wskazaną  grupę
Drukowanie listy obecności -  umożliwia wydrukowanie listy obecności wskazanej grupy
Drukuj wszystkie -  umożliwia wydrukowanie wszystkich grup wraz z uczestnikami z danego
dnia.
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 Pod prawym przyciskiem myszy znajdują  się następujące funkcje:
 Przenieś do rezerwowej -  przenosi wskazanego klienta do listy rezerwowej
 Komentarz -  umożliwia dopisanie komentarza do wskazanego klienta tej grupie
 Powiadom wskazaną osobę za pomocą sms -  wysyła pojedynczą  wiadomość SMS do
klienta znajdującego się grupie
 Powiadom listę bieżącą za pomocą sms -  wysyłam wiadomość SMS do wszystkich klientów
znajdujących się danej grupie
 Pokaż historię karnetów -  wyświetla historię karnetów danego klienta
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Przenieś do bieżącej -  przenosi wskazanego klienta do listy bieżącej
Usuń z listy rezerwowej -  usuwam wskazanego klienta z listy rezerwowej
Powiadom wskazaną osobę za pomocą sms -  wysyła pojedynczą  wiadomość SMS do
klienta znajdującego się grupie
Powiadom listę bieżącą za pomocą sms -  wysyłam wiadomość SMS do wszystkich klientów
znajdujących się danej grupie
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6.5 Basen/Siłownia

Moduł ten służy głównie do zarządzania Basenem, siłownią  lub sauną .
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Ogólne

Zakładka ta posiada 4 aktywne przyciski. 
a) [Dodaj nowy klucz] – służy do otwarcia okna w którym możemy dodać nowy klucz na

np. Basen, Siłownie lub Sauna a także wystawić karnet.
„Wprowadzenie klienta ” – aby wprowadzić klienta który wchodzi na basen/siłownię
należy wybrać przycisk […] znajdujący się obok pola Klient lub wybrać go z listy.
W dolnej części pojawią  się informacje o wskazanym kliencie oraz (jeśli istnieją )
informacje o ostatnim zeskanowaniu jego karnetu, jego ważności oraz pakiecie na jaki
został zakupiony.
Po wybraniu/zeskanowaniu klienta po prawej stronie pojawią  się jego karnety (w
górnym oknie). Jeśli klient ma wykupiony tylko 1 karnet automatycznie wskazany on
zostanie i w polu poniżej pojawi się lista usług z danego karnetu.
W dolnej części pojawią  się dodatkowo informacja o historii wejść z danego karnetu.
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„Wystawianie karnetu” – aby wystawić karnet należy określić ważność karnetu, wybrać
klienta, wybrać usługę, formę płatności oraz cenę końcową.
W przypadku wprowadzania  klienta  z karty podarunkowej wybieramy przycisk  „Skanuj
kartę pod.”.  Istnieje również możliwość rozliczenia klienta z karty podarunkowej już przy
wyjściu.
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Mechanizm dodawania klienta do kartoteki klienta jest taki sam jak w przypadku
dodawania z poziomu terminarza.
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Zakładka 'Historia zakupów' pokazuje wszystkie dotychczasowe zakupy wskazanego
klienta.
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b) [Dołącz towar]  –  opcja  ta  służy do  dodawania  towaru lub  usługi  do  istniejącego  już
kluczyka. Należy pamiętać, że aby skorzystać  z tej  opcji w module  [Basen/Siłownia]
 musi być zdefiniowany aktywny klucz.
Po kliknięciu tej kontrolki pojawi się komunikat, aby wykonać skanowania kodu klucza

Następnie pojawi się okienko gdzie należy podać nazwę usługi jaką  chcemy wprowadzić
oraz jej cenę i kliknąć przycisk Dodaj.
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Istnieje możliwość dodania wielu usług lub towarów do jednego kluczyka. W tym celu
należy zeskanować kod usługi/towaru lub wybrać go z listy, następnie należy wybrać
pracownika wykonującego (sprzedającego dla towaru). Kolejnym krokiem jest
wybranie ilości oraz sprawdzenie ceny. Jeśli wszystkie pola wypełnione są  prawidłowo
należy nacisnąć przycisk ‘Dodaj’.
W przypadku dodawania większej ilości pozycji do jednego klucza należy powyższą
czynność powtórzyć żądaną  ilość razy.

c) [Szybka sprzedaż]
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Ten sposób sprzedaży umożliwia szybkie sprzedanie i utworzenie rachunku na pozycji
która usługowych jak i towarowych. 
W celu dokonania sprzedaży należy zeskanować lub wybrać z listy żądany towar /
usługę. Kolejnym krokiem jest wybór pracownika wykonującego oraz formy płatności.
Po zatwierdzeniu przyciskiem ‘Dodaj’ czynność można powtórzyć dla większej ilości
pozycji. W przypadku pomyłki istnieje możliwość usunięcia pozycji z listy
sprzedawanych produktów za pomocą  przycisku [-] znajdującego się w lewej dolnej
części siatki.
W celu zakończenia sprzedaży i utworzenia rachunku należy wybrać ‘Rozlicz’.

d) [Rozlicz klucz] - służy do rozliczania danego klucza. System automatycznie wylicza
cenę końcowa oraz doda dodatkowe usługi / towary jeśli na kluczu występują . W celu
rozliczenia klienta należy wybrać tę opcję a następnie wprowadzić odpowiedni klucz.

Widok rozliczenia bez użycia bramek i systemu firmy Roger lub z użyciem samych kluczy
wejścia – wyjścia zliczających czas pobytu.

Widok rozliczenia z  użyciem bramek i systemu firmy Roger lub systemu rozliczania pobytu w
strefach.
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W lewej części znajduje się informacja o kliencie do którego jest przypisany klucz oraz lista
pobytów w strefach i obciążeń towarowo – usługowych. Jeśli klient posiada karnet i wejście
powinno być pobrane z karnetu należy przy usłudze nacisnąć ‘Z karnetu’. Po prawej stronie
pojawi się lista aktywnych karnetów. Po wskazaniu żądanego karnetu należy nacisnąć ‘Pobierz
wejście’ oraz wskazać ilość do pobrania (domyślnie jeden).

Aktywne klucze

Zakładka ta służy do sprawdzania aktywnych kluczy.
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Definicja usług i cenników

Zakładka  ta  służy  do  definiowania  istniejących  już  usług.  Możemy  określać  stawki  za
odpowiedni  czas,  wybrać  odpowiednią  usługę,  obniżać  ceny  za  poszczególne  godziny,
przyporządkować odpowiednią  grupę.



101Obsługa salonu

© 2015 Projekt Info Adrian Pucek

Definicja kluczy

Zakładka ta służy do definiowania nowych kluczy.

Zakładka ta posiada następujące pola:

§ ID karty – numer indentyfikacyjny danej karty
§ Kod karty 

Definicja stref

Zakładka ta służy do definiowania nowych stref
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Pola zakładki:

§ ID czytnika - identyfikator czytnika, zwykle wprowadzamy w to pole kolejne numery
§ Nazwa strefy - umowna nazwa strefy
§ Paruj z bramką o ID - jeśli bramka jest bramką  wejściowo - wyjściową to musi

sparować ją  z inną  bramką . Zazwyczaj bramkę wyjściową parujemy z wejściową.
Natomiast wejściowa pary mieć nie musi.
§ Za którą godzinę
§ Cena brutto za godzinę
§ Obniż. Cena brutto za godzinę
§ Naliczaj z góry
§ Strefa naliczana jednokrotnie - należy zaznaczyć w sytuacji gdy klient może

wchodzić do danej strefy wielokrotnie,ale opłata będzie naliczana tylko za jedno
wejście.
§ Rodzaj bramki - bramka wejściowa jest bramką  jednokierunkową, bramka

wejściowo - wyjściowa jest bramką  dwukierunkową. W przypadku bramek
dwukierunkowych należy je parować ze sobą .

Rozliczanie klucza.
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Rozliczenie jest bardzo podobne jak w przypadku zwykłego rozliczania z poziomu terminarza. 
Przycisk K znajdujący się pod polem klient umożliwia wybór karty podarunkowej przypisanej
do klienta oraz rozliczenie zabiegu pobierając kwotę z niej.

6.6 Terminarz/lista

Zakładka [Terminarz lista] zawiera informacje o zaplanowanych terminach w postaci tabeli.
Zakładka znajduje się w dwóch typach terminarza:
[Terminarz spotkań]
[Terminarz solarium]



104 Pomoc System SPA

© 2015 Projekt Info Adrian Pucek

Działanie tej zakładki w obu terminarzach jest podobne do siebie.

Obydwa terminarze pozwalają  na przeglądanie zaplanowanych spotkań oraz w dolnej części
okna jest możliwość dodawania spotkań, przy czym dla Terminarza spotkań ma on
następujący wygląd

Opis pól:

§ Data zabiegu - pole pełni taką  samą funkcję jak w terminarzu.
§ Usługa - pole pełni taką  samą funkcję jak w terminarzu.
§ Klient - pole pełni taką  samą funkcję jak w terminarzu.
§ Gabinet - pole pełni taką  samą funkcję jak w terminarzu.
§ Pracownik - pole pełni taką  samą funkcję jak w terminarzu.
§ Czas trwania - pole pełni taką  samą funkcję jak w terminarzu.
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Natomiast dla Terminarza solarium wygląda on następującą :

Opis pól:

§ Data - pole pełni taką  samą funkcję jak w terminarzu.
§ Godzina rozpoczęcia - pole pełni taką  samą funkcję jak w terminarzu.
§ Godzina zakończenia - pole pełni taką  samą funkcję jak w terminarzu.
§ Klient  - pole pełni taką  samą funkcję jak w terminarzu.
§ Usługa - pole pełni taką  samą funkcję jak w terminarzu.
§ Lokalizacja - pole pełni taką  samą funkcję jak w terminarzu.

6.7 Kartoteki klientów

Moduł [Kartoteki klientów] służy do zarządzania bazą  klientów. 
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Zakładka [Dane podstawowe] zawiera następujące pola:
„Nazwisko i imię” - pole przeznaczone do wpisania nazwiska i imienia klienta
„Adres” - pole przeznaczone do wprowadzenia adresu klienta
„NIP” - pole przeznaczone do wprowadzenia numeru NIP
„Kod pocztowy” - rozwijalne pole przeznaczone do wyboru lub wprowadzenia żądanego kodu
pocztowego.  Ważną  informacją  jest,  iż  system  posiada  wbudowaną  bazę  adresów,  miast,
powiatów i kodów pocztowych co znacząco przyspiesza wprowadzanie danych.
„Miasto” - rozwijalne pole przeznaczone do wyboru lub wprowadzenia żądanego miasta. 
„Powiat” - rozwijalne pole przeznaczone do wyboru lub wprowadzenia żądanego powiatu.
Pola przeznaczone do wprowadzenia numerów telefonów.  Numer nie powinien zawierać spacji.
Wartość z tego pola wykorzystywana jest przez moduł SMS.
„Tel. praca”- numer telefonu firmowego
„Tel. komórkowy” - numer komórkowy
„Tel. domowy”- numer telefonu domowego
„Tel. kontakt SMS”  -  numer  kontaktowy służący do  wysyłania  treści SMS  (jest  identyczny
względem numeru komórkowego)
„Adres E-Mail” - pole przeznaczone do wprowadzenia adresu e-mail klienta. Wartość z tego 
pola wykorzystywana jest później przy korespondencji seryjnej.
„Numer Pesel” - numer Pesel klienta
„Plan rabatowy” - pozwala na przypisanie planu rabatowego do klienta.
„Wysokość rabatu  %”-  pole  przeznaczone  do  wprowadzenia  wysokości  rabatu  jaką  klient
otrzymuje na zakupione usługi.
„Jedn. rabat w PLN”- pozwala na przypisanie jednostkowego rabatu w PLN
„Kod kreskowy” - pole przeznaczone do wprowadzenia kodu kreskowego pod którym klient
będzie rozpoznawany w systemie.
„Nr klienta 1” - numery nadawane klientom według własnej numeracji
„Nr klienta 2” - numery nadawane klientom według własnej numeracji
Sekcja „Dane statystyczne” wyświetla podsumowania łącznej ilości wizyt i określa sumę
kwoty wydanej przez klienta.
Opcja „Wyświetlaj statystykę” - pole z możliwością  zaznaczenia przeznaczone do
dynamicznego obliczenia łącznej ilości wizyt oraz kwoty jaka została za nie pobrana.
Wprowadzona tu wartość jest szacunkowa.

Zakładka [Dane dodatkowe] zawiera następujące pola:
„Data  urodzin”  -  pole  przeznaczone  do  wprowadzenia  daty  urodzin  klienta,  program  na
głównym ekranie posiada pole gdzie będą  wyświetlani klienci danego dnia obchodzący urodziny.
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„Data urodzin partnera” - pole przeznaczone do wprowadzenia daty urodzin partnera klienta,
program  na  głównym  ekranie  posiada  pole  gdzie  będą  wyświetlani  klienci  danego  dnia
obchodzący urodziny.
„Zainteresowania”  -  pole  słownikowane  przeznaczone  do  oznaczenia  jakie  klient  posiada
zainteresowania.
„Kod Benefitu” - pole przeznaczone do wprowadzenia kodu benefitu. Kod powinien zgadzać
się z kartą  benefitu.
„Kontrahent benefitu”-  pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy kontrahenta  benefitu,  w
praktyce wprowadza się tu  nazwę firmy z jakiej dany klient przychodzi. Pole to jest pobierane z
kartoteki kontrahentów.
„Opiekun  klienta”  -  pole  przeznaczone  do  wprowadzenia  opiekuna  klienta,  pracownika
odpowiedzialnego za obsługę.
„Rodzaj  klienta”-  pole  słownikowane  przeznaczone  do  wprowadzenia  rodzaju  klienta,  np.
wewnętrzny, zewnętrzny, kobieta, mężczyzna....
„Pochodzenie  klienta”-  najczęściej  wprowadzamy  tu  informację  skąd  klient  się  o  nas
dowiedział.
„Data wydania karty” -  jeśli klient posiada kartę członkowską  albo lojalnościową  to  to  pole
umożliwia podane daty jej wydania. 
„Data  ważności  umowy”  -  jeśli  klient  posiada  kartę  członkowską  albo  lojalnościową
terminową, to w tym polu należy podać datę ważności umowy.

Opcje:
„Zgoda na otrzymywanie SMS” -  pole przeznaczone do informowania Systemu czy wybrany
klient wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS
„Zgoda na otrzymywanie  poczty e-mail” -  pole przeznaczone do informowania Systemu czy
wybrany klient wyraził zgodę na otrzymywanie poczty e-mail.
„Klient VIP” - pole przeznaczone do informowania czy dany klient jest klientem VIP.
„Autopowiadomienie  SMSem - powiadomienie o nadchodzącym spotkaniu o zbliżającym się
spotkaniu w terminarzu.

Zakładka [Przeciwwskazania] posiada 10 pól z dodatkowymi informacjami na temat klienta:
„Przeciwwskazania”  [1..10]  -  pole  rozwijane  przeznaczone  do  wprowadzenia  wartości  ze
słownika  będącą  przeciwwskazaniem  wykonania  zabiegu,  np.  ból  nóg.  Jest  to  pole
słownikowane w module [Słowniki i liczniki].
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Zakładka [Dołączone pliki] pozwala podpiąć do klienta dodatkowe pliki. np. zeskanowane
dokumenty. 

Zawiera następujące pola:
„Data dodania” -  pole przeznaczone do wprowadzenia daty dodania pliku do kartoteki
klienta.
„Nazwa pliku” -  pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy pliku.
Przycisk [Wybierz plik] służy do wyboru pliku z dysku twardego. 

W celu pobrania pliku z bazy danych należy wybrać na siatce wybrany plik i nacisnąć [Pobierz].
Użytkownik zostanie zapytany gdzie system ma zapisać plik

Zakładka [Foto] służy do wprowadzenia zdjęcia klienta. 
Program daje nam 2 sposoby do wyboru aby pobrać nasze zdjęcie.

1. Po wybraniu [Przeglądaj na dysku] użytkownik zostanie poproszony o wybranie pliku
z dysku.

2.  Po wybraniu opcji [Pobierz z kamerki] mamy możliwość pobrać obraz z kamerki.

Zakładka [Logowanie WWW] zawiera następujące pola:
„Nazwa użytkownika WWW” - pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy użytkownika za
pomocą  której klient będzie mógł zalogować się na swój profil poprzez stronę www.
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Hasło WWW” - pole przeznaczone do wprowadzenia hasła użytkownika.
Po prawej stronie znajduje się siatka przedstawiająca historię logowania użytkownika.

W zakładce [Zaplanowane spotkania(terminarz)] prezentuje zaplanowane spotkania. Poprzez
pojęcie zaplanowanego spotkania rozumie się spotkanie które ma miejsce dziś lub później. Jeśli
klient  jest  zapisany  w  module  terminarza,  powinny  wyświetlić  się  zaplanowane  zdarzenia
dotyczące wybranego klienta.

Zakładka [Historia spotkań(terminarz)] prezentuje historię  spotkań. Poprzez pojęcie  historii
spotkań  rozumie  się  spotkanie  które  miały  miejsce  wczoraj  lub  wcześniej.  Jeśli  klient  jest
zapisany  w  module  terminarza,  powinny  wyświetlić  się  zaplanowane  zdarzenia  dotyczące
wybranego klienta, które już się odbyły.

Zakładka [Historia spotkań z rachunków] przedstawia listę rachunków dotyczącą  wybranego
klienta na podstawie spotkań.

Zakładka [Anulowane] przedstawia listę usług anulowane przez danego klienta.

Zakładka  [Historia  zakupów]  przedstawia  listę  rachunków  dotyczącą  wybranego  klienta
dotyczącą  zakupów.
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Zakładka [Karnety] zawiera dwie sekcje dotyczące karnetów. W lewym oknie wyświetlone są
wszystkie  karnety aktywne  a  w prawym nieaktywne  dotyczące  wybranego  użytkownika.   Po
wybraniu żądanego karnetu można  użyć  przycisku [Szczegóły]  aby wyświetlić  historię  zużycia
tego karnetu, tj. w którym dniu był on wykorzystywany.

Również po prawej stronie okna „Kartoteki klientów” znajduje się zakładka [Akcja] i
[Wydruk/Eksport].

Zakładka [Akcja] zawiera następujące funkcjonalności:
[Pobierz z kamerki] – pobiera obraz z kamerki
[Wyświetl] – wyświetla obraz z kamerki
[Dowiązanie karty podarunkowej do klienta] – pozwala na przypisanie karty podarunkowej
do konta klienta aby można było wybrać ją  z poziomu rozliczenia terminarza lub modułu basen /
siłownia.
[SMS] – pozwala posłać sms do klienta nie wychodząc z tego modułu, wystarczy tylko wybrać
klienta klikając lewym przyciskiem myszy, a następnie nacisnąć przycisk [SMS]
[Punkty] – pozwala doładowywać konto użytkowników punktami, funkcjonalność działa
podobnie jak (patrz wyżej)
[Przelicz rabaty] – moduł pozwala na przeliczenie rabatów jeżeli były przydzielone
użytkownikowi w zakładce [Dane podstawowe]   pole „Plan rabatowy”. Warto zaznaczyć
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że rabaty zaczną  obowiązywać dopiero po uruchomieniu przycisku [Przelicz rabaty]
[Formularz klienta] – pozwala na wydrukowania formularza klienta

Zakładka [Wydruk/Eksport] zawiera następujące funkcjonalności:
[Drukuj] – drukuje zestawienie wykonanych i zaplanowanych zabiegów
[Drukuj  wszystkie]  -  drukuje  zestawienie  zaplanowanych,  wykonanych  i  anulowanych
zabiegów dla wybranego użytkownika
[Drukuj anulowane] – wydrukuje zestawienie anulowanych zabiegów
„Z grup [Drukuj]” - wydrukowanie zestawienie ile razy użytkownik wystąpił w grupie
[Drukuj siatkę] – pozwala wydrukować siatkę tabeli
[Eksport tabeli] – pozwala wyeksportować tabelę
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6.8 Kartoteki pracowników

Moduł [Kartoteki pracowników] służy do wprowadzania listy pracowników danego salonu.
Zakładka [Dane pracownika] posiada następujące pola:
„Numer” – numer pracownika
„Nazwisko i imię” - pole przeznaczone do wprowadzenia nazwiska i imienia pracownika.
„Adres” - adres zamieszkania
„Numer kontaktowy” - numer kontaktowy
„Rabat %” - przeznaczone do wprowadzenia rabatu jakiego pracownik może udzielać. Pole to
jest tylko polem informacyjnym.
„NIP” - przeznaczone do wprowadzenia numeru NIP pracownika.
„Ważn.  badań  lekarskich”  -  przeznaczone  do  wprowadzenia  terminu  ważności  badań
lekarskich. 
„Ważn. szkolenia BHP” - przeznaczone do wprowadzenia terminu ważności szkolenia BHP.
„Data zatrudnienia” -  przeznaczone do wprowadzenia daty zatrudnienia pracownika.
„Wysokość wynagrodzenia”  -  przeznaczone  do  wprowadzenia  wysokości  wynagrodzenia  
pracownika.
„Kategorie  pracowników” -  pole przeznaczone  do  wprowadzenia  kategorii pracownika,  np.
właściciel, trener, recepcjonista. Pole jest polem słownikowanym (patrz słowniki i liczniki).
„Kod kreskowy” -  pole przeznaczone do  wprowadzenia  kodu kreskowego  przypisanego  do
wybranego pracownika.
„Przypisany kolor” -  pole  przeznaczone  do  wprowadzenia  koloru  przypisanego  do
pracownika.  Kolor  ten  może  później  być  użyty  do  kolorowania  terminarza  według
pracowników.
„Kolejność wyświetlania” - pozwala zmienić kolejność wyświetlania pracowników w module 
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        [Terminarz]. Pracownik z numerem 0 będzie wyświetlony w terminarzu jako pierwszy z
lewej.
„Dostępny  w  terminarzu”  -  pole  odpowiedzialne  jest  za  ustalenie  czy  pracownik  będzie
widzialny w terminarzu czy też nie,  np.  pracownicy recepcji nie  wykonują  zabiegów  więc  ich
widzialność w terminarzu jest zbyteczna.
„Dostępny na stronie www” - pracownik będzie widoczny na stronie www w przypadku gdy
System SPA jest zintegrowany ze stroną  internetową
„Pracownik jest kasjerem” – pracownik będzie widziany jako kasjer
Funkcjonalność zakładek [Foto], [Zaplanowane spotkania] i [Historia] jest bardzo zbliżona
do funkcjonalności tych samych zakładek  w module [Kartoteka klienta] (patrz rozdział
„Kartoteka klienta”).
Ich wygląd jest następujący:

Zakładka [Umiejętności] pozwala na przypisanie danemu pracownikowi poziomu wiedzy i
umiejętności jakimi on dysponuje do przeprowadzania danych zabiegów. Wprowadzenie
umiejętności ogranicza jednak możliwość wyboru usług podczas planowania
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Po dodaniu umiejętności jakimi dysponuje pracownik aktywne stają  się przyciski Akceptuj oraz
Porzuć należy więc zaakceptować wprowadzone zmiany lub je anulować.

Zakładka [Wydruk/Eksport] zawiera następujące funkcjonalności:

[Drukuj]  pozwala  na  drukowanie  listy klientów  obsłużonych  przez  pracownika  w  wybranym
czasie.
 Możliwe jest też wydrukowanie wszystkich klientów obsłużonych przez danego  pracownika  –
służy do tego przycisk [Drukuj wszystkie]. 
Można  obliczyć  prowizję  dla  pracownika  jeśli  jest  przypisany  do  planu  prowizyjnego.
Dodatkowo można wystawić pracownikowi zaliczkę która będzie automatycznie dodawana  do
bazy jako rachunek.
[Wystaw zaliczkę] pozwala na wystawienie zaliczki dla wybranego pracownika, na  podstawie
czego będzie wygenerowany rachunek KW na danego pracownika.
[Oblicz prowizję za usługi] – pozwala na obliczanie prowizji za usługi
System SPA umożliwia naliczanie prowizji na 4 sposoby:

a. prowizja liniowa z wykorzystaniem cen z cennika
b. prowizja liniowa z wykorzystaniem cen z rachunków
c. plan prowizji z wykorzystaniem cen z cennika
d. plan prowizji z wykorzystaniem cen z rachunków

Prowizja liniowa charakteryzuje się tym, że wszyscy pracownicy za wykonanie  danego  zabiegu
otrzymają  tą  samą prowizję wyrażoną  w %.
Plan prowizyjny charakteryzuje się tym, że każdy z pracowników za wykonanie danego zabiegu
może otrzymać inną  prowizję %.
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[Wylicz koszty profesji] – wyliczanie kosztów profesji na pracownika. Ta funkcja pozwala w
łatwy sposób zweryfikować, jakie koszty generuje w zadanym okresie wybrany pracownik
poprzez podliczenie kosztów kosmetyków profesjonalnych wykorzystanych  przez niego.
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[Oblicz prowizję za towary] – oblicza prowizję za towary za wybrany okres
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6.9 Lista usług

Lista usług i zabiegów służy do wprowadzenia usług świadczonych w danym salonie. 
Pola zakładki [Dane usługi]:
„Nazwa usługi \ towaru” -  pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy usługi.
„Czas wykonania” - pole przeznaczone do wprowadzenia ilości godzin i minut potrzebnych do
wykonania wybranej usługi. Maksymalny czas jaki można ustawić to 5 godzin i 59 minut.
„Kolor usługi” - pole przeznaczone do wprowadzenia koloru usługi. Kolor ten może później
być użyty do kolorowania terminarza według usług.
„Grupa usług” - pole przeznaczone do wybrania jednej z wcześniej ustalonych grup usług (pole
słownikowane).
„Przerwa  technologiczna”  -  pole  przeznaczone  do  wprowadzenia  przerwy  technicznej  po
zabiegu służącej  np.  do  posprzą tania  gabinetu.  Przerwa  liczona  jest  w  minutach.  Maksymalna
wartość pola to 59. Przerwa zostaje doliczona do długości trwania zabiegu.
„Koszt  własny  brutto”  -  pole  przeznaczone  do  wprowadzenia  kosztu własnego,  który  musi
być poniesiony aby można było wykonać zabieg.
„Koszt  dodatkowy  brutto”  -  pole  przeznaczone  do  wprowadzenia  kosztu  będącego  np.
kosztem wynagrodzenia pracownika.
„Cena końcowa brutto” - pole przeznaczone do wprowadzenia ceny końcowej dla klienta.
„Alternatywna cena brutto” - pole przeznaczone do wprowadzenia alternatywnej ceny brutto,
przewidziano dwa pola z alternatywną  ceną  brutto.
„Vat %” -  pole przeznaczone do wprowadzenia wartości stawki VAT na  wykonanie  danego
zabiegu.
„Ilość punktów za  zabieg”  -pole  przeznaczone  do  wprowadzenia  ilości punktów  za  zabieg,
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które mogą  być naliczane dla każdego klienta, za każdy wykonywany zabieg.
„Receptura” - pole przeznaczone do wprowadzenia receptury przypisanej do danego zabiegu.
Receptury definiowane są  w module [Receptury].
„Przypisane  gabinety”  -  w  tym miejscu  można  przypisać  gabinety  do  konkretnych  usług,
każda usługa może przynależeć nawet do kilku gabinetów

Zakładka [Dane dodatkowe]:
„Rodzaj zabiegu” - pole słownikowane przeznaczone do wybrania rodzaju zabiegu, który
został wprowadzony wcześniej w module [Słowniki i liczniki]. 
„PKWiU” - pole przeznaczone do wprowadzenia kodu PKWiU.
„Narzut %” - pole przeznaczone do wprowadzenia narzutu jaki będzie doliczony do ceny
końcowej w przypadku wystawiania rachunku za daną  usługę.
„Kod grupy asortyment.” - parametr który zabezpiecza integralność danych przy przesyłaniu
towarów na hotel
„Skanuj kod kreskowy” - pole przeznaczone do wprowadzenia kodu kreskowego
przypisanego do zabiegu.
„Usługa występuje tylko w pakiecie” – pozwala określić która z usług występuje jedynie w
pakiecie.
„Foto” - możliwość załadowania zdjęcia
„Komentarz” - pole umożliwiające wprowadzenie własnych notatek, komentarzy, uwag,
opisów zabiegu 
IOpcja „Usługa występuje tylko w pakiecie” - opcja ta pozwala zdefiniować określoną
usługę jako występującą  tylko i wyłącznie w pakiecie usług.
„Oddział gdzie wykonywana jest usługa” – umożliwia wskazanie jednego lub wielu
oddziałów gdzie wykonywana jest dana usługa.
Sekcja „Sposoby naliczania prowizji”:
„Prowizja %” - prowizja jaka zostaje naliczona jakiemukolwiek pracownikowi, który będzie
wykonywać dany zabieg.
„Plan prowizyjny” - umożliwia wybranie jednego z wcześniej stworzonych planów
prowizyjnych za pomocą  modułu [Prowizje] (patrz główne menu). Różni się od pola „Prowizja
%” tym, że możemy zdefiniować różne prowizje (plany prowizyjne) dla różnych pracowników,
którzy będą  wykonywać daną  usługę. A więc zgodnie z tą  logiką , pani Kasia może otrzymać 10
%, a pan Rafał 15 % za wykonanie tego samego zabiegu.
Zakładka [Towary powiązane]:
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6.10 Gabinety

Moduł ten  pozwala na wprowadzenie gabinetów zabiegowych. Pod pojęciem gabinetu rozumie
się  miejsce  gdzie  wykonywany  jest  dany  zabieg,  np.  osobne  pomieszczenie  lub  stanowisko
pracy.
Zakładka [Dane ogólne]:
„Nazwa” - pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy gabinetu
„Przypisany kolor” -  pole  przeznaczone  do  wprowadzenia  koloru gabinetu.  Kolor  ten może
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później być użyty do kolorowania terminarza według gabinetów.
„Kolejność wyświetlenia” - ten parametr określa w jakiej kolejności będzie wyświetlany dany
element listy
„Pracownik  [1..4]”  -  pole  przeznaczone  do  wprowadzenia  pracownika  przypisanego  do
danego gabinetu. Maksymalnie można przypisać czterech pracowników.
„Typ gabinetu” - wybieramy przeznaczenie gabinetu
„ID kabiny solaryjnej” - zapisujemy ID kabiny solaryjnej
„Komentarz” - pole przeznaczone na notatki, komentarze dotyczące gabinetu

Zakładka [Ewidencja wyposażenia]:
W tej zakładce wyświetlana jest lista ewidencji wyposażenia, która została wcześniej przypisana
do danego gabinetu w module [Ewidencja wyposażenia].

6.11 Ewidencja wyposażenia

Moduł ten służy do wprowadzania i edycji wyposażenia gabinetów.
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Zakładka [Dane]:
„Numer” – numer identyfikacyjny wpisu w bazie danych(uzupełniany automatycznie) 
„Nr inwentarzowy” - pole przeznaczone do wprowadzenia numeru inwentarzowego
„Nazwa” - pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy przedmiotu
„Osoba  odpowiedzialna”  -  rozwijalne  pole  przeznaczone  do  wprowadzenia  osoby
odpowiedzialnej za daną  pozycję inwentarzową (osoby pobierane są  z listy pracowników)
„Data zakupu” - pole przeznaczone do wprowadzenia daty zakupu pozycji inwentarzowej
„Data  przyjęcia  do  użytk.”  -  pole  przeznaczone  do  wprowadzenia  daty  przyjęcia  do
użytkowania
„Wartość” - pole przeznaczone do wprowadzenia wartości pozycji inwentarzowej
„Dokument przyjęcia” - pole przeznaczone do wprowadzenia dokumentu przyjęcia.
„Nr w księdze” -  pole przeznaczone do  wprowadzenia  numeru jaki został nadany w księdze
inwentarzowej.
„Miejsce  użytkowania”  -  rozwijalne  pole  przeznaczone  do  wprowadzenia  gabinetu,  gdzie
dana pozycja inwentarzowa będzie użytkowana.
„Data likwidacji” - pole przeznaczone do wprowadzenia daty likwidacji pozycji inwentarza.
„Dokument likwidacji” - pole przeznaczone do wprowadzenia numeru dokumentu likwidacji.
„Przyczyna likwidacji” - pole przeznaczone do wprowadzenia przyczyny likwidacji

Zakładka [Atrybuty] zawiera trzy pola słownikowane:
 „Nazwa atrybutu[1-3]” - parametr który ustawiamy w module [Słowniki i liczniki]

Listę ewidencji można przyporządkować w module gabinety do poszczególnego gabinetu
według zapotrzebowania.
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6.12 Pakiety zabiegów

Moduł  [Pakiety  zabiegów]  służy  do  tworzenia  pakietów  usług  które  są  później
wykorzystywane w module [Karnety].
Pozwala na utworzenie pakietów złożonych z maksymalnie sześciu usług, o dowolnej ilości
wykorzystania. Rodzaje usług są  pobierane z [Listy usług].

Zakładka [Ogólne] zawiera następujące pola:
„Data utworzenia” - data utworzenia danego pakietu zabiegów
„Nazwa pakietu” - nazwa utworzonego pakietu
„Usługa [1..6]” - pozwala na wybranie rodzaju usługi z [Listy usług]
„Ilość”  -  pozwala  na  ustalenie  ilości  wykonywanych  usług,  obok  podając  łączną  cenę  ilości
usług
„Suma ogólna” -  pozwala na ustalenie  ceny danego  pakietu zabiegów,  pokazuje  łączną  cenę
wszystkich wybranych usług. Możliwe jest też podanie innej ceny.
„Okres ważności” – Ile dni domyślnie powinna być pakiet ważny
„Ilość punktów” - pozwala wprowadzać  odpowiednią  ilość  punktów przydzielonych za  dany
pakiet
„VAT %” - ustala podatek VAT narzucony na usługę
„Okres  ważności”  -  pozwala  na  określenie  jaki  będzie  domyślny  okres  ważności  karnetu,
np.30 dni.
„Komentarz” - dodatkowe pole pozwalające na wpisanie własnych notatek na temat pakietu

Sekcja wyszukiwania pozwala na szukanie według nazwy i usługi.
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Zakładka  [Kontrola  wejść]  pozwala  na   ustalenie  ograniczeń  czasowych  związanych  z    
wykorzystaniem danego pakietu zabiegów.

Zakładka dodatkowe pozwala na wprowadzanie grupy usług dla danego pakietu, ma to na celu
późniejsze łatwe zarządzanie analizą  takich pakietów. 
Dodatkowy okres ważności pozwala zautomatyzować wypełnianie pola ważności przy
sprzedaży karnetu.
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6.13 Karnety

Moduł [Karnety] służy do wystawiania karnetów klientom przy jednoczesnym wprowadzeniu
ich do bazy danych.
Karnety dzielimy na aktywne i nieaktywne. Karnet aktywny to taki który jest ważny ze
względu na datę oraz posiada co najmniej jedną  usługę do wykorzystania. Karnet nieaktywny
to taki który nie spełnia przynajmniej jednego z powyższych warunków.
Zakładka [Dane karnetu] zawiera następujące pola:
„Nazwisko i imię” - rozwijalne pole przeznaczone do wprowadzenia nazwiska i imienia klienta
„Pakiet  zabiegów”  -  rozwijalne  pole  przeznaczone  do  wprowadzenia  wybranego  pakietu   
zabiegów. Wraz z wyborem pakietu system wprowadza również przedefiniowaną  cenę.
„Cena”  -  pole  przeznaczone  do  wprowadzenia  ceny pakietu (wypełniane  automatycznie  przy
wyborze pakietu).
„Data wystawienia” - pole przeznaczone do wprowadzenia daty wystawienia karnetu.
„Data ważności od” - pole przeznaczone do wprowadzenia daty ważności karnetu.
„Data ważności do” - pole przeznaczone do wprowadzenia daty ważności karnetu.
Dane adresowe i kontaktowe:
„Adres”
„Kod pocztowy”
„Miasto”
„Powiat”
„Numer kontaktowy” 
„Rabat %” - pole przeznaczone do wprowadzenia rabatu udzielanego klientowi  (wypełniane
automatycznie przy wyborze klienta).
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„Forma płatności” - słownikowane pole przeznaczone do wprowadzenia formy płatności
„Kasjer” - rozwijalne pole przeznaczone do wprowadzenia osoby wystawiającej.
„Rozlicz kartą podarunkową” - pole przeznaczone do wprowadzenia kodu kreskowego
karnetu.
"R" - przycisk służy do wyświetlenia okna z płatności przedpłaconych. Zasada działania jest taka
sama jak w terminarzu.

Po dodaniu nowego karnetu wystawiany jest od razu rachunek/faktura, który zapisuje się do
bazy rachunków/faktur. Następnie  program pyta czy wydrukować rachunek/fakturę.

W zakładce [Dane dodatkowe] istnieje możliwość wprowadzenia na jaki okres czasu karnet
został zawieszony. Możemy również dodawać odpowiedni komentarz.

Zakładka  [Kontrola  wejść]  pozwala  na   ustalenie  ograniczeń  czasowych  związanych  z
wykorzystaniem danego pakietu zabiegów.

Po prawej stronie ekranu znajdują  się zakładki:
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Zakładka [Narzędzia], która zawiera przyciski:
§ „Przenieś nieaktywne do archiwum” – przenosi nieaktywne karnety do archiwum.
§ „Łączenie  karnetów”  -   pozwala  łączyć  karnety  w  przypadku  klientów,  którzy

posiadają  więcej niż 1 karnet
§ „Sprawdź  integralność  karnetów”  –  sprawdza  czy  pakiety  usług  w  karnetach  nie

przekraczają  liczby minimalnej
§ „Pokaż archiwum/bieżące”  -   w zależności od  tego  co  widać  w  tytule  przycisku  –

przełącza użytkownika pomiędzy archiwum a listą  bieżących karnetów.

Zakładka [Basen\Siłownia] zawiera czasy wejścia i wyjścia danego karnetu.

Zakładka [W grupach] zawiera informacje na temat grup przypisanych do karnetu.
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Zakładka  [Pozostałe  usługi]   zawiera  skróconą  informację  na  temat  pozostałych  do
wykorzystania usług.

Zakładka [Drukuj/Eksport] pozwalająca na drukowanie siatki lub eksportowanie tabeli.
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6.14 Karty podarunkowe
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[Karty podarunkowe] są  popularną  formą prezentów. System SPA umożliwia prowadzenie
ewidencji tych kart oraz rozliczanie ich w terminarzu.
Zakładka [Dane karty] jest podzielona na dwie sekcje:
Sekcja  „Dane  nabywcy”  zawiera  następujące  pola  (część  z nich wypełnia  się  automatycznie
jeśli dane znajdują  się w kartotece klientów):
„Nazwa” - przeznaczone do wprowadzenia nazwy nabywcy
„NIP” - przeznaczone do wprowadzenia numeru NIP nabywcy
Dane adresowe:
„Adres” „Kod pocztowy”„Miasto” „Powiat”

Sekcja [Dane karty] zawiera następujące pola:
„Numer karty”  -  przeznaczone  do  wprowadzenia  nazwy  karty,  w  przypadku  braku  nazwy
system sam ją  wprowadzi w formacie GC/Nabywca/Data i czas
„Pakiet zabiegów” - zawiera rozwijane menu przeznaczone do wyboru pakietu zabiegów
„Kwota”  -  przeznaczone  do  wprowadzenia  kwoty  karty  podarunkowej.  Wyświetla  aktualną
kwotę salda karty.
„Kwota  wyjściowa”  -  przy wystawianiu karty w to  pole  skopiowana  zostanie  kwota  z  pola
"Kwota".
„Kwota na paragonie” - pole reprezentuje wartość jaka zostanie wydrukowana na paragonie.
Domyślnie jest to wartość z pola "Kwota".
„Data wydania” - przeznaczone do wprowadzenia daty wydania karty.
„Data ważności” - przeznaczone do wprowadzenia daty ważności karty.
„Os.  wystawiająca”-  przeznaczone  do  wprowadzenia  osoby  wystawiającej  kartę,  pole
pozwala na wybór z listy pracowników
„Forma płatności” - pozwala wybierać różne formy płatności
„Rodzaj karty” - pozwala na zdefiniowanie rodzaju karty. 
o karta podarunkowa - jest to zwykła prepaidowa karta podarunkowa
o voucher - jest rozdawaną  bezpłatnie kartą  prepaidową
o bon - jest kartą  podarunkową z nieznanym odbiorcą  

„Kod kreskowy” -  przeznaczone do wprowadzenia kodu kreskowego przypisanego do karty.
„Komentarz” -  przeznaczone do wprowadzenia komentarzy do danej karty

Zakładka [Dane dodatkowe] zawiera:

„Nazwa” -  zawiera imię i nazwisko odbiorcy
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„NIP”
„Adres”
„Kod pocztowy”
„Miasto”
„Powiat”

W zakładce [Historia] jest możliwe wyświetlenie historii na temat kart podarunkowych.

Natomiast w zakładce [Wyszukiwanie] mamy możliwość szukania danej karty podarunkowej.

Przycisk doładowania karty podarunkowej

Umożliwia zwiększenia lub zmniejszenia stanu na karcie. W tym celu należy wybrać na górze czy
chcemy  kartę  doładować  czy  zmniejszyć  jej  wartość.  Następnie  wskazujemy  kto  ma  być
kasjerem, jaki ma być rodzaj płatności oraz jaka kwota.
W  przypadku  doładowania  karty  tworzona  jest  nowa  karta  już  powiększona  o  kwotę
doładowania, stara natomiast zostaje usunięta.
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6.15 Przypomnienia

Moduł [Przypomnienia]  służy  do  ustalania  przypomnień,  czyli  komunikatów  które  będą
wyświetlane zalogowanemu w programie użytkownikowi w ustalonym czasie. 

W polach należy podać następujące dane przypomnienia:
„Data i czas przypomnienia” - data i czas wyświetlenia komunikatu z przypomnieniem
„Od” - pole przeznaczone na ustalenie nadawcy komunikatu
„Do” - pole przeznaczone na ustalenie odbiorcy komunikatu
„Treść” - tu należy wpisać treść komunikatu przypomnienia.
W czasie który został ustalony dla danego komunikatu, jeśli odbiorca będzie zalogowany w
programie System SPA,  zostanie wyświetlony komunikat:
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Część VII
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7 Funkcje Managerskie

7.1 Magazyn

Moduł [Magazyn] składa się z dwóch zakładek: [Magazyny i towary] i [Obroty
Magazynowe].

Możliwe  jest  wprowadzenie  kilku  różnych  magazynów  i  przypisywanie  do  nich  różnych
towarów. Moduł został wyposażony w funkcję generowania obrotu danego magazynu.
 
Sekcja [Magazyny i towary] zawiera listę dostępnych magazynów i produktów przypisanych
do danego magazynu.
Zakładka [Magazyn] znajdująca się w dolnej części modułu [Magazyn] składa się z
następujących pól:

§ „Numer” - pokazuje numer identyfikacyjny w bazie danych (uzupełniany
automatycznie)

§ „Nazwa magazynu” - pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy magazynu
§ „Kod pocztowy”
§ „Miasto”
§ „Powiat”
§ „Adres” (ulica, numer)
§ „Rodzaj  magazynu”  -  słownikowane  pole  przeznaczone  do  wprowadzenia  rodzaju

magazynu, który został wcześniej ustalony w module Słowniki i liczniki
§ „Os.  kontaktowa”  -  pole  przeznaczone  do  wprowadzenia  osoby  kontaktowej  dla

magazynu.
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§ „Nr telefonu” - pole przeznaczone do wprowadzenia numeru telefonu do magazynu.
§ „Komentarz”  –  dodatkowe  pole  przeznaczone  na  komentarze  i  notatki  dotyczące

magazynu
§ „Rodzaj magazynu” – może przyjmować on wartości: ogólny, detaliczny,

profesjonalny. W przypadku gdy magazyn ma służyć jako detaliczny będzie się jego
zawartość wyświetlała przy dodawaniu asortymentu do rachunku. W przypadku gdy ma
służyć jako profesja, będzie się on wyświetlał przy recepturach.

Zakładka [Towary] w sekcji [Magazyny i towary].
Zakładka  ta  służy do  wprowadzania  towarów  i  przypisania  ich  do  konkretnych  magazynów.
Zawiera następujące pola:
„Nazwa towaru” - pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy towaru.
„Ilość” - pole przeznaczone do wprowadzenia ilości towaru na magazynie.
„Jednostka” - pole przeznaczone do wprowadzenia jednostki.
„Cena zakupu brutto” - pole przeznaczone do wprowadzenia ceny zakupu brutto za jednostkę
„Cena  zakupu  netto”  -  pole  informacyjne  w  którym  jest  wyświetlana  cena  zakupu  po
odliczeniu podatku VAT, określonego w polu Vat %
„Vat  %”  -  pole  przeznaczone  do  wprowadzenia  wartości  podatku  VAT,  który  będzie
odliczony  z  ceny  zakupu  wpisanej  w  polu  „Cena  zakupu  brutto”,  wynikowa  cena  będzie
przedstawiona w polu informacyjnym „Cena zakupu netto”.
„Marża %” - pole  przeznaczone  do  wprowadzenia  marży w wartości procentowej  jaka  jest
nakładana  na  dany  towar,  liczona  na  podstawie  pola  „Cena  zakupu  brutto”.  Jeżeli  pole
zostanie  ustawione  na  konkretną  wartość,  marża  narzucana  na  towar  będzie  wartością
procentową pola „Cena zakupu brutto”.
„Cena końcowa brutto” - pole służące do określenia ceny końcowej brutto.  Wartość  można
wprowadzić ręcznie, lub uzyskać automatycznie przez obliczenie  wartości dodając  procentową
marżę określoną  w polu „Marża” do wartości pola „Cena zakupu brutto”.
„Dostawca”  -  pole  służące  do  wyboru  dostawcy  określonego  wcześniej  w  module
[Kontrahenci]
„Symbol” - pole służące do wprowadzenia symbolu towaru
„Stan  minimalny”  -  pole  służące  do  określenia  minimalnego  stanu  jaki  powinien  zawsze
znajdować się w magazynie. Jeżeli liczba towaru osiągnie ustalony stan minimalny na magazynie,
pojawi  się  odpowiedni  komunikat  informujący  o  osiągnięciu  lub  przekroczeniu  tego  stanu.
Komunikat będzie się pojawiał przy dodawaniu pozycji do rachunku lub faktury.
„Punkty” - naliczanie punktów za sprzedany produkt
„Kod kreskowy” - pole przeznaczone do wprowadzenia kodu kreskowego towaru.
„Stan do jakiego generować ilość na zamówieniu” – pole przeznaczone do wybierania jaka
ilość danego towaru ma być tworzona na zamówieniu

W zakładce po prawej stronie znajduje się dodatkowa sekcja z następującymi opcjami:
„Objętość na  opakowanie”  -  pole  przeznaczone  do  wprowadzenia  całkowitej  objętości  na
opakowanie.
„Jednostka” - pole przeznaczone do wprowadzenia jednostki objętości.
„Pozostała  obj.  opakowania”  -  pole  przeznaczone  do  wprowadzenia  pozostałej  objętości
opakowania.  Dla  nowych opakowań pozostała  objętość  opakowania  jest  równa  objętości  na



136 Pomoc System SPA

© 2015 Projekt Info Adrian Pucek

opakowanie.
„Rozliczaj obj. wg receptur” - pole zaznaczenia przeznaczone do ustalania czy dany towar jest
częścią  receptury.
Pozostałe parametry w tej sekcji to:
„Podliczenie”, „Ogólna ilość objętości”, „Ilość w otwartym opakowaniu”

Zakładka  [Towary  dane  dodatkowe]  w  sekcji  [Magazyny  i  towary]  zawiera  następujące
pola:

„Data produkcji” - wprowadzamy datę produkcji wybranego towaru
„Data ważności” - termin ważności wybranego produktu
„Zasoby magazynu” - określa magazyn na który przypisany dany produkt. W przypadku gdy
użytkownik źle przypisze  produkt  do  magazynu,  to  przy następnym uruchomieniu programu w
startowym  okienku  z  komunikatami  program  poinformuje  użytkownika,  że  produkt  był źle
przypisany.
„Prowizja %” - Prowizja która jest naliczana w procentach
„Plan prowizyjny” - pozwala wybrać plan który my stworzyliśmy w module „Prowizje”
„Link do produktu” - pozwala dołączyć link www
„Grupa towarowa” - pole słownikowane
„Linia produktu” - pole słownikowane
„Foto” - możliwość dołączenia zdjęcia produktu
opcja  „Towar  widoczny  na  www”  -   opcja  która  będzie  publikować  towar  na  stronie
internetowej jeżeli system SPA jest zintegrowany z systemem internetowym.

Po  prawej  stronie  tego  modułu  znajduje  się  panel  umożliwiający  wydruk  interesującego  nas
zagadnienia:

§ Drukuj stany mag.
§ Drukuj historię zużycia produktu
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§ Drukuj historię przyjęcia produktu

Po naciśnięciu przycisku Drukuj stany mag. pojawi się okno wyboru magazynów. Po wybraniu
jednego z istniejących magazynów i po naciśnięciu przycisku [Wyświetl] użytkownik zostanie
przeniesiony do podglądu wydruku. Wyświetlone dane można eksportować do różnych
formatów i zapisać na dysku lub po prostu wydrukować.
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Zakładka [Obroty magazynowe] znajdująca się w module [Magazyn] służy do sprawdzania
jakie obroty generuje magazyn. 
Przycisk uwzględnij BO (bilans otwarcia) zmienia sposób naliczania w taki sposób, że przyjmuje
za stan począ tkowy BO wprowadzone przez operatora na zakładce "Magazyn".
Działanie mechanizmu obrotów magazynowych 

Zakładka ta składa się z dwóch przycisków:

§ „Generuj obroty” – wylicza obroty magazynu
§ „Zamknij miesiąc” – zamyka obroty w danym miesiącu

Po naciśnięciu przycisku „Zamknij miesiąc” pojawi się komunikat, w którym należy
potwierdzić zamknięcie danego miesiąca lub anulować operację.
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7.2 Dokumenty magazynowe

Moduł  [Dokumenty  magazynowe]  służy  do  wprowadzania  informacji  o  rozchodach
wewnętrznych,  rozchodach  magazynowych  wydaniach,  zewnętrznych  oraz  przesunięciach
produktów na pracownika.

Moduł [RW]  (rozchody  wewnętrzne)   służy  do  wprowadzania  dokumentów  rozchodu
wewnętrznego.  W celu wprowadzenia  pozycji należy wypełnić  informacje  odnośnie  magazynu
źródłowego, produktu oraz ilości. Po zaakceptowaniu wskazany produkt zostanie automatycznie
pobrany  z  magazynu.  Dokumenty  RW  najczęściej  stosowane  są  przy  rozchodowywaniu
produktów uszkodzonych, przeterminowanych bądź innych nienadających się do sprzedaży.
Sekcja [RW]   zakładka [Towary] zawiera następujące pola:

[Numer dokumentu] - pole licznika
[Data wystawienia] – data wystawienia dokumentu
[Wybrano z magazynu] – zaznaczamy magazyn, z którego będzie pobrany dany towar
[Pobrano do magazynu] - nazwa magazynu do którego będzie przeniesiony dany towar
[Przekazano pracownikowi] - wybieramy imię i nazwisko pracownika któremu przekazano
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dany towar
[Nazwa towaru] - wybieramy nazwę towaru
[Ilość] - wprowadzamy potrzebną  ilość towaru
[Cena] – podajemy cenę
[Wartość] – podajemy cenę towaru
[Jednostka] – wpisujemy jednostki w jakich pobieramy dany towar
[PKWiU] – kod produktu
[Komentarz] – w tym polu możemy wprowadzać wszystkie niezbędne komentarze, notatki

Moduł [WZ] służy do wystawiania dokumentu zewnętrznego.  Najczęściej stosowany w parze z
fakturą  VAT.   Zanim  będziemy  mogli  zacząć  pracować  z  tym  modułem,  musimy  wybrać
magazyn  w  którym będziemy  wykonywać  jakiekolwiek  czynności  (sekcja  powyżej  zakładki
[WZ]).

Moduł [WZ] zawiera następujące elementy:
„Numer dokumentu” - pole słownikowane
„Data wystawienia” - data wystawienia dokumentu
„Nazwa towaru” - wybieramy nazwę towaru (również istnieje opcja podania kodu kreskowego
towaru).
sekcja „Sposób rozliczenia” - pozwala nam zaznaczyć czy produkt ma być wydany w pełnym
opakowaniu czy w innych jednostkach (ml/gr)
„Ilość” - wprowadzamy ilość towaru
„Cena końcowa za opak.” - wprowadzamy cenę końcową za opakowanie
„Jednostka” -  wybieramy jednostki
„Kontrahent” - wybieramy kontrahenta
„Komentarz” -  pozwala na wprowadzenie swoich komentarzy i notatek

Sekcja [Przesunięcia MM] służy do księgowania przesunięć z innych magazynów. W tej sekcji
zarówno mamy podgląd przychodów z magazynu wybranego  w sekcji [Magazyny  i  towary]
jak i możemy dodać nową relację pomiędzy dwoma różnymi magazynami.
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Pola zakładki [Towary] w sekcji [Przesunięcia MM]:
„Magazyn źródłowy” - służy do wyboru magazynu z którego ma być pobrany towar
„Magazyn docelowy” - służy do wyboru magazynu do którego ma trafić towar
„Nazwa towaru” - służy do wyboru towaru, który ma zostać przeniesiony do magazynu
docelowego
„Sposób  rozliczenia”  -  pozwala  nam  zaznaczyć  czy  produkt  ma  być  wydany  w  pełnym
opakowaniu czy w innych jednostkach (ml/gr)
„Cena jednostkowa brutto” - pole przeznaczone do ustalenia ceny brutto za jednostkę dla
danego towaru
„Ilość do pobrania” - pole przeznaczone do wybrania ile towarów zostanie
przeniesionych do innego magazynu.
„Symbol”  - pole służące do wprowadzenia symbolu towaru
„Jednostka” - pole przeznaczone do wprowadzenia jednostki opakowania towaru
„Kod kreskowy” - pole zawierające dane kodu kreskowego wybranego towaru
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Sekcja [Wydanie towaru pracownikowi]:

Wydanie towaru pracownikowi jest prostą  metodą  rozliczenia zużycia towarów na magazynie.
System kontroluje ilość towarów automatycznie i informuje o konieczności zakupu większej
ilości. 
„Imię i nazwisko pracow.” - pole przeznaczone do wprowadzenia imienia i nazwiska
pracownika, któremu będzie wydany  towar
„Nazwa towaru” - pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy towaru, który ma zostać
pobrany
„Ilość” - pole przeznaczone do wprowadzenia ilości towaru pobranego z magazynu.
„Data wydania” - pole przeznaczone do wprowadzenia daty wydania towaru pracownikowi
„Komentarz” - pole przeznaczone dla dodatkowych notatek, uwag
Po prawej stronie znajduje się sekcja „Szukaj według”, pozwala ona na wyszukiwanie danych
dotyczących wydania towaru. Możliwe jest szukanie według:
- „Nazwy towaru”
-”Imienia i nazwiska”
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7.3 Inwentaryzacja

Moduł [Inwentaryzacja] został zaplanowany z myślą  o umożliwieniu sprawdzania stanów
magazynowych.  Możliwe jest drukowanie wykonanych dokumentów lub eksport danych do
pliku.

Aby wykonać inwentaryzację, należy:

§ Nacisnąć przycisk [Rozpocznij inwentaryzację] (w górnym prawym rogu). Pokaże się
następujące okienko dialogowe:
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Przykładowa inwentaryzacja

Po  przeprowadzeniu  inwentaryzacji  na  wybranym magazynie  w  zakładce  [Lista]  pojawi  się
nowa pozycja. Po wybraniu naszej inwentaryzacji (lewy przycisk myszy)  można ją  wydrukować
lub przeglądnąć przechodząc do zakładki [Pozycja].

§ Następnym krokiem musimy przeprowadzić  ręczną  inwentaryzacje(tzw.  spis  z  natury)
tego co faktycznie mamy na magazynie. W tym celu zaznaczamy naszą  inwentaryzacje,
którą  przeprowadził komputer, i przechodzimy na zakładkę  [Pozycje].  W tej  zakładce
musimy  przejść  przez  wszystkie  pozycje  naszej  inwentaryzacji  i  klikając  na  przycisk
[Edytuj] wprowadzić znaczenia w pole „Ilość wyliczona ręcznie”.
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§ Po wprowadzeniu spisu z natury wchodzimy do "Raportu różnic". Raport różnic
wyświetli różnice pomiędzy naszym spisem z natury a inwentaryzacją  automatyczną
magazynu.

§ Po wprowadzeniu wszystkich tych danych przechodzimy do modułu [Spis z natury]. 
Klikając na przycisk [Spis z natury] program wyświetla nam formularz wykazu
produktów wpisanych nami ręcznie wg faktycznego stanu na magazynie.
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§ Klikamy na przycisk [Wprowadź spis z natury na magazyn]. To pozwala przypisać
stan faktyczny produktów na magazynie do bazy danych.
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7.4 Receptury

Moduł [Receptury] służy do utworzenia listy towarów niezbędnych do wykonania usługi i
pogrupowania przechowania jej w jednym miejscu. 
Zakładka [Receptury]   [Dane receptury]   pozwala na wprowadzenie danych do bazy jak i
ich przeglądanie.

Po wybraniu jednej z interesujących użytkownika receptur należy przejść do zakładki [Pozycje].



151Funkcje Managerskie

© 2015 Projekt Info Adrian Pucek

W zakładce [Pozycje]    [Pozycje na recepturze(towar)] można ustalić skład receptury oraz
ilość zużywanych jednostek w wybranym składniku. 

Warto zaznaczyć, że klikając na pole „Nazwa towaru” towar można wybrać z rozwijanego
menu, w którym również możemy zobaczyć nazwę magazynu z którego dany towar pochodzi.
Aby dany towar mógł zostać wykorzystany w recepturze należy zaznaczyć opcję „Rozliczaj wg
receptur” w module [Magazyn].
W zakładce [Pozycje na recepturze(wyposażenie)] można przypisywać wyposażenie
potrzebne do wykonywania zabiegu.  
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Drukowanie składu receptury:

Drukowanie historii zużycia:
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Historia zużycia składników receptur jest bardzo dobrym sposobem na określenie realnych
kosztów związanych z wykorzystaniem receptur.
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7.5 Karty rabatowe

Moduł [Karty rabatowe] służy do tworzenia kart rabatowych dla klientów. Składa się on z
trzech zakładek:
„Dane karty”, „Dane dodatkowe”, „Wyszukiwanie”.

Zakładka „Dane karty” jest podzielona na dwie sekcje: Dane nabywcy oraz dane karty.

Sekcja „Dane nabywcy” składa się z następujących pól:

§ Nazwa – nazwa klienta
§ Kod pocztowy
§ NIP
§ Miasto
§ Adres
§ Powiat

Sekcja „Dane karty” składa się z pól:

§ Wartość rabatu – jaką  wartość ulgi posiada dana karta rabatowa
§ Osoba wystawiająca – pracownik wystawiający kartę
§ Kod kreskowy – numer karty rabatowej
§ Data wydania
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§ ID Agenta
§ Forma płatności
§ Data ważności
§ Rodzaj karty

Zakładka „Dane dodatkowe” składa się z pól określających dane odbiorcy karty rabatowej.

§ Nazwa
§ Kod pocztowy
§ NIP
§ Miasto
§ Adres
§ Powiat

Zakładka „Wyszukiwanie” umożliwia wyszukanie danej karty rabatowej, nabywcy lub
odbiorcy karty.
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7.6 Kontrahenci

Moduł kontrahentów służy do wprowadzenia firm stanowiących naszych odbiorców /
dostawców.
Zakładka [Dane kontrahenta]:

„Numer” - pokazuje numer identyfikacyjny w bazie danych (uzupełniany automatycznie)
„Nazwa” - powinno zawierać nazwę kontrahenta
„NIP” - zawiera numer NIP kontrahenta
Poniższe pola powinny zawierać dane adresowe/kontaktowe kontrahenta
-”Adres”  (ulica, numer)
-”Kod pocztowy”
-”Miasto”
-”Powiat”
-”Numer kontaktowy”
-”Numer faks”
-”Adres e-mail”
„Strona www” - dodatkowe pole zawierające adres strony www kontrahenta
„Rodzaj kontrahenta” - pole informacyjne określające rodzaj kontrahenta, do wyboru są  trzy
możliwości:
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-dostawca i odbiorca
-dostawca
-odbiorca

„Nazwa banku” - pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy banku kontrahenta.
„Nr rachunku” - przeznaczone do wprowadzenia numeru rachunku bankowego kontrahenta.

Sekcja „Dane statystyczne” która znajduje się po prawej stronie, zawiera ogólne
podsumowanie dotyczące wybranego kontrahenta. Aby dane statystyczne były wyświetlane
należy zaznaczyć opcję „Wyświetlaj statystykę”, która znajduje się na dole tej sekcji. Dane
dotyczą  ilości oraz wartości wszystkich wystawionych faktur oraz rachunków na wybranego
przez użytkownika kontrahenta.

Zakładka [Historia]

Zakładka ta umożliwia szybki podgląd przeprowadzonych transakcji z wybranym kontrahentem.
Po lewej stronie wyświetla wszystkie faktury przypisane do kontrahenta, po lewej stronie
rachunki. Dodatkowo wyświetlana jest liczba wszystkich faktur i rachunków, która wyświetlana
jest odpowiednio pod każdą  sekcją .
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7.7 Promocje

W celu przygotowania promocji obowiązującej klientów naszego salonu należy przejść do menu
funkcje managerskie i wywołać ikonkę promocje.
Program umożliwia prowadzenie jednoczesne wielu rodzajów promocji.
W polu nazwa promocji wprowadzamy pełną  nazwę promocji.
Pola czas trwania od oraz do służą  do określenia czasu trwania promocji. Jeśli promocja miałaby
trwać permanentnie wystarczy czas trwania do określić z wybiegiem kilku lat.
Pola grupa zabiegów i rodzaj zabiegów są  polami wielokrotnego wyboru i służą  do wybrania
docelowych grup zabiegów które objęte zostaną  promocją . Pola te są  polami słownikowymi w
związku z czym ich treść ustalana jest w menu słowniki i liczniki.
Pole rodzaj klienta pobierane jest z takiego samego pola w kartotekach klienta.
Zawartość wszystkich pól słownikowanych jest wczytywana przy załadowaniu modułu. W
przypadku zmian w słownikach moduł należy ponownie uruchomić.
Pole klienci z danego powiatu oraz klienci z danego miasta pozwalają  ograniczyć nam
terytorialne oddziaływanie naszych promocji.
Pole klienci oddziału jest polem jednokrotnego wyboru umożliwia nam ograniczenie zakresu
oddziaływania promocji do jednego oddziału. Jeśli promocja miałaby mieć miejsce w większej
ilości oddziałów należy wprowadzić jeden wiersz z promocją  na jeden oddział.
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7.8 Plany rabatowe

Moduł [Plany rabatowe] służy do utworzenia w bazie możliwych planów rabatowych, które
następnie będą  mogły zostać  wykorzystane w module [Kartoteka klientów]. W zakładce
[Plan rabatowy] należy podać nazwę w polu „Nazwa”, która będzie identyfikowała plan
prowizji. Opcjonalnie można wypełnić pole „Uwagi”.

W zakładce [Szczegóły planu] można ustalić kwotę po przekroczeniu której zostanie naliczony
rabat procentowy lub kwotowy. 
Przyznanie  rabatu procentowego  powoduje  naliczenie  rabatu dla  klienta  powyżej  wskazanej
kwoty. Jeżeli istnieje wyższy poziom rabatowy i zostanie on przekroczony przez klienta, bieżący
rabat przestanie obowiązywać na rzecz wyższego.
Przyznanie rabatu w polu „Rabat PLN” powoduje naliczenie rabatu w wysokości wskazanej w
polu Rabat  PLN  po  przekroczeniu przez klienta  kwoty  ustalonej  w  polu  „Powyżej  kwoty”.
Rabat może być naliczony jednokrotnie, nie można rabatu dzielić pomiędzy rachunkami.
Rabaty mogą  być stosowane zamiennie lub wspólnie.
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7.9 Prowizje
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Moduł [Prowizje]  pozwala  na  ustalenie  planu  prowizyjnego  dla  któregoś z  pracowników  za
wybraną  usługę. Plan prowizyjny można przypisać do wybranej usługi w module [Listy usług],
wybierając zakładkę [Dane dodatkowe].
W zakładce [Plan prowizji] należy podać nazwę w polu „Nazwa”, która będzie identyfikowała
plan prowizji. Opcjonalnie można wypełnić pole „Uwagi”. 

W zakładce [Szczegóły planu] należy wybrać pracownika, któremu będzie  naliczana  prowizja
oraz prowizję  procentową  w polu „Wysokość  prowizji”.  Również dostępne  są  opcje  które
pozwalają  ograniczać prowizje dochodem pracownika lub ilością  wykonanych zabiegów.

7.10 Kontrola dostępu

Moduł kontrola dostępu  oraz urządzenie z nim współpracujące jest oparte na oprogramowaniu
firmy ROGER.

Moduł [Kontrola  dostępu]  służy  do  zarządzania  kluczami  oraz  do  monitoringu  zdarzeń
związanych z rejestrem wejść.
Moduł ten  jest  bezpośrednio  powiązany  z  modułem  [Basen/Siłownia].  Kontrola  dostępu
odbywa się przy pomocy tego właśnie modułu.
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Dodatkowo moduł ten umożliwia:
-szybkie rozliczanie klucza 
-przypisanie klucza kodem kreskowym
-rozliczanie klucza ze skanera

Zakładka [Aktywne klucze] pozwala na dodawanie oraz edycję kluczy, które później można
dodatkowo obciążać w zakładce [Obciążenie klucza]. Aby obciążyć wybrany klucz, należy
najpierw zaznaczyć go w liście.

Po wybraniu zakładki [Obciążenie klucza] program automatycznie przejdzie również na dolną
zakładkę [Obciążenie klucza].

Widok zakładki [Rejestr wejść]. 
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Dane do tej zakładki są  odczytywane z zewnętrznych czytników. 

7.11 Zakupy hurtowe firm

Zakupy  hurtowe  firm  są  zaprojektowane  z  myślą  o  umożliwieniu  dokonywania  hurtowego
zakupu usług i towarów przez firmy bez począ tkowej znajomości przeznaczenia kwot.
Opis pól danych w module [Zakupy hurtowe firm]:
„Numer” - pokazuje numer identyfikacyjny w bazie danych (uzupełniany  automatycznie)
„Nazwa podmiotu” - powinno zawierać nazwę kontrahenta
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Poniższe pola powinny zawierać dane adresowe/kontaktowe kontrahenta
-”Adres”  (ulica, numer)
-”Kod pocztowy”
- „Miasto”
-”Powiat”
„NIP” - zawiera numer NIP kontrahenta.
„Numer kontaktowy” - przeznaczone do wprowadzenia numeru kontaktowego kontrahenta.
„Wysokość rabatu (%)”  -  przeznaczone  do  wprowadzenia  procentowej  wysokości  rabatu
udzielonego kontrahentowi.
„Suma ogólna brutto” - przeznaczone do wprowadzenia sumy brutto na jaką  jest wystawiona
faktura dla kontrahenta.

Sekcja z prawej strony umożliwia wyszukiwanie zakupionych towarów według różnych
możliwości:

§ Nazwa podmiotu
§ Adres
§ Numer NIP

7.12 Analizy

Moduł  [Analizy]  służy  do  wyliczenia  rentowności  salonu  pod  wieloma  ką tami  oraz
przedstawienie danych za wybrany okres czasowy za pomocą  wykresu słupkowego, kołowego
lub za pomocą  siatki.



165Funkcje Managerskie

© 2015 Projekt Info Adrian Pucek

Analizy  w  poszczególnych  modułach  można  przedstawiać  na  kilka  sposobów  klikając
odpowiedni typ wykresu (diagram ciastkowy, schemat kolumny itd...).  W ten sposób  możemy
dostosować nasze wykresy analiz do naszych potrzeb. Pole „Wskaż okres  analizy”  pozwala
nam wprowadzić  okres  za  który  chcielibyśmy  wygenerować  analizę.  Kliknięcie  na  przycisk
[Generuj obrót] pozwala nam uruchomić generowanie analiz.
Sekcja  „Dostosowywanie  Wykresu”  (przycisk  [Dostosowywanie  Wykresu])  pozwala  na
zadanie  parametrów dostosowania  naszej  analizy(pozycja  legendy,wyrównanie,  pozycja  tytułu
itd.). Warto zaznaczyć że tę pole jest nie we wszystkich modułach (zakładkach) analiz.

7.12.1 Tabele przestawne

Wprowadzenie.

Tabele przestawne są  wyją tkowo cennym narzędziem analitycznym programów typu Excel,
umożliwiającym dynamiczną  reorganizacją , wyświetlanie i przeglądanie danych. W
standardowym arkuszu trudno zmienić organizację arkusza, natomiast tabele przestawne
pozwalają  – nie naruszając struktury danych źródłowych –  na przestawienie i wybieranie
interesujących kolumn i wierszy.Umiejętnie zaprezentowane dane w tabeli przestawnej
umożliwiają  zaprezentowanie danych w sposób bardziej przejrzysty, dzięki czemu możemy
uzyskać czytelne porównania, np. trendy.

Tabele przestawne stosujemy do:
· zmiany sposobu prezentacji danych źródłowych (np. przestawianie wierszy do kolumn,

kolumn do wierszy)
· wyświetlania i  zliczania danych,



166 Pomoc System SPA

© 2015 Projekt Info Adrian Pucek

· wyszukiwanie i sortowanie interesujących danych,
· grupowanie danych w kategorie i podkategorie
· porównywania danych,
· tworzenia niestandardowych formuł
· przechodzenie od ogółu do szczegółu co pozwala przeanalizować interesujący nas zakres

danych,

Większość użytkowników Excela, którzy wcześniej nie pracowali na tabelach przestawnych, boi
się tego narzędzia, ponieważ uważają  że jego użycie jest bardzo trudne. Udowodnimy, że jest to
fantastyczne narzędzie analityczne, którego można nauczyć się w godzinę! Oto potwierdzenie tej
tezy, pokazujące, że tworzenie tabeli przestawnej trwa kilka sekund:

Jak dokonać dokonać szybkiej analizy interesujących Cię danych wyciągając je z dużej
bazy danych do tabeli przestawnej, czyli tworzenie tabeli przestawnej krok po kroku?

Zanim przystąpisz do tworzenia danych upewnij się, że dane są  właściwie uporządkowane:
· każdy wiersz ma taką  samą liczbę kolumn,
· komórki nie są  scalone,
· nagłówki kolumn umieszczone są  tylko w jednym wierszu i nie są  scalone

Niepoprawny nagłówek (scalenia; w dwóch wierszach)
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Poprawny nagłówek (jeden wiersz)

Filtrowanie wierszy tabeli przestawnej:
Każde pole posiada przy swojej nazwie strzałkę w górę. Korzystając z niej rozwinie się menu
jak poniżej. Wystarczy odznaczyć / zaznaczyć żądane pozycje i kliknąć ok.
Tabel zostanie przefiltrowana zgodnie z żądaniem.

7.12.2 Analiza paragonów

Moduł  [Analizy]  służy  do  wyliczenia  rentowności  salonu  pod  wieloma  ką tami  oraz
przedstawienie danych za wybrany okres czasowy za pomocą  wykresu słupkowego, kołowego
lub za pomocą  siatki.
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Analizy  w  poszczególnych  modułach  można  przedstawiać  na  kilka  sposobów  klikając
odpowiedni typ wykresu (diagram ciastkowy, schemat kolumny itd...).  W ten sposób  możemy
dostosować nasze wykresy analiz do naszych potrzeb. Pole „Wskaż okres  analizy”  pozwala
nam wprowadzić  okres  za  który  chcielibyśmy  wygenerować  analizę.  Kliknięcie  na  przycisk
[Generuj obrót] pozwala nam uruchomić generowanie analiz.
Sekcja  „Dostosowywanie  Wykresu”  (przycisk  [Dostosowywanie  Wykresu])  pozwala  na
zadanie  parametrów dostosowania  naszej  analizy(pozycja  legendy,wyrównanie,  pozycja  tytułu
itd.). Warto zaznaczyć że tę pole jest nie we wszystkich modułach (zakładkach) analiz.

Moduł [Analiza paragonów] umożliwia obliczenie sprzedaży wg paragonów za wybrany okres.
Dany  moduł wykonuje  analizę  na  podstawie  3  parametrów  –  „KP”,  „KW”,  „Od  klienta”.
Zakładka  [Siatka]  pozwala  zobaczyć  szczegółowe  dane,  na  podstawie  których  jest  zrobiony
wykres.  W  zakładce  [Siatka]  możemy  dostosować  widok  tabeli,  zmienić  porządek
wyświetlania danych, w której są  wyświetlane nasze dane, przeciągając w odpowiednie miejsca
pola w nagłówku.
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Pola:
„Rodzaj” - rodzaj rachunku
„Data” - data wystawienie
„Nr rachunku” - numer rachunku
„Kasjer” - kasjer
„Wartość” - kwota na paragonie
„Klient” - klient
„Z(agieg)M(agazyn)” - miejsce skąd pobierany był towar
„Nazwa pozycji” - nazwa pozycji na paragonie
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7.12.3 Analiza wg. pracowników

Moduł [Analiza wg. pracowników] pozwala na obliczenie dochodu generowanego przez
wszystkich pracowników razem jak i każdego z osobna. Moduły siatek pozwalają  szczegółowo
zobaczyć dane rozchodu rachunkowo albo dochodu rachunkowo klikając po odpowiednich
zakładkach.

Zakładka [Siatka przychodu rachunkowo] zawiera pola:
„Suma” - suma 
„Prac.wyk.” - pracownik wykonujący zabieg
„Pozycja” - pozycja sprzedażowa
„Rok” - rok wykonania usługi
„Miesiąc” - miesiąc wykonania usługi
Pola rok i miesiąc umożliwiają  utworzenie przekrojowego zestawienia pozwalającego na szybką
analizę tendencji w pracy wybranych pracowników.

Zakładka [Siatka przychodu wg terminarza] zawiera pola:
„Usługa” - wykonana usługa
„Pracownik” - pracownik wykonujący usługę
„Cena katalogowa” -  cena z listy usług



171Funkcje Managerskie

© 2015 Projekt Info Adrian Pucek

7.12.4 Analiza wg. klientów

Moduł [Analiza wg. klientów] pozwala na obliczenie zysku jaki wygenerowany został przez
danych klientów za wskazany okres.

Zakładka [Siatka] zawiera następujące pola:
„Data_wyst” - data wystawienia
„Klient” - klient, który zamówił usługę
„Suma” - suma za usługę
„Pracownik” - pracownik wykonujący usługę
„Usługa” - nazwa usługi
„Jednorazowy”  -  pole  z  kartoteki  klienta  określające  czy  klient  oznaczony  jest  jako
jednorazowy
„Forma płatności” - sposób płatności klienta
„Karta lojalnościowa wydana” - czy klient ma wydaną  kartę lojalnościową
„Adres” - adres klienta
„Numer tel.” - numer telefonu klienta
„Grupa” - grupa przynależności usługi
„Rodzaj” - rodzaj przynależności usługi
„Rok” - rok wykonania usługi
„Miesiąc” - miesiąc wykonania usługi
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7.12.5 Analiza wg. gabinetów

Moduł [Analiza wg. gabinetów] pozwala na obliczenie zysków jaki wygenerowany został przez
dane gabinety. Zakładka [Siatka przychodu] pozwala zobaczyć szczegółowe dane
posortowane wg dat. W tym miejscu również możemy zobaczyć sumy przychodów
posortowane wg dat.

Zakładka [Siatka przychodu] zawiera następujące pole:
„Data” - data wystawienia dokumentu
„Lokalizacja” - miejsce wykonywania usługi
„Suma” – suma

7.12.6 Analiza wg. usług

Moduł [Analiza  wg.  usług]  pozwala  na  obliczenie  zysku  jaki  wygenerowany  został przez
poszczególne  usługi.  Ogólny  wykres  możemy  zobaczyć  na  zakładce  [Wykres],  natomiast
zakładki  [Siatka  przychodu],[Siatka  dochodu],[Siatka  rozchodu]  pozwalają  na  bardziej
szczegółowe spojrzenie na wykres. Przez przeciąganie  odpowiednich pól możemy dostosować
nasz wykres do własnych potrzeb (patrz obrazek niżej).
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Zakładka [Siatka przychodu] zawiera następujące pola:
„Data” - data przychodu
„Prac wyk.” - pracownik wykonujący zabieg
„Usługa” - nazwa wykonanej usługi
„Brutto” - suma brutto
„Netto” - suma netto
„Ile razy” - ile razy dana usługa była wykonana
„Rodzaj dok.” - jakim rodzajem dokumentu dana usługa była zaliczona na kasie
„ID kasy” - identyfikator kasy
„Grupa” - grupa przynależności usługi
„Rodzaj” - rodzaj przynależności usługi
„Rodzaj płatności” - sposób w jaki klient zapłacił za usługę
„Kasjer” - kto był kasjerem
„Komentarz” - uwagi do usługi
„Rok” - rok wykonania usługi
„Miesiąc” - miesiąc wykonania usługi
„Klient” - klient, który zapłacił za usługę
„Grupa pakietu” - grupa przynależności pakietu (definiowane w pakietach zabiegów)
„Rodzaj pakietu” - rodzaj przynależności pakietu (definiowane w pakietach zabiegów)
„Kwota złożonej” - kwota płatności złożonej
„Rodzaj płatności złożonej” - w jaki sposób płatność złożona została zrealizowana
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7.12.7 Średni obrót wg klienta, pracownika, gabinetu

Moduł [Średni obrót wg klienta, pracownika, gabinetu] pozwala na obliczenie średniej sumy
przychodów w przeliczeniu na pracownika, klienta i gabinet w wybranym okresie czasowym. To
jest  bardzo  prosty  moduł,  który  nie  ma  żadnych  innych  zakładek.  W  tym  module  program
wylicza tylko jednostkową sumę za wybrany czasu.
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7.12.8 Analiza czasu pracy

Moduł [Analiza czasu pracy ] pozwala na pokazanie analizy godzin pracy dla poszczególnych
pracowników za określony czas. Moduł ten przedstawia dane w formie siatki. Moduł zawiera 3
parametry  (nagłówki kolumn)  według  których  odbywa  się  wyświetlanie  danych  -  „Data”,  
„Lokalizacja”,”Pracownik”,”Ilość godzin wg”.
„Data” - data 
„Lokalizacja” -  miejsce wykonywania usługi
”Pracownik” - pracownik, który wykonywał usługę
”Ilość godzin wg harmonogramu” - ilość godzin zaplanowanych do przepracowania
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7.12.9 Analiza czasu wykonanych zabiegów

Moduł [Analiza czasu wykonanych zabiegów] pozwala na pokazanie analizy czasu
wykonanych zabiegów dla poszczególnych pracowników. W danym module wystarczy wybrać
okres za który będzie się pokazywać wykres czasu wykonywanych zabiegów.
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7.12.10 Zestawienie anulowanych zabiegów

Moduł [Zestawienie  anulowanych  zabiegów]  pozwala  przeanalizować  ilość  anulowanych
zabiegów w wybranym czasie posortowanych wg pracowników. Również w zakładce [Siatka]
możemy zobaczyć szczegółowe dane danego wykresu.
„Pracownik planujący” - pracownik, który planował zabieg.
„Ile razy” - ile anulowanych zabiegów zaplanował dany pracownik
„Powód” - powód odwołania zabiegu
„Klient” - klient odwołujący zabieg
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7.12.11 Analiza wejść basen / siłownia

Moduł [Analiza wejść basen / siłownia] pozwala  przeanalizować  ilość  osób  przebywających
w poszczególnych strefach obiektu.

Siatka domyślnie podzielona jest według identyfikatora strefy.



179Funkcje Managerskie

© 2015 Projekt Info Adrian Pucek

Opis pól:
Strefa ID - identyfikator strefy
Wejście - godzina wejścia do strefy
ID karty - numer karty (paska)
Ważność karnetu - czy klient przebywa na obiekcie z ważnym karnetem
Pakiet - jakim karnetem klient się posługuje
Klient - imię i nazwisko klienta
Adres- adres klienta
Nr klienta 1 - dodatkowy numer klienta, który przypisywany jest w kartotece klienta

7.12.12 Analiza obsadzenia grup fitness

Moduł [Analiza obsadzenia grup fitness] pozwala przeanalizować ilość osób przebywających
w poszczególnych grupach fitnessowych.

Opis pól:
"Os.prowadząca" - imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia
"Nazwa usługi" - usługa na którą  wpisana jest grupa
"Nazwa grupy"
"Data" - data zajęć grupowych
"Ilość osób" - ilość uczestników grupy
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7.12.13 Analiza aktywności klienta

Moduł [Analiza aktywności klienta] pozwala w łatwy sposób  uzyskać  informację  dotyczącą
ostatniej wizyty klienta. 

Siatka składa się z następujących pól:
"Imię i nazwisko" 
"Numer telefonu"
"Data ostatniej wizyty"

Przeanalizowane dane mogą  być następnie wyeksportowane do Excela, TXT itp.

7.12.14 Analiza sprzedaży voucherów

Moduł [Analiza  sprzedaży  voucherów]  pozwala  na  uzyskanie  zestawienia  dotyczącego
sprzedaży voucherów/kart podarunkowych.
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Opis pól:
"Data ważności" - data ważności vouchera
"Nabywca" - klient kupujący voucher
"Numer karty"
"Odbiorca" - osoba korzystająca z vouchera
"Osoba wystawiająca" - pracownik wystawiający
"Pakiet" - czy voucher był wystawiony na pakiet usług
"Promocja" - czy rachunek był rozliczony promocją
"Rodzaj karty" - karta podarunkowa / voucher / bon
"Sposób płatności" 
"Zabieg" - jeśli voucher był wystawiony na konkretny zabieg
"Kwota" - aktualna kwota na paragonie
"Kwota wyjściowa" - wyjściowa kwota na paragonie za voucher
"Data wydania" - data wydania karty podarunkowe

7.12.15 Obłożenie gabinetów

Moduł [Obłożenie  gabinetów] pozwala  na  uzyskanie  zestawienia  dotyczącego  statystycznego
obłożenia gabinetów.
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Opis pól:
"Ilość godzin wykorzystania" - ile godzin sumarycznie dany gabinet był wykorzystywany w
zadanym okresie czasu
"Gabinet" - nazwa gabinetu
"Godzina" - przedział godzinowy

Sposób odczytywania przykładowego obłożenia:
Gabinet 4 był obłożony sumarycznie we wskazanym okresie:
pomiędzy 7:00 a 8:00 - 1,12 godziny
pomiędzy 10:00 a 11:00 - 4,25 godziny
pomiędzy 11:00 a 12:00 - 5,50 godziny
pomiędzy 12:00 a 13:00 - 2,34 godziny

7.12.16 Analiza receptur

Moduł [Analiza  receptur]  pozwala  na  uzyskanie  zestawienia  dotyczącego  analizy  zużycia
towarów z wykorzystaniem receptur.
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Okno zostało podzielone na 2 sekcje, "Receptury" oraz "Receptury dynamiczne".
Receptury od receptur dynamicznych różnią  się tym, że dynamiczne receptury przypisywane są
w chwili spotkania a zwykłe receptury są  statyczne-z góry zaplanowane.

Opis pól:
"Pracownik" - kto pobrał towar
"Data" - data pobrania z magazynu
"Cena" - cena pobranych ml/mg.
"Ilość" - ilość pobranych ml/mg.
"Usługa" - przy wykonywaniu jakiej usługi pobrano
"Nazwa towaru" - nazwa pobranego towaru
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7.12.17 Analiza punktów

Moduł [Analiza punktów] pozwala przeanalizować ilość naliczanych punktów.

W zakładce [Siatka] można zobaczyć szczegółowe dane na temat ilości naliczanych punktów.
Pola:
„Nazwisko i imię” -  imię i nazwisko klienta, któremu są  naliczone punkty
„Data uznania” - data, kiedy były uznane punkty
„Punktów” - ilość punktów
„Tytuł uzn.”- tytuł uznania
„Adres” - adres klienta
„Nr klienta 2” - nr klienta 2
„Nr klienta 1” - nr klienta 1

7.12.18 Analiza sprzedaży produktów

Moduł [Analiza sprzedaży produktów] pozwala na obliczenie zysku (faktura lub rachunek) ze
sprzedaży magazynowej.
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Opis pól:
„Nazwa towaru” - nazwa sprzedanego towaru
„Data wyst.” - data wystawienia
„Netto” - kwota netto
„Brutto” - kwota brutto
„Kwota zakupu netto”
„Kwota zakupu brutto”
„Marża netto”
„Marża Brutto”
„Ile sztuk” - ilość sztuk
„Id kasy” - numer kasy wystawiającej rachunek
„Pracownik sprzedający” - pracownik sprzedający
„Rodzaj dok.” - rodzaj dokumentu, który został wystawiony
„Linia” - linia towarowa
„Grupa” - grupa towarowa
„Rodzaj płatności” - sposób zapłaty za towar

Zakładka [Siatka] pozwala dostosować widok okna  analizy do  naszych potrzeb.  Klikając  po
tej  zakładce  prze  nami  otwiera  się  pola  za  pomocą  których  możemy  dostosować  wygląd
naszego wykresu. U góry znajduje się pole w którym możemy ustawić nasze filtry.
Poniżej znajduje się pole danych które też możemy zmieniać dostosowując do naszych potrzeb.
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7.13 Statystyki

Sekcja "Terminarz" - pozwala na wygenerowanie raportu statystyk ilości zaplanowanych usług.
Sekcja "Klienci" - pozwala na wygenerowanie raportu statystyk ilości klientów.
Sekcja "Pracownicy" - pozwala na wygenerowanie raportu statystyk ilości pracowników.
Sekcja "Historia wejść basen / siłownia" - pozwala na wygenerowanie raportu statystyk ilości
wejść na basen/siłownia.
Sekcja "Gabinety" - pozwala na wyświetlanie gabinetów, przypisanych użytkowników.
Sekcja "Karnety" - pozwala na wyświetlanie ilości wystawionych karnetów.
Sekcja "Pakiety grupowe" - pozwala na wyświetlanie statystyk wystawionych karnetów
grupowych..
Sekcja "Zakupy hurt.firm" - pozwala na wyświetlanie statystyk zakupów firmy.
Sekcja "Notatki" - pozwala na wyświetlanie statystyk zrobionych notatek.
Sekcja "Korespondencja seryjna" - pozwala na wyświetlanie statystyk wysłanych
powiadomień email.
Sekcja "Raport aktywności" - pozwala na wyświetlanie statystyk kto i kiedy był na basenie lub
na siłowni.
Sekcja "Kontrahenci"- pozwala na wyświetlanie zestawienia kontrahentów.
Sekcja "Rachunki" - pozwala na wyświetlanie zestawienia wystawionych rachunków.
Sekcja "Magazyn" - pozwala na wyświetlanie statystyk magazynów.
Sekcja "Zakupy" - pozwala na wyświetlanie statystyk zestawienia faktur zakupowych.
Sekcja "Wydanie towaru pracownikowi"- pozwala na wyświetlanie statystyk wydania
towarów pracownikom.
Sekcja "Historia sprzedaży towaru" - pozwala na wyświetlanie uproszczonej historii sprzedaży
wybranego produktu.
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Sekcja "Usługi" - pozwala na wyświetlanie statystyk wykonanych zabiegów za wybrany okres.
Sekcja "Terminarz- zabiegi anulowane" - pozwala na wyświetlanie statystyk anulowanych
zabiegów za wybrany okres.
Sekcja "Statystyka wykonanych usług z terminarza oraz z rachunków" - zestawienie
pozwala porównać zabiegi zaplanowane w terminarzu z ich późniejszym wykonaniem w
rachunkach.
Sekcja "Historia przesyłu płatności hotelowych" - pozwala utworzyć zestawienie płatności
hotelowych.
Sekcja "Zestawienie niewykorzystanych wejść" - zestawienie okresów przyszłych zysków z
wejść z kart podarunkowych i karnetów.

7.13.1 Terminarz

Pole „Terminarz” pozwala na wygenerowanie raportu statystyk ilości zaplanowanych usług.
Raport „Ilości usług zaplanowanych” zawiera następujące kolumny:
„Data i czas rozpoczęcia” - data i czas rozpoczęcia zabiegu
„Data i czas zakończenia” - data i czas zakończenia
„Usługa” - rodzaj usługi
„Klient” - klient
„Pracownik” - pracownik wykonujący usługę
„Pracownik planujący” - pracownik planujący usługę
„Gabinet” - gabinet w którym usługa była wykonywana
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7.13.2 Klienci

Pole „Klienci” pozwala na wygenerowanie raportu statystyk ilości klientów.
Statystyka „Liczba klientów” zawiera następujące kolumny:
„Nazwisko i imię”
„Ilość wizyt w poprzednim okresie” - podliczana jest ilość wizyt klienta przed wskazanym
adresem, ta kolumna pozwala zobaczyć czy dany klient jest nowym klientem
„Ilość wizyt we wskazanym okresie” - ilość wizyt klienta we wskazanym okresie

7.13.3 Pracownicy

Pole „Pracownicy” pozwala na wygenerowanie raportu statystyk ilości pracowników.
Statystyka „Liczba pracowników” zawiera następujące kolumny:
„Data i czas wprowadzania” - data i czas wprowadzenia pracownika do systemu
„Imię i nazwisko” - imię i nazwisko pracownika
„Adres” - adres zamieszkania
„Numer/y telefonu” - numer telefonu
„Ważność badań BHP” - termin ważności badań BHP
„NIP” - numer NIP pracownika

7.13.4 Historia wejść basen/siłownia

Pole „Historia wejść basen/siłownia” pozwala na wygenerowanie raportu statystyk ilości
wejść na basen/siłownia.
Raport „Historia wejść basen/siłownia” zawiera następujące kolumny:
„Data i czas wyjścia” - czas wejścia na basen/siłownie
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„Karnet” - nazwa karnetu

7.13.5 Gabinety

Pole „Gabinety” pozwala na wyświetlanie gabinetów, przypisanych użytkowników.
Raport „Lista gabinetów” zawiera następujące kolumny:
„Data utworzenia” - data utworzenia gabinetu
„Nazwa gabinetu” - nazwa gabinetu
„Imię i nazwisko przypisanego pracownika” - imię i nazwisko pracownika przypisanego do
gabinetu

7.13.6 Karnety

Pole „Karnety” pozwala na wyświetlanie ilości wystawionych karnetów.
Raport „Wystawione karnety” zawiera następujące kolumny:
„Data wystawienia” - data wystawienia karnetu
„Data ważności” - data ważności karnetu
„Dla kogo wystawiono” - osoba, na którą  był wystawiony karnet
„Miasto,adres” - adres klienta
„Kasjer” - imię i nazwisko kasjera
„Nazwa pakietu” - nazwa pakietu
„Cena” - cena karnetu
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7.13.7 Pakiety grupowe

Pole „Pakiety grupowe” pozwala na wyświetlanie statystyk wystawionych karnetów
grupowych..
Raport „Pakiety grupowe” zawiera następujące kolumny:
„Data utworzenia” - data utworzenia karnetu grupowego
„Usługa [1-6]” - usługi które wchodzą  w skład pakietu grupowego

7.13.8 Zakupy hurt.firm

Pole „Zakupy hurt.firm” pozwala na wyświetlanie statystyk zakupów firmy.
Raport „Zakupy hurt.firm” zawiera następujące kolumny:
„Data wystawienia” - data wystawienia 
„Nazwa podmiotu” - nazwa
„Miasto,adres” - adres
„Numer telefonu” - numer telefonu
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„Rabat %” - wysokość rabatu w %
„Kwota” - kwota

7.13.9 Notatki

Pole „Notatki” pozwala na wyświetlanie statystyk zrobionych notatek.
Raport „Notatki” zawiera następujące kolumny:
„Data i czas utworzenia” - data i czas utworzenia notatki
„Tytuł notatki” - tytuł utworzonej notatki
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7.13.10 Korespondencja seryjna

Pole „Korespondencja seryjna” pozwala na wyświetlanie statystyk wysłanych powiadomień
email.
Raport „Korespondencja seryjna” zawiera następujące kolumny:
„Data i czas wysłania” - data i czas wysłania wiadomości 
„Adres nadawcy” - tytuł utworzonej notatki
„Adres adresata” - adres adresata
„Nagłówek wiadomości” - treść nagłówka

7.13.11 Raport aktywności

Pole „Raport aktywności” pozwala na wyświetlanie statystyk kto i kiedy był na basenie lub na
siłowni.
Raport „Raport aktywności” zawiera następujące kolumny:
„Data” - data uczestnictwa
„Osoba prowadząca” - osoba prowadząca
„Imię i nazwisko klienta” - imię i nazwisko klienta
„Nazwa usługi” - nazwa usługi
„Gabinet” - miejsce przeprowadzenia usługi lub zabiegu
„Obecność” - potwierdzenia obecności
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7.13.12 Kontrahenci

Pole „Kontrahenci” pozwala na wyświetlanie zestawienia kontrahentów.
Raport „Kontrahenci” zawiera następujące kolumny:
„Data dodania” - data dodania kontrahenta do bazy kontrahentów
„Nazwa kontrahenta” - nazwa kontrahenta
„Miasto,adres” - adres 
„NIP” - NIP
„Nr telefonu” - numer telefonu
Pole „Rachunki” pozwala na wyświetlanie statystyk rachunków.
Raport „Rachunki” zawiera następujące kolumny:
„Nr dokumentu” - numer wystawionego dokumentu 
„Data” - data wystawienia dokumentu
„Opis” - opis usługi
„Ilość” - ilość (materiału, usługi)
„Cena” - cena 

7.13.13 Magazyn

Pole „Magazyn” pozwala na wyświetlanie statystyk magazynów.
Raport „Magazyn” zawiera następujące kolumny:
„Nazwa magazynu” - nazwa magazynu
„Nazwa towaru”  - wykaz towarów na magazynie
„Ilość” - ilość towaru na magazynie
„Cena” - cena towaru
„Objętość” – objętość towaru
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7.13.14 Zakupy

Pole „Zakupy” pozwala na wyświetlanie statystyk zestawienia faktur zakupowych.
Raport „Zakupy” zawiera następujące kolumny:
„Data zakupu” - data dokonania zakupu
„Termin płatności” - termin płatności
„Numer faktury” - numer faktury
„Nazwa kontrahenta” - nazwa kontrahenta
„Kontrahent NIP” - NIP kontrahenta
„Kwota brutto” - kwota na fakturze brutto
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7.13.15 Wydanie towaru pracownikowi

Pole „Wydanie towaru pracownikowi” pozwala na wyświetlanie statystyk wydania towarów
pracownikom.
Raport „Wydanie towaru pracownikowi” zawiera następujące kolumny:
„Data” - data wydania
„Nazwisko i imię prac.” - nazwisko i imię pracownika, któremu wydajemy towar 
„Towar” - nazwa towaru
„Ilość” - ilość towaru
„Cena” - cena towaru
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7.13.16 Historia sprzedaży towaru

Pole „Historia sprzedaży towaru” pozwala na wyświetlanie uproszczonej historii sprzedaży
wybranego produktu.
Raport „Historia sprzedaży towaru” zawiera następujące kolumny:
„Data” - data sprzedaży towaru
„Numer dok.” - numer dokumentu sprzedażowego
„Ilość” - ilość
„Cena” - cena towaru

7.13.17 Usługi

Pole „Usługi” pozwala na wyświetlanie statystyk wykonanych zabiegów za wybrany okres.
Raport „Usługi” zawiera następujące kolumny:
„Data” - data wykonania zabiegu
„Usługa” - wykonana usługa
„Ilość” – ilość
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7.13.18 Terminarz – zabiegi anulowane

Pole „Terminarz – zabiegi anulowane” pozwala na wyświetlanie statystyk anulowanych
zabiegów za wybrany okres.
Raport „Terminarz – zabiegi anulowane” zawiera następujące kolumny:
„Data” - data, w której zabieg został anulowany 
„Pracownik planujący” - pracownik planujący zabieg
„Usługa” - anulowana usługa
„Powód” - powód anulowania usługi
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Pole „Grupowanie” służy do grupowania wpisów wszystkich nazw. Zaznaczając opcje
„Grupuj według nazwy” system pogrupuje nam wpisy według nazwy tak , aby one się nie
powtarzały (tzn. nazwy będą  unikatowe).
Możliwe jest wydrukowanie dokumentu, lub eksport do innego formatu pliku.



Część VIII
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8 Rachunki i księgowość

8.1 Rachunki

Przycisk "Zamknij RK" - zamyka aktualnie wskazany raport kasowy.
Przycisk "Otwórz RK" - otwiera aktualnie wskazany raport kasowy. System nie pozwala
pracować na 2 otwartych RK dla jednej kasy.
Przycisk "Druk RK" - drukuje raport kasowy, wskazany bądź okresowy.
Przycisk "Pokaż zamknięte" - wyświetla zamknięte RK.
Przycisk "Modyfikuj BO" - umożliwia wprowadzenie dowolnego bilansu otwarcia raportu
kasowego.
Przycisk "Modyfikuj BZ" - umożliwia wprowadzenie dowolnego bilansu zamknięcia raportu
kasowego.
Przycisk "Import dokumentu raportu bankowego" - umożliwia import raportu bankowego w
formacie MT940.

Moduł [Rachunki] umożliwia prowadzenie ewidencji sprzedaży towarów i usług prowadzonych
poprzez drukarkę fiskalną . Jeżeli nie posiadamy żadnej aktywnej kasy system sam to wykryje i
zapyta się czy ma ją  otworzyć.
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Zakładka [Raporty kasowe] umożliwia tworzenie, sprawdzenie raportów z działalności
poszczególnych kas, jakimi dysponuje firma.

Zakładka ta posiada następujące pola:

§ Numer raportu
§ Kasa
§ Od dnia
§ Do dnia
§ Status kasy( zamknięta, otwarta)

Oprócz wypełnienia tych pól możemy także przypisywać raportom dowolny komentarz.
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Zakładka [Dokumenty] -> [Rachunek] zawiera następujące pola:
„Numer”  -  numer  rachunku  zapisywany  do  bazy,  możliwa  jest  autonumeracja  jeśli  zostanie
zdefiniowany licznik rachunków w module [Słowniki i liczniki]   zakładka [Liczniki]
„Data wystawienia” - powinno zawierać datę wystawienia rachunku
„Forma płatności” - pole  słownikowane  w  module  [Słowniki  i  liczniki]    [Definicje
słowników]  „Faktury – formy płatności”
„Klient” - możliwe jest przypisanie klienta z bazy klientów
„Kasjer”  -  możliwe  także  jest  przypisanie  do  rachunku  osoby  wystawiającej  z  listy
pracowników
„Komentarz” - umożliwia dodanie notatek na temat wystawianego rachunku
„Nie wliczaj tego rachunku w sprzedaż” - niewliczenie w sprzedaż jest funkcją  umożliwiającą
utworzenie dowolnego rachunku który nie powiększy ani stanu kasy ani obrotu
„Na wykonanie zabiegu” - należy skorzystać z tej funkcji w przypadku zabiegów
przedpłaconych
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Przycisk  [Przesył na  hotel]  (w  prawym górnym rogu  okna)  pozwala  przesłać  rachunek  na
hotel,  w przypadku gdy klient  chciałby zapłacić  za  wszystko  (razem z usługą  SPA) na  końcu
pobytu w hotelu.
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W górnym polu,  za  pomocą  przycisków  [0..1]  należy  wprowadzić  numer  pokoju  i  nacisnąć
"Wyślij".
System SPA odpyta meldunki z programu hotelowego i wyświetli na liście rozwijanej listę osób.
Następnie  należy  wybrać  żądaną  osobę  i  nacisnąć  "OK".  System SPA  wyśle  obciążenie  na
wskazany meldunek do programu hotelowego.

Przycisk [Drukuj KP/KW] pozwala drukować potwierdzenia KP/KW.
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Przycisk [Potwierdzenie usługi] pozwala wydrukować dokument potwierdzenia usługi.
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Przycisk [Dopisz recepturę  do rachunku] pozwala dodawać receptury do  już wystawionych
rachunków. Takie receptury będą  z natury rzeczy klasyfikowane jako dynamiczne.

Sekcja „Druk paragonu” – pozwala na wydrukowanie na drukarce fiskalnej firmy Innova S.A.,
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Posnet lub Elzab paragonu fiskalnego. 
W celu  wydrukowania  paragonu  należy  upewnić  się  na  którym porcie  zainstalowana  została
drukarka fiskalna, zakres predefiniowanych portów kształtuje się od COM1 do COM18.

Przycisk "Drukarka fiskalna" - wydrukuje paragon na drukarce fiskalnej
Przycisk "Sieciowa drukarka fiskalna" -  umożliwia wydruk na sieciowej  drukarce  fiskalnej  z
użyciem programu LanPrint
Przycisk "Drukarka fiskalna + drukarka bonowa" -  drukuje  paragon na  drukarce  bonowej
oraz na drukarce bonowej
Przycisk "Drukarka bonowa (API)" - drukuje na drukarce bonowej

Oprócz zakładek z prawej strony dysponujemy także zakładkami na dole ekranu [Rachunek],
[Pozycje na rachunku] oraz [Wyszukiwanie].

Druga zakładka ma pola:

„Rodzaj dokumentu” - pozwala wybrać rodzaj dokumentu, za pomocą  którego będziemy
mogli  określić rodzaj płatności, czy płacimy gotówką , czy klientowi, czy klient płaci nam.  
„Nazwa towaru” - umożliwia wybranie dodawanej pozycji z bazy towarów
„Nazwa usługi” - umożliwia wybranie dodawanej pozycji z bazy usług
„Nazwa pakietu” -  umożliwia wybranie dodawanej pozycji z bazy pakietów
„Cena jedn. brutto” - wyświetla cenę wybranej pozycji za jednostkę - jeśli istnieje cena w
bazie, umożliwia też wpisanie własnej
„Rabat %” - umożliwia ustalenie rabatu na dodawaną  pozycję, rabat dotyczy jednostki
„Jednostka miary” - umożliwia wybranie jednostek miary
„VAT %” - umożliwia wybranie procentowego podatku VAT narzuconego na dodawaną
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pozycję, jeśli do wybranej pozycji w bazie istnieje informacja o VAT, pole automatycznie się
uzupełnia
„Ilość” - pozwala na wybranie ilości na jaką  wystawiany rachunek
„Rabat w PLN” - pole informacyjne w którym wyświetlana jest wartość rabatu procentowego
„Cena bez rabatu” - pole informacyjne wyświetlające cenę przed odliczeniem rabatu
procentowego
„Wykonujący pracownik” - umożliwia przypisanie pracownika do wybranej pozycji
„Komentarz” - pole umożliwiające dopisanie notatki/komentarza do wybranej pozycji

Zakładka [Stan kasy] pozwala na obliczenie i wykonanie raportu z stanu kasy za wybrany
okres czasu.

8.1.1 Anulowanie paragonu

Przycisk  „Protokół anulowania  paragonu”  –  umożliwia  anulowanie  błędnie  wystawionego
paragonu.

W celu poprawnego anulowania paragonu należy wypełnić wszystkie pola znajdujące się na
formatce.
"Numer unikatowy kasy" 
"Numer ewidencyjny kasy" 
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"Powód anulowania" - powód wpisujemy ręcznie lub wybieramy z listy rozwijanej
"Numer anulowanego paragonu" - numer z już wydrukowanego paragonu
"Numer nowego paragonu" - jeśli występuje

Utworzenie protokołu następuje w chwili naciśnięcia "Utwórz prot.anul.paragonu".

Protokół raz utworzony można przywołać wielokrotnie za pomocą  przycisku "Drukuj protokół
anulowania paragonu".

8.1.2 Protokoły zwięszenia i zmiejszenia sprzedaży

Przycisk  „Protokół zwiększenia  /  zmniejszenia  sprzedaży”  –  umożliwia  zwiększenie  lub
zmniejszenie sprzedaży dla danego rachunku raportu kasowego. Ten protokół stosowany jest w
sytuacjach gdy rachunek  został wystawiony z błędną  kwotą  lub  gdy z innego  powodu nastąpi
zmiana wysokości rachunku.
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W celu poprawnego wystawienia dokumentu należy wypełnić wszystkie pola znajdujące się na
formatce.
"Dodaj dokument do RK" - w przypadku wystawiania dokumentu zmniejszającego sprzedaż
gotówkową, należy zaznaczyć to pole aby System mógł utworzyć dokument KW. 
"Powód zwiększenia / zmniejszenia sprzedaży" - jest polem słownikowanym, deklarowanym
w module słowniki i liczniki
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Protokół raz utworzony można przywołać wielokrotnie za pomocą  przycisku "Drukuj protokół
zwiększenia / zmniejszenia sprzedaży".

8.1.3 Raport kasowy

Drukowanie raportu kasowego:
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Na wydruku raportu kasowego stan począ tkowy przeniesiony zostaje ze stanu zamknięcia dnia
poprzedniego. Stan końcowy z dnia bieżącego zostanie przeniesiony na dzień kolejny itd.

8.1.4 Raport sprzedaży

W celu wydrukowania raportu sprzedaży należy na zakładce stan kasy wybrać w lewym dolnym
rogu zakres dat i nacisnąć przycisk "Raport sprzedaży".



213Rachunki i księgowość

© 2015 Projekt Info Adrian Pucek

Przed wydrukiem użytkownik ma możliwość zmiany parametrów raportu.

"Towary" - pokazuj na raporcie towary
"Usługi" - pokazuj na raporcie usługi
"Fiskalne" - pokazuj na raporcie płatności fiskalne
"Niefiskalne" - pokazuj na raporcie płatności niefiskalne 
"Tylko wypłaty" - pokazuj na raporcie tylko wypłaty
"Tylko sprzedaż" - pokazuj na raporcie tylko sprzedaż (nie ma rachunków niewchodzących w
sprzedaż)
"Uproszczony raport sprzedaży" - jest to raport z którego usunięto kolumny nie będące
sednem zestawienia
"Pokaż dodatkowo sprzedaż detalu" - na dole raportu pojawi się dodatkowa lista ze
sprzedażą  detalu
"Protokół zwiększenia sprzedaży" - pokazuj na raporcie tylko dokumenty zwiększające
sprzedaż
"Protokół zmniejszenia sprzedaży" - pokazuj na raporcie tylko dokumenty zmniejszające
sprzedaż
"Protokół anulacji" - pokazuj na raporcie tylko anulacje paragonów
"Tylko wydrukowane paragony" - pokazuj tylko rachunki które zostały wydrukowane jako
paragony

"Grupuj według pracownika" - pokazuj na raporcie towary
"Grupuj według formy płatności" - pokazuj na raporcie towary
"Grupuj według kasjera" - pokazuj na raporcie towary
"Grupuj według kasy" - pokazuj na raporcie towary
"Grupuj według grupy usług" - pokazuj na raporcie towary
"Grupuj według rodzaju usług" - pokazuj na raporcie towary
"Grupuj według stawek VAT" - pokazuj na raporcie towary
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Na wydruku raportu sprzedaży w dolnej części znajduje się dodatkowe podsumowanie form
płatności wraz z ilością  wystąpień, wpłat i wypłat.
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8.2 Faktury

Moduł [Faktury] służy do wystawiania jak i edycji faktur. Dodatkowo możliwy jest:
· podgląd faktury
· wydruk 
· eksport
· wystawienie korekty
· podgląd korekty
· utworzenie paragonu na podstawie faktury

W celu utworzenia faktury należy nacisnąć przycisk "Wystaw".
Program przeniesie użytkownika na nowe okno gdzie należy wskazać:
"Rodzaj dokumentu" - faktura VAT, pro forma
"Numer" - zostanie nadany automatycznie
"Nazwa kontrahenta" - nazwa kontrahenta z listy kontrahentów
"Forma płatności" - forma płatności faktury
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W celu dodania pozycji do faktury należy wybrać żądaną  nazwę usługi, towaru lub pakietu
zabiegów. System automatycznie pobierze cenę brutto z kartoteki i przeliczy ją  na netto.
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Zakładka [Pozycje] zawiera następujące pola:

„Nazwa usługi” -  przeznaczone do wprowadzenia  lub  wyboru nazwy usługi z kartoteki usług
(możliwe jest zeskanowanie kodu kreskowego)
„Nazwa  towaru  z  magazynu”  -  przeznaczone  do  wprowadzenia  lub  wyboru  towaru  z
magazynu (możliwe jest zeskanowanie kodu kreskowego).
„Pakiet zabiegów” - przeznaczone do wprowadzenia lub wyboru pakietu zabiegów.
„Cena brutto” - przeznaczone do wprowadzenia ceny brutto za towar.
„Ilość” - przeznaczone do wprowadzenia ilości sztuk towaru lub usługi.
„PKWiU” - przeznaczone do wprowadzenia numeru PKWiU.
„Vat %”- przeznaczone do wprowadzenia stawki VAT.
„Cena netto” - przeznaczone do wprowadzenia ceny netto.
„Jednostka miary” - przeznaczone do wprowadzenia jednostki miary towaru lub usługi.

Dodawania wielu pozycji do faktury.
System SPA umożliwia dodanie wielu pozycji z rachunków, jako pozycji do faktury. W tym celu



218 Pomoc System SPA

© 2015 Projekt Info Adrian Pucek

, będąc na pozycjach na fakturze, należy kliknąć "Dodaj z rachunków" i korzystając z
możliwości przefiltrowania według dat, form płatności, kasjera, kasy oraz klienta, wyłuskać
niezbędne dane.
Przycisk "Pobierz na FV" - utworzy automatycznie tyle pozycji na fakturze ile przefiltrowano
rachunków.

Aby wydrukować bieżącą  fakturę, należy powrócić do zakładki [Lista wystawionych faktur].
Wydruk "Wezwania do zapłaty".
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8.2.1 Wystawianie korekt do faktur

W celu wystawienia korekty do istniejącej faktury należy zaznaczyć tą  fakturę oraz kliknąć
"Wystaw korektę".

Pole "Powód" jest polem słownikowanym niemniej można wpisać również ręcznie powód
korygowania faktury.
Domyślnie System SPA anuluje fakturę do zera umożliwiając jednak operatorowi  zmianę ilości
oraz ceny brutto na żądaną .
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8.3 Zakupy

Moduł [Zakupy] zaprojektowany został z myślą  o umożliwieniu generowania dokumentów PZ,
przyjęć na magazyn. Towary,  które zostaną  wprowadzone w zakładce [Pozycje na
dokumencie] mogą  być przeniesione od razu na magazyn z tego poziomu z dołożoną  marżą
która będzie później uwzględniania przy sprzedaży towarów z magazynu.
Wprowadzenie pozycji z PZ odbywa się poprzez naciśniecie prawego przycisku myszy na
dowolnym towarze i wybraniu ‘Dodaj wszystkie’.
Zakładka [Dane dokumentu] pozwala na wprowadzenie faktury do bazy. Należy uzupełnić
wymagane dane. Następnie należy dodać pozycje na fakturze. Dane można pobrać z listy
kontrahentów lub uzupełnić.
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8.4 Zamówienia

Moduł [Zamówienia] służy do tworzenia nowych zamówień, sprawdzania aktualnych jak i
również archiwalnych zamówień. Moduł ten posiada dwie główne zakładki [Bieżące
zamówienia] gdzie możemy tworzyć zamówienia poprzez przycisk znajdujący się w dolnej
części tej zakładki [Utwórz zamówienie].

Po kliknięciu powyższego przycisku otworzy się następujące okienko dialogowe

W polu Os. Zlecająca zamówienie należy wybrać osobę, która wykonuje zamówienie,
natomiast w polu Kontrahent należy wybrać kontrahenta tego zamówienia.
Dodatkowo możemy również wybrać jakiego typu ma być generowane zamówienie.

W drugiej zakładce [Historia zamówień] możemy sprawdzać nasze archiwalne zamówienia.
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W zakładce tej możemy także drukować oraz usuwać zamówienia.
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8.5 Definicja kas

Moduł [Definicja kas] pozwala na utworzenie wielokasowego systemu rozliczeń z klientem.
Każda kasa musi mieć przyporządkowany unikatowy kod dokumentu KP oraz KW (Definicje
dokumentów tworzone są  w module [Słowniki i liczniki]). 
System SPA  umożliwia  obsługę  raportów  kasowych  dobowych  oraz  miesięcznych.  Raporty
kasowe dobowe są  raportami jednodniowymi uwzględniającymi przeniesienia stanu kasy między
raportami.  Raporty  kasowe  miesięczne  są  raportami  obejmującymi  cały  wybrany  miesiąc.
Umoralniające przenoszenie tego stanu między raportami.

Zakładka ta składa się z następujących pól:

§ ID kasy – identyfikator kasy
§ Nazwa – nazwa kasy
§ Adres
§ Kod pocztowy
§ Miasto
§ Powiat
§ Indywidualny numer konta - w przypadku stosowania wielu kas, każda z kas może na

swoich dokumentach (np.faktury) drukować własny numer konta.
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Oraz zakładka "Definicja licznika kas":

§ Okres raportu - dzienny / miesięczny
§ Licznik kasy RK
§ Licznik kasy KP
§ Licznik kasy KW
§ Licznik protokołów anulowania paragonu
§ Licznik prot. zwiększenia sprzedaży
§ Licznik prot. zmniejszenia sprzedaży
§ Automatyczne resetowanie liczników przy zamykaniu RK - przy zamykaniu RK

system może resetować liczniki. W ten sposób każdy nowy RK będzie zaczynał
numerację od wartości 1.

§ Licznik rachunków wpłat niefiskalnych - są  to wpłaty voucherem, bonem, płatności
na hotel, na szefa itp...

§ Licznik rachunków wypłat niefiskalnych
§ Licznik rachunków wpłat fiskalnych - karta, gotówka, zdarza się że jest to również

przelew
§ Licznik rachunków wypłat fiskalnych
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9 Sieć i Internet

9.1 Powiadomienia SMS

Moduł [Powiadomienia  SMS]  służy do   wysyłania  smsów  do  jednego  lub  wielu  klientów  z
powiadomieniami, informacjami i promocjami. 

Zakładka [Szybkie powiadomienie] zawiera następujące pola:
„Login” - należy wprowadzić swoją  nazwę użytkownika na stronie sms-c.pl
„Hasło” - hasło wybrane w procesie rejestracji na stronie sms-c.pl
„Od” - pole zawierające np. nazwę salonu
„Wybrany  numer”  -  pole  zawierające  numer  pod  który  zostanie  wysłana  wiadomość.  Jeśli
zostanie zaznaczone kilka numerów na liście, pole to stanie się nieaktywne
„Treść  wiadomości”  -  pole  zawierające  treść  wysyłanej  wiadomości  (maksymalnie  160
znaków)

Nasz system współpracuje ze stroną  www.sms-c.pl  w zakresie wysyłania wiadomości sms.
W celu skorzystania funkcjonalność modułu sms należy zarejestrować się na stronie wypełniając
stosowny formularz. Po zakończonej rejestracji użytkownik powinien wykupić dopasowany do
własnych potrzeb pakiet sms. Poniżej prezentujemy wyciąg z cennika ze strony www.sms-c.pl

 (dane na styczeń).

Cennik wiadomości SMS 
Ceny wiadomości SMS w zależności od wybranych ilości:

Wykupiona ilość SMS Cena za 1 SMS Eco Cena za 1 SMS Full

100 - 99.999 0.03 PLN 0.162 PLN 

100.000 - 499.999 0.03 PLN 0.146 PLN 

500.000 - 1.000.000 0.03 PLN 0.130 PLN 

powyżej 1.000.000 0.03 PLN 0.121 PLN 

Wykup dowolną ilość * wiadomości SMS korzystając z Konfiguratora Pakietów SMS »

228

228

228
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Sprawdź różnicę pomiędzy wiadomościami SMS Eco i Full - Porównanie Eco i Full SMS

To  nie  wszystko!  Nasi  klienci  płacą  wyłącznie  za  wysyłane  wiadomości  SMS,  nie
pobieramy absolutnie żadnych dodatkowych opłat i abonamentów.

Nazwa Wartość

Abonament 0.00 PLN

Instalacja i aktywacja usługi 0.00 PLN

Dostęp do Panelu Klienta 0.00 PLN

Dostęp przez WebAPI 0.00 PLN

Wiadomości przychodzą ce 0.00 PLN

Zarzą dzanie kontaktami i grupami TAK

Pomoc techniczna 0.00 PLN

Spersonalizowane SMSy TAK

Pojedyncza oraz grupowa wysyłka SMS TAK

Dopłata do Flash SMS 0.00 PLN

Dopłata do WAP Push 0.00 PLN

Zakładka [Historia] pozwala na podgląd wysyłanych wcześniej SMS-ów. 
Zawiera następujące pola informacyjne:
„Imię i nazwisko” - imię i nazwisko klienta
„Nr telefonu” - telefon klienta
„Data wysyłki” -  data wysłania powiadomienia 

228
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„Treść” - treść powiadomienia 

9.2 Korespondencja seryjna

Funkcje modułu:

"Eksportuj tylko kobiety" - eksportuje do pliku tylko kobiety
"Eksportuj tylko mężczyzn" - eksportuje do pliku tylko mężczyzn
"Eksportuj tylko klientów aktywnych w ostatnim miesiącu" - którzy pojawili się w
terminarzu w ostatnim miesiącu
"Eksportuj tylko klientów aktywnych w ostatnim kwartale" -  którzy pojawili się w
terminarzu w ostatnim kwartale
"Eksportuj tylko klientów aktywnych w ostatnim półroczu" -  którzy pojawili się w
terminarzu w ostatnim półroczu
"Eksportuj tylko klientów aktywnych w ostatnim roku" -  którzy pojawili się w terminarzu w
ostatnim roku
"Eksportuj tylko klientów posiadających karnety"
"Eksportuj tylko klientów posiadający następujący typ karnetów" - którzy posiadają
wskazany rodzaj karnetów
"Eksportuj tylko klientów ze wskazanego miasta" 
"Eksportuj wszystkich klientów" 
"Eksportuj osoby korzystające z zabiegu wskazanej grupy we wskazanym okresie czasu"
 
"Eksportuj osoby korzystające z zabiegu wskazanego rodzaju we wskazanym okresie
czasu" 
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"Eksportuj osoby posiadające ilość punktów w przedziale" - gdzie ilość punktów zebrana w
programie lojalnościowym mieści się w przedziale
"Eksportuj osoby korzystające ze wskazanego we wskazanym okresie czasu" 

9.3 Kartki urodzinowe

Moduł [Kartki urodzinowe] umożliwia wysłanie kartki urodzinowej osobie obchodzącej dziś
urodziny.
Konfiguracja jest podobna jak w module [Korespondencja seryjna].

„Nazwa serwera SMTP” - nazwa podawana przez serwer hostujący (np. smtp.serwer.pl) jest
to pole słownikowane
„Login” - nazwa  użytkownika,  login  e-mail  skrzynki  pocztowej  z  której  będą  wysyłane
wiadomości
„Hasło” - hasło do skrzynki pocztowej z której będą  wysyłane wiadomości
„Nazwa  nadawcy”  -  informacja  która  pojawi się  w  polu  Nadawca,  w  skrzynce  pocztowej
odbiorcy
„Adres e-mail nadawcy” - adres e-mail z którego będziemy wysyłać pocztę
„Wpisz e-mail adresata” - pole zawierające adres e-mail osoby do której mają  trafić życzenia/
specjalna oferta
„Tytuł wiadomości” - pole powinno zawierać tytuł, który będzie widoczny w skrzynce
pocztowej odbiorcy
„Treść wiadomości” - pole powinno zawierać tekst wiadomości, która będzie wysłana
Opcja  „Chcę  wybrać  swoje  zdjęcie”  pozwala  na  wybranie  grafiki  z  pliku,  która  będzie
załączana  do  wysyłanej  wiadomości.  Aby dodać  grafikę  -  należy nacisnąć  przycisk  Wybierz,
następnie wybrać  grafikę.  Podgląd  pojawi się  w polu wyżej.  W przeciwnym wypadku można
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wybrać jedną  z przygotowanych wcześniej grafik które znajdują  się po lewej stronie ekranu.

9.4 Notatki

Moduł  [Notatki] ma na celu zastąpienie konieczności wypisywania notatek na kartkach
samoprzylepnych 
Opis funkcji głównego menu patrząc od lewej:
1. „Nowy dokument” 
2. „Zapisz dokument” 
3. „Usuń dokument” 
4. „Wytnij”
5. „Kopiuj”
6. „Wklej” 
7. „Wyrównanie do lewej”
8. „Wyrównanie do środka”
9. „Wyrównanie do prawej”

W polach: 
„Tytuł notatki” - wpisujemy tytuł notatki
„Hasło” - wpisujemy hasło notatki, jeżeli notatka będzie posiadała hasło, będzie możliwa do
odczytania tylko po podaniu hasła.
„Data utworzenia” - opcjonalnie można podać datę utworzenia notatki, w przeciwnym
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wypadku zostanie dodana aktualna data
„Czas utworzenia” - opcjonalnie można podać czas utworzenia notatki, jeśli zostawimy puste
– czas zostanie pobrany automatycznie

9.5 WWW

Moduł [WWW] jest wbudowaną  przeglądarką  internetową w programie System SPA.
W pierwszym polu można wpisać adres www strony z którą  użytkownik chce się połączyć,
klikając następnie w przycisk [Przejdź].

Moduł posiada dodatkowe rozwijane pola słownikowe:
„Serwisy informacyjne”
„Serwisy społecznościowe”
„Serwisy kulturalne”



Część X
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10 Funkcje administracyjne

10.1 Słowniki i liczniki

Moduł ten umożliwia tworzenie własnych list rozwijanych. 

Zakładka [Definicje słowników] zawiera następujące pola:
„Wybierz słownik” - informacje o tym w którym module znajduje się pole słownikowane
„Treść” - informacja jaka ma się pojawić na liście rozwianej wybranego słownika
„Treść długa” - słownik może mieć więcej niż jeden typ pola słownikowanego. 
„Komentarz” - pole pozwalające na dodanie komentarza do dodawanej pozycji

Typy słowników:
"Ewidencja wyposażenia - atrybuty" - lista atrybutów w ewidencji wyposażenia
"Faktury - forma płatności" - formy płatności obowiązujące w całym Systemie
"Faktury - forma odbioru"
"Faktury - środek transportu"
"Klienci - przeciwwskazania"
"Pracownicy - kategorie pracowników"
"Usługi - rodzaj zabiegu"
"WWW - serwisy informacyjne"
"WWW - serwisy społecznościowe"
"WWW - Serwisy kulturalne"
"Usługi - grupa zabiegów"
"Towary - linia"
"Towary grupa"
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"Klienci - pochodzenie klienta"
"Klienci - zainteresowania"
"Gabinety - oddziały"
"Usługi - oddziały"
"Terminarz - powody anulowania"
"Stawki VAT"
"Powody zwiększenia sprzedaży"
"Powody zmniejszenia sprzedaży"
"Powody anulowania paragonu"
"Powody korekty faktur"
"Klienci - rodzaje klienta"

Zakładka [Definicje liczników] zawiera następujące pola pozwalające na zdefiniowanie
liczników dla kilku rodzajów licznika, które są  dostępne w polu rozwijanym „Rodzaj licznika”.

„ID licznika” i „Nazwa” - te pola należy uzupełnić by rodzaj licznika był łatwo identyfikowany
w bazie danych oraz w innych modułach. 
„Definicja licznika” - pole w którym wpisujemy definicje licznika
„Kolejny numer” - pole pokazujące nam kolejny numer dokumentu

Typy liczników:
"Licznik Faktur VAT"
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"Licznik Faktur pro-forma"
"Licznik Faktur Zaliczkowych"
"Licznik Faktur Rozliczających"
"Licznik Raportów Kasowych"
"Licznik Dok. Inwent."
"PM"
"Licznik kart pod."
"Licznik voucherów"
"Licznik KP"
"Licznik KW"
"Licznik płatności Od klienta fiskalnych"
"Licznik płatności Do klienta fiskalnych"
"Licznik płatności Od klienta niefiskalnych"
"Licznik płatności Do klienta niefiskalnych"
"RW"
"WZ"
"Licznik korekt"
"Licznik PZ"
"Licznik MM+"
"Licznik ZZ"
"Licznik Zamówień"
"Licznik raportów bankowych"
"Licznik rachunków"
"Licznik bonów"
"Licznik prot.anul.paragonu"
"Licznik dok.zmniejszenia sprzedaży"
"Licznik dok.zwiększenia sprzedaży"
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10.2 Dziennik zdarzeń

Moduł [Dziennik  zdarzeń]  to  moduł służący  do  monitorowania  wszystkich  zdarzeń  w
programie.  Wyświetlane  są  informacje  dotyczące  wszystkich  zdarzeń  w  systemie,  łącznie  z
czasem ich wykonania. Dodatkowo rejestrowane są  komunikaty.

Możliwe jest wyszukiwanie danych według kryteriów:
- ”Opisu” - Opis 
-”Dokumentu” - danych dotyczących zdarzenia, czyli np. nazwy towaru, numeru rachunku
-”User id” - identyfikator użytkownika w programie (login)
-”WinUser id” - identyfikator użytkownika w systemie operacyjnym
Wszystko jest wyszukiwane w przedziale czasowym, który ustalamy w polach:
- ”Data od”
- ”Data do”
Pole  „Ilość  rekordów”  służy  do  ograniczeń  wyświetlania  ilości  rekordów  naraz.  Minimalne
ograniczenie to 100.
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10.3 My SQL

Moduł MySQL służy do konfiguracji bazy danych, pozwala na przeglądanie, edycję bazy
danych za pomocą  komend w języku SQL. Moduł powinien być używany rozważnie, tylko i
wyłącznie przez uprawnionych do tego użytkowników, albowiem istnieje ryzyko utraty danych. 

Działanie modułu:
„Zapytanie” - w to pole należy wpisać komendę w języku SQL, po wpisaniu komendy należy
nacisnąć przycisk [Wykonaj] – wyniki wykonanej komendy pojawią  się w polu „Rezultat”.
Aby wyczyścić dotychczas wpisaną  komendę oraz pole „Rezultat”, należy nacisnąć
przycisk [Wyczyść].
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10.4 Informacje o systemie

Moduł [Informacje  o systemie],  jak  sama  nazwa  na  to  wskazuje  –  wyświetla  informacje  na
temat komputera, pamięci, konfiguracji, połączenia internetowego oraz zainstalowanego systemu.
Dodatkowo  wyświetla  ilość  wykorzystywanej  pamięci  przez  aplikację,  podaną  w  KB
[kilobajtach].

10.5 Kody kreskowe

System SPA został wyposażony w mechanizm szybkiego  skanowania  kodów kreskowych.  W
celu  zeskanowania  kodu  kreskowego  odpowiadającego  pozycji  w  kartotece  klientów,
pracowników, magazynowej, usług, karnetów należy podłączyć skaner kodów kreskowych do
komputera, następnie zeskanować żądany kod.
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Moduł [Kody kreskowe] służy do przeglądania listy danych posiadających kody kreskowe.

Po  załączeniu  tej  opcji  pokazuje  się  okno,  zawierające  listę  wpisów  w  bazie  z  kodami
kreskowymi. Wpisy można przeglądać, dane są  wyświetlane w polach sekcji „Szczegóły kodu
kreskowego”:
Numer – pole informacyjne dotyczące numeracji
Skanuj kod kreskowy - pole informacyjne dotyczące obecnie przypisanego kodu kreskowego
Czemu  odpowiada  -  pole  pokazujące  jakiej  usłudze,  klientowi,  towarowi  jest  przypisany
wybrany przez użytkownika kod kreskowy

W  nowej  wersji  programu  funkcja  skanuj  kod  kreskowy  została  przeniesiona  do  górnego
panelu(patrz obrazek obok). 
Opcja Skanuj kod kreskowy:
W pierwszym polu od góry należy wpisać kod kreskowy, lub zeskanować, naciskając przycisk
… Gdy kod zostanie rozpoznany i znaleziony w bazie to pole „Rozpoznano  kod kreskowy”  -
będzie zawierało odpowiedni wpis.
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Po naciśnięciu przycisku (…) pojawi się okienko z prośbą  o zeskanowanie kodu kreskowego.
Wtedy należy użyć podłączonego czytnika kodów kreskowego.

Po zeskanowaniu kodu kreskowego powracamy do pierwszego okna. 
System zezwala na przejście do wybranego działu, z automatycznym filtrowaniem pasującym do
kodu kreskowego. 
Jeśli rozpoznany kod zostanie zakwalifikowany jako:
-kod klienta to system pozwoli na przejście do:

a) kartotek klienta
b)kartotek karnetów
c) terminarza

-kod pracownika to system pozwoli na przejście do kartotek pracownika
-kod towaru to system pozwoli na: 

a)przejście  do  kartotek  magazynowych  wraz  z  automatycznym  filtrowaniem  na
wybrany towar.

b)wystawienie  rachunku  z  automatycznym  przejściem  do  kartotek  rachunków  i
wydrukiem paragonu.
-kod usługi to system pozwoli na przejście do kartotek usług



243Funkcje administracyjne

© 2015 Projekt Info Adrian Pucek

-kod karnetu to system pozwoli na przejście do kartotek karnetów
-kod karty podarunkowej to system pozwoli na przejście do kartotek kart podarunkowych

Jeśli rozpoznany kod zostanie zakwalifikowany jako kod klienta to system pozwoli na przejście
do  modułu [Terminarz] („Moduł terminarza   szybkie planowanie”) gdzie przy włączeniu
menu kontekstowego („Szybkie planowanie”) możemy zaplanować spotkanie dla tego klienta
(klient wpisuje się automatycznie do pola „Klient”) :

10.6 Panel administracyjny

W  celu  zalogowania  się  należy  wprowadzić  w  górnej  części  hasło  (domyślnie  hasło:
adminadmin).
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10.6.1 Konfiguracja ogólna

Aby wprowadzić dane podmiotu i czas pracy salonu należy wybrać przycisk  [Modyfikuj].  Po
zakończeniu modyfikacji danych należy zapisać ustawienia za pomocą  przycisku [Zapisz]. 
System  umożliwia  wprowadzenie  firmowego  logo.  W  tym  celu  należy  wybrać  przycisk
[Przeglądaj]  i  w  menu  folderów  wybrać  grafikę  w  formacie  jpg/jpeg  o  rozdzielczości
maksymalnie 640*480 px.
„Godziny  otwarcia  od-do”  -przeznaczone  do  wprowadzenia  godziny  otwarcia  i  godziny
zamknięcia  gabinetu.  System sprawdza  czy  planowany  zabieg  mieści  się  w  godzinach  pracy
gabinetu,  w  przypadku  próby  umówienia  poza  godzinami  -  wyświetlony  zostanie  stosowny
komunikat oraz planowanie zabiegu zostanie przerwane.
„Zmiana  hasła  administracyjnego”  -  przeznaczone  do  wprowadzenia  nowego  hasła
administracyjnego dającego dostęp do panelu administracyjnego. 
„Domyślny  wygląd  programu”  -  przeznaczone  do  wyboru  jednego  z  przedefiniowanych
stylów wyglądu programu.
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10.6.2 Drukarka fiskalna

Moduł ten przeznaczony jest do przeprowadzenia konfiguracji drukarki fiskalnej podłączonej do
systemu.
System SPA posiada zaimplementowane wsparcie dla poniższych drukarek fiskalnych:
1. Posnet - wszystkie drukarki fiskalne obsługiwane przez kontrolkę ActiveX producenta.
2. Elzab - modele: FP6A5ST,  FP6A7ST, OMEGA1, OMEGA2, FP6B5ST, FP6B7ST,
OMEGAF, MERA,
MERA_F oraz najnowsze modele.
3. Innova  - wszystkie drukarki fiskalne obsługiwane przez kontrolkę ActiveX producenta.

Program posiada wsparcie dla drukarek niefiskalnych Elzab Talos.
W zakładce można zdefiniować pola konfiguracyjne:
„Nazwa drukarki fiskalnej” - przeznaczone do wyboru drukarki fiskalnej.
„Port” - przeznaczone do wyboru portu na którym zainstalowano drukarkę fiskalną .
„Stawka podstawowa - Stawka VAT” - przeznaczone do wyboru stawki VAT.
„Stawka podstawowa - Kod VAT” – przeznaczone do wprowadzenia kodu dla tej stawki.
„Stawka obniżona - Stawka VAT” - przeznaczone do wyboru stawki VAT.
„Stawka obniżona - Kod VAT” – przeznaczone do wprowadzenia kodu dla tej stawki.
„Stawka zwolniona -Stawka VAT” - przeznaczone do wyboru stawki VAT.
„Stawka zwolniona - Kod VAT” – przeznaczone do wprowadzenia kodu dla tej stawki.
„Stawka specjalna 1 - Stawka VAT” - przeznaczone do wyboru stawki VAT.
„Stawka specjalna 1 - Kod VAT” – przeznaczone do wprowadzenia kodu dla tej stawki.
„Stawka specjalna 2 - Stawka VAT” - przeznaczone do wyboru stawki VAT.
„Stawka specjalna 2 - Kod VAT” – przeznaczone do wprowadzenia kodu dla tej stawki.
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Stawki w drukarce fiskalnej muszą  być zgodne ze stawkami wprowadzonymi w System.

Oprócz tego możemy również skonfigurować sieciową drukarkę fiskalną . Szczegóły znajdują  się
na stronie projektu lanprint.

10.6.3 Konfiguracja użytkowników

Zakładka [Konfiguracja użytkowników] służy do dodawania, edycji użytkowników oraz
ustawiania uprawnień użytkownikom.
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Zakładka [Dane ogólne] zawiera następujące pola:
„Imię i nazwisko” - imię i nazwisko pracownika do którego przypisane jest konto.
„Nazwa użytkownika” - unikalna nazwa użytkownika.
[Zmień hasło] - hasło użytkownika, co najmniej jedno znakowe.
„Użytkownik domyślny” - pole zaznaczenia przeznaczone do oznaczenia użytkownika jako
domyślnego.

Pozostałe zakładki na dole służą  do nadawania uprawnień użytkownikowi względem modułów
programu. Określają  czy użytkownik ma prawo dostępu do wybranego modułu, edycji danych,
zapisu, dodawania nowych danych

10.6.4 Zarzą dzanie bazą  danych

„Wskaż i  przywróć”  -  w przypadku uszkodzenia  bazy  bądź  utraty  danych  należy  wykonać
odzyskiwanie  bazy z kopii  bezpieczeństwa.  Po  wybraniu  tego  przycisku  zostanie  użytkownik
poproszony o  wskazanie  lokalizacji pliku  z  kopią  danych.  Po  weryfikacji  pliku  dane  zostaną
załadowane do serwera MySQL. Program należy zrestartować.
„Adres IP /  nazwa hosta” -  przeznaczone do wprowadzenia adresu IP komputera na którym
zainstalowano  bazę MySQL (zwykle: localhost).
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„Nazwa bazy” - nazwa bazy danych na docelowym komputerze (zwykle: system_spa).
„Nazwa użytkownika”  -  przeznaczone  do  wprowadzenia  nazwy użytkownika  posiadającego
uprawnienia do łączenia się z bazą  danych (domyślnie: root)
Hasło - przeznaczone do wprowadzenia hasła użytkownika posiadającego uprawnienia do
łączenia się z bazą  danych.
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10.6.5 Konfiguracja kont e-mail

Zakładka [Konfiguracja kont e-mail] pozwala na zautomatyzowanie procesu wysyłanie poczty
z modułów korespondencji seryjnej lub kartek urodzinowych.

Można zdefiniować następujące pola konfiguracyjne:

„Adres serwera SMTP” - nazwa podawana przez serwer hostujący (np. smtp.serwer.pl)
„Login” - nazwa użytkownika, login e-mail skrzynki pocztowej z której będą  wysyłane
wiadomości
„Hasło” - hasło do skrzynki pocztowej z której będą  wysyłane wiadomości
„Nazwa nadawcy” - informacja która pojawi się w polu Nadawca, w skrzynce pocztowej
odbiorcy
„E-mail nadawcy” - adres e-mail z którego będzie wysyłana poczta
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10.6.6 Parametry systemowe 1

Parametry  systemowe  umożliwiają  użytkownikowi  na  dostosowanie  programu  do  swoich
potrzeb.
Zakładka [Parametry systemowe 1] zawiera następujące pola:
„Sprawdzaj  dostępność  aktualizacji  przy  uruchamianiu  System SPA”  –  program  może
sprawdzać  przy  każdorazowym uruchamianiu  czy  istnieje  nowa  wersja  na  serwerze  system-
spa.com.pl. (domyślnie załączone)
„Włącz tryb 'gadatliwy' ” – jest to tryb zapisujący wszelkie  operacje  na  bazie  SQL w pliku
verbose_log.txt  znajdującym się  w  folderze  gdzie  zainstalowano  program,  zwykle  c:\program
files\ System SPA\verbose_log.txt. (domyślnie wyłączone)
„Wykonuj kopię  bazy  przy  zamykaniu do  folderu”  –  pole  przeznaczone  do  wyboru czy i
gdzie System ma zapisywać kopię swojej bazy danych w chwili kończenia pracy.
System przechowuje 10 ostatnich kopii.

Parametry wyświetlania terminarza spotkań:
„Terminarz” – czy wyświetlać zakładkę Terminarz (domyślnie załączone)
„Lista spotkań” - czy wyświetlać zakładkę „Lista spotkań” (domyślnie załączone)

Parametry pracy terminarza spotkań:
„Sprawdzaj  dostępność  gabinetów  przy  planowaniu  spotkań”  –  pole  zaznaczenia
przeznaczone  do  sprawdzania  czy  w  momencie  planowania  spotkania  System  powinien
sprawdzać czy dany gabinet nie jest już umówiony w wybranym terminie.
„Sprawdzaj  dostępność  pracowników  przy  planowaniu  spotkań”  –  pole  zaznaczenia
przeznaczone  do  sprawdzania  czy  w  momencie  planowania  spotkania  System  powinien
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sprawdzać czy dany pracownik nie jest już zajęty w wybranym terminie.
„Sprawdzaj  dostępność  klientów  przy  planowaniu  spotkań”  –  pole  zaznaczenia
przeznaczone  do  sprawdzania  czy w momencie  planowania  spotkania  dany  klient  nie  jest  już
umówiony w wybranym terminie.
„Sprawdzaj dostępność pracowników (czas pracy) przy planowaniu spotkań” – pole
zaznaczenia przeznaczone do sprawdzania czy w momencie planowania spotkania dany
pracownik posiada wprowadzony harmonogram czasu pracy i czy jest w pracy obecny.
Parametry automatycznego wystawiania rachunków:
„Automatycznie wystaw rachunek przy zakupie  karnetu” – pole zaznaczenia przeznaczone
do  informowania  Systemu  o  konieczności  automatycznego  wystawienia  rachunku  w  chwili
wprowadzenia nowego karnetu do kartoteki karnetów.
„Automatycznie wystaw rachunek przy wprowadzeniu terminu do terminarza spotkań” –
pole zaznaczenia informujące System o konieczności wystawienia rachunku dla danego klienta w
momencie rejestracji jego spotkania w terminarzu.
„Automatycznie  wystaw rachunek  przy  akceptacji  pojedynczego  terminu w terminarzu
spotkań”  –  pole  zaznaczenia  informujące  System o  konieczności  wystawienia  rachunku  przy
zaakceptowaniu terminu spotkania.
„Automatycznie  zaakceptuj  nowy  termin  karnetu  grupowych  pakietów  zabiegów”  -
parametr pozwala na automatyczną  akceptacje klientów w chwili przypisania ich do grupowych
pakietów  zabiegów,  w  praktyce  oznacza  to  że  ilość  wejść  z  karnetu  będzie  odliczana
natychmiastowo, bez potrzeby akceptacji

Rozliczanie receptur:
„Rozliczaj recepturę  w chwili  planowania  spotkania”  -  pole  zaznaczenia  przeznaczone  do
poinformowania  Systemu  o  konieczności  rozliczenia  receptury  w  momencie  planowania
spotkania.
„Rozliczaj recepturę  w chwili  akceptacji  spotkania”  -  pole  zaznaczenia  przeznaczone  do
poinformowania  Systemu  o  konieczności  rozliczenia  receptury  w  momencie  akceptacji
spotkania.
„Wyświetlaj komunikaty przy rozliczaniu receptur” - wyświetla komunikaty przy rozliczaniu
receptur 

Opcje różne:
„Domyślna  kartoteka  skanowania  kodu  kreskowego”  –  pole  wyboru  przeznaczone  do
wprowadzenia  domyślnej  kartoteki  która  ma  być  wywołana  w  momencie  wykrycia
zeskanowanego kodu kreskowego.
„Domyślny  sposób wyświetlania”  –  pole  wyboru  przeznaczone  do  wskazania  domyślnego
sposobu wyświetlania kartoteki terminarza.

Dostępne opcje:
-  „Według  dat”  –  widok  terminarza  nie  będzie  podzielony  na  kolumny,  wszystkie  wpisy  z
danego dnia widoczne będą  na jednym ekranie.
-  „Według  pracowników”-  widok  terminarza  podzielony  zostanie  na  kolumny,  posortowane
alfabetycznie, zawierające w nagłówku nazwisko i imię pracownika.
-  „Według  gabinetów”  -  widok  terminarza  podzielony  zostanie  na  kolumny,  posortowane
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alfabetycznie, zawierające w nagłówku nazwę gabinetu.

„Domyślny  sposób  kolorowania”  -  pole  wyboru  przeznaczone  do  wskazania  domyślnego
sposobu kolorowania spotkań kartoteki terminarza.

Dostępne opcje:
- „Brak” – spotkania nie będą  kolorowane.
-  „Według  pracowników”  –  spotkania  będą  kolorowane  kolorami,  które  zostały  przypisane
poszczególnym pracownikom w ich kartotekach.
-  „Według  gabinetów”  –  spotkania  będą  kolorowane  kolorami,  które  zostały  przypisane
poszczególnym gabinetom w ich kartotekach.
-  „Według  usług”  -  spotkania  będą  kolorowane  kolorami,  które  zostały  przypisane
poszczególnym usługom w ich kartotekach.

„Automatycznie  uruchom po starcie” -  pole wyboru przeznaczone do  wskazania  domyślnej
kartoteki która uruchamiana będzie automatycznie po starcie Systemu.
„Dzień wolny” – pole wyboru przeznaczone do wskazania dnia który jest dniem wolnym. Dzień
ten będzie omijany przy rekurencyjnym planowaniu czasu pracy pracowników.

Sekcja  „Kontrola  dostępu”  pole  „Załącz  kontrolę  dostępu”  odpowiada  za  załączenie
kontroli dostępu do stref.

10.6.7 Parametry systemowe 2

Polityka bezpieczeństwa:
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„Wymagaj haseł długości co najmniej 8 znaków” – zaznaczenie tego pola będzie wymuszało
na użytkowniku wprowadzenie hasła długości co najmniej 8 znaków.
„Wymagaj małych liter w haśle” -  zaznaczenie tego pola będzie wymuszało na  użytkowniku
wprowadzenie co najmniej jednej małej litery w haśle.
„Wymagaj dużych liter w haśle” -  zaznaczenie tego pola będzie  wymuszało  na  użytkowniku
wprowadzenie co najmniej jednej dużej litery w haśle.
„Wymagaj  znaków specjalnych  w  haśle”  -  zaznaczenie  tego  pola  będzie  wymuszało  na
użytkowniku wprowadzenie co najmniej jednego znaku specjalnego w haśle.
„Wymagaj  cyfr  w  haśle”  -  zaznaczenie  tego  pola  będzie  wymuszało  na  użytkowniku
wprowadzenie co najmniej jednej cyfry w haśle.
„Wymagaj zmiany hasła co” – System będzie wymagał zmiany hasła co wskazaną  ilość dni.
Zaznaczenie w.w pól spowoduje iż polityka bezpieczeństwa będzie zgodna z Ustawą  o ochronie
danych osobowych.

Opcje różne:
„Domyślny czas  podziału terminarza(minut)” - pozwala ustawić przedział minutowy według
którego będzie ustawiony i wyświetlany terminarz 
„Czas  do  autowylogowania”  -  po  jakim  czasie  bezczynności,  podanym  w  sekundach,
użytkownik ma zostać wylogowany z Systemu.
„Pokazuj  w  terminarzu  tylko  te  osoby  które  danego  dnia  pracują”  -  w  przypadku
stosowania grafików pracy, System sprawdzi kto danego dnia jest w pracy i wyświetli tylko  te
osoby które mają  utworzony grafik pracy.
„Nie obliczaj aktywności karnetu w kartotece karnetów” - wyłączenie tej funkcji powoduje
to,  że  program  nie  oblicza  aktywność  karnetów,  oszczędzając  tym  samym  cenne  zasoby
pamięci, funkcja ta jest zalecana, gdyż pozwala przyspieszyć działanie programu.
„Twórz RW za każdym wydaniem karty z kodem kreskowym” - po  zaznaczeniu tej  opcji
program każdorazowo będzie tworzyć RW przy wydaniu karty z kodem kreskowym.
„Wymagaj  autoryzacji  pracownika  przy  każdej  sprzedaży”  -  po  zaznaczeniu  tej  opcji
program  będzie  wysyłał zapytanie  autoryzacji  za  każdym  razem  kiedy  pracownik  będzie
przeprowadzał transakcje sprzedaży.
„Wyłącz  kolorowanie  czasu  pracy”  -  wyłączy  na  terminarzu  kolorowanie  czasu  pracy
pracownika
„Wymagaj podania  powodu wycofania  rachunku”  -  w  przypadku  wycofywania  rachunku
System za każdym razem będzie prosił o podanie powodu
„W  przypadku  stosowania  oddziałów  wyświetlaj  tylko  zasoby  powiązane  z  danym
oddziałem  po  zalogowaniu  się  pracownika”  -  jeśli  firma  ma  kilka  oddziałów  i  oddziały
świadczą  różne usługi lub pracują  w nich różne osoby to ta funkcja powinna być zaznaczona.
„Wymagaj  unikalności  pola  Nazwisko  i  imię”  –  System  jest  tak  przygotowany  aby  w
kartotece  klienta  mogły  się  znaleźć  dwie  lub  więcej  osób  o  tym samym nazwisku  i  imieniu.
Administrator może jednak wymusić unikalność nazwisk i imion poprzez zaznaczenie tego pola.
„Wylicz resztę  do wydania z rachunku” -  przy zamykaniu rachunku System wyświetli okno
umożliwiające łatwe wyliczenie reszty.
„Nie koloruj tła terminarza” - tło w terminarzu pozostanie szare
„Zezwalaj na akceptację terminów bez wystawiania rachunku” - zapisy w terminarzu mogą
być rozliczanie poprzez mechanizm akceptacji, bez konieczności wystawiana rachunku.
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„Zabroń podwójnej fiskalizacji rachunku” - przy zaznaczaniu tej opcji program będzie śledził
aby użytkownik nie mógł wystawić więcej niż jeden rachunek o tym samym numerze
„Zablokuj ręczną  numerację  dokumentów” -  wszystkie  przyciski [...]  w programie  zostaną
zablokowane w związku z czym użytkownik  nie  będzie  mógł wprowadzić  innej  niż systemowa
numeracji.
„Wyłącz  wyszukiwanie  cząstkowe  dla  rozwijanych  list”  -  listy  rozwijane,  jak  np.klienci,
usługi  itp..  mogą  być  przeszukiwane  poczynając  od  lewej  lub  od  środka  (dowolny  ciąg).
Odznaczenie tej funkcji spowoduje załączenia wyszukiwania cząstkowego.
„Wczytaj  przy  starcie  programu  stronę  System SPA”  -  otwiera  stronę  System SPA  w
zakładce przy starcie programu.
„Zabroń wystawiania rachunku z terminarza gdy kartoteka  klienta  nie  jest  wypełniona
danymi:  adres,  tel.kom”  -  wymusza  poprawne  uzupełnienie  danych  przed  zamknięciem
rachunku.
„Pytaj  czy  drukować  paragon”  -  pozwala  przyspieszyć  drukowania  paragonu  poprzez
ominięcie wyświetlania zapytania.
„Obliczaj sumy pozycji na rachunkach dla  podglądu rachunku”  -  na  liście  rachunków,  w
części gdzie znajdują  się dokumenty, System może podliczać sumę  pozycji na  dokumencie  i ją
wyświetlać.
„Zapamiętuj  układ  menu”  -  System  może  zapamiętywać  spersonalizowany  układ  menu
każdego użytkownika.
„Zapamiętuj  układ  siatek”  -  System  może  zapamiętywać  spersonalizowany  układ  siatek
każdego użytkownika. 
„Edytuj  formatki  wydruku  przed  podglądem"  -  umożliwia  edycję  formatek  wydruku  i
dostosowane ich do swoich potrzeb.
„Przy zamykaniu RK pytaj o reset liczników” - System będzie  pytał przy nowym raporcie
kasowym czy ma zresetować liczniki czy też nie.
„Przy  zamykaniu  RK  pytaj  wydruk  raportu  dobowego”  -  System  będzie  pytał przy
zamykaniu RK o wydruk raportu dobowego na drukarce fiskalnej.
„Dolicz opłatę rejestracyjną przy wystawianiu karnetu” - Przy wystawianiu karnetu System
może doliczyć do rachunku opłatę, np. za wydanie karnetu.
„Sposób licencjonowania” - System może być licencjonowany na dwa sposoby, albo licencją
odnawianą  co miesiąc, albo licencją  ważną  dożywotnio.
„Sposób fiskalizacji”  -  zaleca  się  używania  nowego  sposobu fiskalizacji.  Poprawiono  w nim
wiele drobiazgów które wcześniej mogły powodować problemy.
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10.6.8 Parametry systemowe 3

Zakładka [Parametry systemowe 3]:

Pole „Grafika dla kart podarunkowych” umożliwia wprowadzanie grafiki dla nowych kart do
modułu [Karty podarunkowe].

Sekcja „Szybkie planowanie grup” zawiera następujące opcje:

§ Wyświetlaj komunikat gdy klient już dziś korzystał z karnetu
§ Wyświetlaj komunikat gdy klient nie posiada już ważnego karnetu

Sekcja „Sposób rozliczania kasy” zawiera następujące opcje:

§ Rozliczaj według  czasu -  w module  basen /  siłownia  klient  będzie  rozliczany  według
czasu pobytu

§ Rozliczaj według wejścia - klient rozliczany będzie według tego czy wszedł czy nie, bez
względu na czas pobytu

"Automatycznie  skanuj karnet" -  przy wpuszczaniu klienta  na  obiekt,  System będzie  pytał o
zeskanowanie/wpisanie kodu karnetu klienta

"Automatycznie  skanuj kartę  podarunkową" -  przy wpuszczaniu klienta  na  obiekt,  System
będzie pytał o zeskanowanie/wpisanie kodu karty podarunkowej klienta

"Nie wyświetlaj pytania o klucz" - przy wpuszczaniu klienta na obiekt, System nie będzie pytał
o zeskanowanie/wpisanie numeru klucza/paska.

Sekcja „Korzystam z bramki”:
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„SMS – C ECO” - włącza tryb „SMS – C ECO” 
„SMS – C FULL” - włącza tryb „SMS – C FULL” 
„Xplorex” - zaznaczenie tego pola będzie powodowało to, że użytkownik będzie mógł
zdefiniować swój własnym model GSM
Sekcja „Xplorex-ścieżka wymiany” ścieżka do zapisu pliku Xplorex.
Ustawienia mBox:
„Login” - pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy użytkownika usługi email
„Hasło” - pole przeznaczone do wprowadzenia hasła usługi email
Sekcja „Treść wiadomości” definiuje przykładową treść wiadomości, która będzie posłana do
klienta.

10.6.9 Systemy hotelowe

Ta zakładka pozwala na konfigurację podłączenie System SPA do następujących systemów
hotelowych:
1. Sihot
2. Plaza
3. SOHO
4. CHART
5. SOHIS
6. Mikrokontrola

Odnośnie szczegółów podłączenie prosimy o kontakt z producentem. 
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10.6.10 Ustawienia ekranów

Zakładka  [Ustawienia  ekranów]  pozwala  na  przywrócenie  domyślnych  ustawień  dla
dowolnego modułu dla wybranego użytkownika.
System  został zaprojektowany  tak,  aby  zapamiętywać  ustawienia  ekranów  poszczególnych
użytkowników przy opuszczaniu któregokolwiek z modułów. 
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10.6.11 Kontrola pól

System SPA został wyposażony w mechanizm kontroli pól polegającym na tym, iż administrator
ustalając wymagane pola ma możliwość doboru ich w sposób prawie dowolny, wymuszając tym
samym na użytkowniku wprowadzenie do wybranej kartoteki informacji które uzna on za
niezbędne
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