
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mobic – Mobilny kolektor danych 

 

 

 

 

 

Instrukcja obsługi 

  



 
 
 

MOBIC MOBILNY KOLEKTOR DANYCH – INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 

 
 

Spis treści 
1 Aplikacja Mobic – Kolektor danych ................................................................................................. 3 

1.1 Wstęp ...................................................................................................................................... 3 

1.2 Pierwsze uruchomienie i podstawowa konfiguracja ............................................................... 3 

1.3 Przeglądanie stanów magazynowych ...................................................................................... 4 

1.4 Wprowadzanie dokumentów .................................................................................................. 9 

1.5 Przeglądanie dokumentów .................................................................................................... 15 

1.6 Transmisja dokumentów do programu magazynowego ....................................................... 17 

1.7 Zaawansowane opcje konfiguracji ........................................................................................ 18 

1.8 Drukowanie etykiet i przywieszek ......................................................................................... 21 

Instrukcja podłączenia ................................................................................................................... 22 

2 Programy do Synchronizacji .......................................................................................................... 26 

2.1 Wstęp .................................................................................................................................... 26 

2.2 Opis ogólny ............................................................................................................................ 26 

2.3 Uruchamianie programów .................................................................................................... 27 

2.4 Obsługa .................................................................................................................................. 30 

2.4.1 Obsługa programu upload.exe ...................................................................................... 30 

2.4.2 Obsługa programu download.exe ................................................................................. 31 

2.5 Synchronizacja z programami magazynowymi ..................................................................... 32 

2.5.1 Small Business ............................................................................................................... 32 

2.5.2 Subiekt Nexo .................................................................................................................. 35 

2.5.3 Subiekt GT...................................................................................................................... 41 

2.5.4 Comarch ERP Optima .................................................................................................... 46 

2.5.5 KC Firma ......................................................................................................................... 50 

2.5.6 PC Market ...................................................................................................................... 54 

2.5.7 WAPRO Mag .................................................................................................................. 64 

2.5.8 FirMAG ........................................................................................................................... 69 

 

  



 
 
 

MOBIC MOBILNY KOLEKTOR DANYCH – INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 

 
 

1 Aplikacja Mobic – Kolektor danych 

1.1 Wstęp 

Mobic – mobilny kolektor danych jest aplikacją na systemy Android od wersji 5.0. Mobic działa na 

wszystkich urządzeniach mobilnych w ten sam sposób za wyjątkiem skanera kodów kreskowych. Jakość 

skanera kodów kreskowych jest uzależniona od jakości aparatu/kamery w smartfonie. 

1.2 Pierwsze uruchomienie i podstawowa konfiguracja 

Po uruchomieniu aplikacji użytkownikowi zostaje zaprezentowane menu główne aplikacji.  

 

Rysunek 1 Ekran startowy aplikacji 

Pierwszym krokiem jest skonfigurowanie aplikacji i przypisanie jej do odpowiedniego użytkownika. W 

tym celu należy kliknąć „Narzędzia”, odnaleźć pole „Nazwa użytkownika” i uzupełnić „Nazwę 

użytkownika” i „Hasło” wartościami wpisanymi podczas zakładania konta na stronie 

www.kolektor.mobic.pl (Rysunek 2). 

Po wpisaniu danych uwierzytelniających należy skonfigurować budowę pliku magazynu odbieranego 

przez aplikację. W tym celu należy ustawić kolejność danych w pliku pobieranym przez aplikację 

(szczegóły w rozdziale 1.7 oraz 2.5) . Następnie należy pobrać aktualny magazyn. W tym celu należy 

kliknąć przycisk „Pobierz aktualny stan magazynu” o ile został on już wyeksportowany z programu 

magazynowego (rozdział 2.5) pojawi się informacja o pobieraniu magazynu w powiadomieniach 

systemu Android. 

Uwaga: W przypadku błędnej konfiguracji pliku magazynowego, magazyn nie zostanie zaimportowany 

lub zostanie zaimportowany nie poprawnie. Mobic wyświetli odpowiedni komunikat w 

powiadomieniach systemu Android. 
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Rysunek 2 Wpisywanie danych uwierzytelniających 

Pobieranie danych odbywa się w tle i nie uniemożliwia korzystanie z aplikacji. 

1.3 Przeglądanie stanów magazynowych 
W celu przeglądania stanów magazynowych należy wybrać menu „Przeglądanie”, a następnie wybrać 

menu „Magazyn”. 
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Rysunek 3 Menu wyboru przeglądania magazynu lub dokumentów 

Po wykonaniu tych akcji zostanie uruchomiony skaner kodów kreskowych. 
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Rysunek 4. Ekran skanera kodów kreskowych 

Dodatkowe ustawienia skanera dostępne są w menu podręcznym ekranu. Wszystkie dodatkowe 

ustawienia opisane zostały w rozdziale 1.7.  

Podczas skanowania użytkownik ma możliwość uruchomienia latarki (w miejscach ze słabym 

oświetleniem. Do włączania tej opcji służy ikona znajdująca się po prawej stronie obszaru skanowania. 

W menu podręcznym istnieje możliwość przełączenia na skanowanie skanerem zewnętrznym 

(wbudowanym w urządzenie, skanerem bluetooth lub dedykowanym skanerem USB). Zaznaczając 

opcję „Użyj czytnika zewnętrznego” kamera w aparacie się wyłącza i aplikacja oczekuje na skanowanie 

kodów kreskowych z innego źródła. Dla wygody skanowania skanerem USB istnieje możliwość 

obrócenia skanera o 180 stopni. 

Uwaga: W przypadku skanowania kodów kreskowych skanerem zewnętrznym, należy w ustawieniach 

skanera ustawić dodawanie znaku „Enter” po sczytaniu kodu kreskowego. 
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Do zmiany widoku pomiędzy skanerem a wyszukiwaniem ręcznym towarów w bazie służy menu 

nawigacyjne znajdujące tuż pod nagłówkiem ekranu (Rysunek 5). W tym celu można także przesuwać 

ekran palcem w lewo lub w prawo. 

 

Rysunek 5 Ekran wyszukiwania ręcznego po nazwie lub kodzie kreskowym 

Użytkownik może wyszukiwać w magazynie towary po fragmencie nazwy lub końcówce/początku kodu 

kreskowego. Po każdym wpisaniu znaku następuje odpytanie bazy danych o towary pasujące do 

wpisanego ciągu znaków. Podczas wpisywania towaru istnieje możliwość zmiany pomiędzy klawiaturą 

numeryczną a alfanumeryczną (Rysunek 5). 

Podczas wyszukiwania towaru wyniki pokazywane są w postaci listy zawierającej: 

 Kod kreskowy(symbol) towaru, 

 Nazwę towaru, 

 Cenę zakupu netto/ cenę zakupu brutto/ cenę sprzedaży, 

 Ilość (stan magazynowy). 

Do przełączania pomiędzy rodzajami cen widocznymi na liście służy opcja „Zmień rodzaj cen” dostępna 

w menu podręcznym ekranu (Rysunek 6). 
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Rysunek 6 Zmiana rodzaju cen wyświetlanych na liście wyszukiwania 

Po znalezieniu towaru i kliknięciu (lub zeskanowaniu towaru skanerem) wyświetlane są wszystkie 

dostępne w aplikacji szczegóły na temat wyszukanego towaru (Rysunek 7).  

 

Rysunek 7 Szczegóły znalezionego towaru 

W przypadku zeskanowania towaru, którego nie ma w bazie danych użytkownik jest informowany o 

tym odpowiednim komunikatem. 
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1.4 Wprowadzanie dokumentów 

 

W celu wprowadzenie dokumentu należy wybrać opcję „Wprowadź” w głównym menu, a następnie 

wybrać typ dokumentu (Rysunek 8).  

 

Rysunek 8 Menu wyboru typu dokumentu 

Użytkownik ma do wyboru trzy typy dokumentów: 

 Faktura 

Wpisywane są ilości oraz ceny dla każdej odczytanej pozycji. 

 Etykiety 

Wpisywane są tylko ilości towarów. Możliwe jest uzupełnianie automatycznie przez aplikację ilości „1” 

dla każdego zeskanowanego towaru. 

 Inwentaryzacja 

Wpisywane są tylko ilości towarów. Możliwe jest uzupełnianie automatycznie przez aplikację ilości „1” 

dla każdego zeskanowanego towaru. 

Po wybraniu typu dokumentu użytkownik jest proszony o wpisanie nazwy dokumentu. Nazwa, razem 

z typem dokumentu oraz datą wprowadzenia, jednoznacznie identyfikuje dokument (Rysunek 9). 
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Rysunek 9. Wprowadzanie nowego dokumentu – uzupełnianie nazwy 

Po wprowadzeniu nazwy dokumentu na ekranie użytkownika pojawia się podgląd dokumentu, w 

którym widoczne jest (Rysunek 10): 

 Typ i nazwa dokumentu, 

 Lista pozycji dokumentu, 

 Ilość i suma pozycji w dokumencie, 

 Przycisk do dodawania pozycji dokumentu. 

Po utworzeniu nowego dokumentu lista pozycji jest pusta. 
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Rysunek 10 Podgląd dokumentu – tuż po utworzeniu 

W celu dodania nowej pozycji dokumentu należy kliknąć w przycisk dodawania nowej pozycji. Po 

kliknięciu uruchamiana jest wyszukiwarka towarów (skaner kodów kreskowych i wyszukiwanie 

tekstowe opisane zostało w Rozdziale 1.3). Po odnalezieniu towaru użytkownik wpisuje informacje na 

temat pozycji (w zależności od typu dokumentu). W przypadku wprowadzania dokumentu typu 

„Faktura” użytkownikowi podpowiadana jest cena zakupu netto/ zakupu brutto lub sprzedaży. 

Użytkownik ma możliwość także podglądu szczegółów na temat wprowadzanego towaru przełączając 

się pomiędzy menu „Wprowadź” i „Informacje”. 
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Rysunek 11. Dodawanie pozycji do dokumentu i podgląd szczegółów towaru 

W przypadku typów dokumentów „Etykiety” i „Inwentaryzacja” w menu podręcznymi występuje opcja 

włączenia automatycznego dodawania ilości „1” do zeskanowanej pozycji. Z włączoną tą opcją 

aplikacja nie prosi o uzupełnienie danych o pozycji tylko automatycznie zapisuje pozycje do dokumentu 

z ilością „1”. Pojawia się komunikat informujący o zapisaniu pozycji, który po chwili znika, a pozycja 

zapisuje się do dokumentu (Rysunek 12). 

 

Rysunek 12 Dodawanie pozycji z automatycznym wstawianiem ilości „1”. 

Dodając kolejne pozycje użytkownik jest informowany o poprzednio zeskanowanym towarze 

bezpośrednio na ekranie skanera, poniżej obszaru skanowania (Rysunek 13). 
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Rysunek 13 Dodawanie pozycji dokumentu – ostatnio zeskanowana pozycja 

Po zeskanowaniu towaru, którego nie ma w bazie danych, użytkownik, w zależności od ustawień 

opisanych w Rozdziale 1.7 („Ostrzegaj przed nierozpoznanym towarem”), może być informowany o 

tym specjalnym komunikatem (opcję można włączać i wyłączać także z poziomu dokumentu w menu 

podręcznym). 

Użytkownik może także wprowadzić nowy towar ręcznie poprzez wyszukiwarkę tekstową. Jeżeli 

wyszukiwarka nie odnajdzie pasujących towarów do wpisanego ciągu znaków pojawi się przycisk 

„Nowy towar”. Po kliknięciu przycisku użytkownik może wprowadzać informację o pozycji(Rysunek 14). 
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Rysunek 14 Wprowadzanie nowego towaru ręcznie 

Przy ręcznym wprowadzaniu kodu kreskowego aplikacja sprawdza, czy wprowadzony kod jest zgodny 

z najpopularniejszymi standardami kodów kreskowych (EAN13, EAN8, UPCA i UPCE). Jeżeli użytkownik 

wpisał niestandardowy kod zostanie wyświetlony komunikat (Rysunek 14). Opcja chroni przed 

pomyłkami  w długości ciągu znaków lub błędzie przy wpisywaniu znaków (literówka). 

Każde dodanie pozycji uzupełnia podgląd dokumentu (Rysunek 15). Po wprowadzeniu pozycji 

uzupełniane są także pola „Ilość pozycji” oraz „Suma”. 
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Rysunek 15 Podgląd pozycji dokumentu – wypełniony dokument 

Uwaga: W przypadku typu dokumentu „Etykiety” - nie są widoczne pola „Cena” dla pozycji, ani „Suma” 

dla dokumentu. 

Uwaga: W przypadku typu dokumentu „Inwentaryzacja” - użytkownik ma możliwość zmiany typu cen 

w pozycjach dokumentu. Możliwość zmiany typu cen znajduje się w menu podręcznym. 

Użytkownik w podglądzie dokumentu ma dodatkowo możliwość: 

 Edytowania pozycji dokumentu poprzez pojedyncze kliknięcie w wybraną pozycję, 

 Usuwania pozycji poprzez przeciągnięcie palcem (w lewo lub prawo), 

 Zmianę kolejności pozycji poprzez przytrzymanie i przeciągnięcie pozycji (w dół lub w górę). 

1.5 Przeglądanie dokumentów 

W celu przeglądania wcześniej wpisywanych dokumentów należy w menu głównym wybrać 

„Przeglądanie”, a następnie w podmenu wybrać „Dokumenty”. 

 

Rysunek 16 Menu wyboru przeglądania magazynu lub dokumentów 

W oknie przeglądania dokumentów domyślnie widoczne są wszystkie dokumenty, które nie zostały 

jeszcze wysłane (nie została przeprowadzona Transmisja po ich edycji). Każdy dokument na liście 

zawiera: 

 Nazwę dokumentu, 

 Ilość pozycji, 

 Sumę/Sumę zakup netto, brutto, sprzedaży (w zależności od typu dokumentu i ustawień), 

 Datę ostatniej edycji dokumentu. 
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Rysunek 17 Podgląd listy dokumentów 

Po kliknięciu na wybrany dokument użytkownikowi ukazuje się ekran pozycji dokumentu (opisany w 

Rozdziale 1.4 - Rysunek 15). 

Użytkownik ma możliwość podglądu ukrytych dokumentów (wcześniej wysłanych). Opcja zmiany 

widoczności ukrytych dokumentów znajduje się w menu podręcznym: 

 

Rysunek 18 Podgląd dokumentów – opcja zmiany widoczności dokumentów 
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Użytkownik ma możliwość ręcznego ukrycia i odkrycia dokumentów. Aby ukryć/odkryć dokument 

należy przeciągnąć wybrany dokument w prawo/lewo. 

 

Rysunek 19 Podgląd dokumentów – ręczne ukrywanie/pokazywanie dokumentu. 

Każdy wyedytowany dokument oznaczany jest automatycznie jako widoczny. 

1.6 Transmisja dokumentów do programu magazynowego 

W celu wysłania wprowadzonych dokumentów do programu magazynowego należy w menu głównym 

wybrać opcję „Transmisja”. Po wybraniu tej opcji wszystkie dokumenty zostaną wysłane do programu 

magazynowego. 

Uwaga: Ukrycie dokumentów w przeglądarce dokumentów sprawia, że nie są one wysyłane do 

programu magazynowego (Rozdział 1.5 - Rysunek 19).  

Uwaga: Transmisja ukrywa wszystkie nieukryte dokumenty. 
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Rysunek 20 Transmisja dokumentów do programu magazynowego 

W zależności od konfiguracji dokumenty mogą być wysyłane do chmury Logysoft, lub na serwer FTP 

(konfiguracja opisana w rozdziale 1.7 – „Skorzystaj z własnego serwera FTP”). Podczas korzystania z 

chmury Logysoft dokumenty starsze niż 30 dni są automatycznie usuwane.  

1.7 Zaawansowane opcje konfiguracji 

Wszystkie opcję konfiguracji aplikacji znajdują się w menu „Narzędzia”.  Poniżej opisano wszystkie 

możliwe opcje konfiguracyjne: 

 Pobierz aktualny magazyn 

Opcja umożliwia sprawdzenie dostępności i pobranie aktualnych stanów magazynowych. Jeżeli jest 

dostępny nowszy magazyn niż załadowany do aplikacji, to w tle rozpoczyna się pobieranie aktualnych 

stanów magazynowych, które jest poprzedzone odpowiednim komunikatem. Postęp pobierania 

można obserwować na pasku powiadomień systemu Android. Podczas pobierania magazynu możliwe 

jest korzystanie ze wszystkich funkcjonalność aplikacji. 

 Konfiguracja kodów zmiennowagowych 

W tym miejscu użytkownik ma możliwość dodawania konfiguracji kodów zmiennowagowych. 

Konfiguracja pojedynczego kodu zmiennowagowego może składać się z: 21-29 - części stałej (liczbowy 

prefix) S – część kodu towaru, K – cyfra kontrolna, ? – wartość określająca zeskanowaną ilość/wagę 

produktu. Konfigurując kod zmiennowagowy użytkownik ustawia także precyzję. Po zeskanowaniu 

kodu pasującego do zadanego schematu w pole ilość na dokumencie wpisywana jest ilość odczytana z 

kodu kreskowego.  
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 Wprowadzanie nierozpoznanych towarów 

Opcja umożliwia ustawienia komunikatu ostrzegającego przed zeskanowaniem towaru 

nieznajdującego się w bazie danych aplikacji. Opcja konfigurowalna jest dla każdego typu dokumentu 

oddzielnie.  Po włączeniu powiadomienia o nierozpoznanym towarze użytkownik, przed 

wprowadzeniem informacji o pozycji, zostanie ostrzeżony komunikatem oraz poproszony o 

potwierdzenie wprowadzenia nierozpoznanego towaru. 

 Tryb oszczędzania energii 

W oknie użytkownik ma możliwość zarządzać trybem oszczędzania energii. W celu wydłużenia czasu 

pracy baterii użytkownik może: 

 włączać/wyłączać ekran podczas bezczynności skanera 

Opcja pozwala na wyłączanie ekranu po dłuższej bezczynności skanera. Czas przejścia w stan uśpienia 

konfiguruje się bezpośrednio w ustawieniach systemu Android. Przy odznaczeniu tej opcji ekran 

telefonu podczas skanowania nigdy się nie wyłączy. 

Uwaga:  Gdy w ustawieniach systemu Android ustawiona jest metoda odblokowania telefonu na 

„Przeciągnij” istnieje możliwość szybkiego powrotu do skanowania klikając klawisz odblokowywania 

telefonu. 

 włączenie/wyłączenie skanowania podczas dotykania ekranu 

Podczas włączenia tej opcji podgląd kamery jest cały czas włączony, ale skaner skanuje dopiero podczas 

dotykania ekranu (w jakimkolwiek miejscu wyświetlacza). Gdy opcja ta jest wyłączona skaner pracuje 

przez cały czas podglądu kamery. 

  skanowanie tylko w płaszczyźnie poziomej 

Po włączeniu tej opcji skaner skanuje towary tylko w płaszczyźnie poziomej. Skanowanie w pionie i w 

poziomie jest możliwe tylko z wyłączoną tą opcją. 

 Ustawienia „Smart Scan” 

Konfiguracja SmartScan umożliwia zmianę dokładności sczytywanych kodów kreskowych skanera dla 

dwóch najpopularniejszych formatów kodów kreskowych. Zwiększenie dokładności wiąże się ze 

zwiększeniem czasu potrzebnego na sczytanie kodu kreskowego. 

Uwaga:  Zaleca się nie zmienianie tych opcji. Domyślna konfiguracja SmartScan została ustawiona po 

przeprowadzeniu wielu testów i jest najbardziej optymalna do codziennej pracy. 

W tym miejscu istnieje także możliwość zmiany rozdzielczości aparatu podczas skanowania kodów 

kreskowych. Zmiana rozdzielczości może spowodować poprawę szybkości skanowania kodów i 

dokładności sczytywania. Zaleca się korzystanie z ustawień domyślnych. 
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 Rodzaje skanowanych kodów 

Użytkownik ma możliwość włączenia/wyłączenia rodzajów kodów, jakie sczytuje skaner. Użytkownik 

ma do wyboru: Aztec, CODABAR, Code 39, Code 93 ,Code 128, Data Matrix 2D , EAN-8 ,EAN-13 ,ITF 

(Interleaved Two of Five), MaxiCode, PDF417, QR Code , RSS 14,RSS EXPANDED, UPC-A, UPC-E. 

 Otrzymuj powiadomienia z aplikacji 

Opcja umożliwia włączenie/wyłączenie otrzymywania powiadomień. Aplikacja wysyła powiadomienia 

m.in. o dostępnym aktualnym magazynie lub o statusie pobierania magazynu. 

 Automatycznie pobieraj magazyn 

Opcja umożliwia włączenie/wyłączenie pobierania magazynu automatycznie, gdy tylko jest dostępny 

aktualniejszy od tego, który jest załadowany do bazy danych aplikacji. 

 Konwertuj UPCA-A do EAN13 

Opcja umożliwia włączenie/wyłączenie automatycznej konwersji sczytywania kodów UPC-A do EAN13. 

Przy włączonej tej opcji każdy sczytany kod UPC-A (12 cyfrowy) zostanie uzupełniony o „0” na początku 

kodu. 

 Nazwa użytkownika 

Wymagane do pełnego działania aplikacji. Użytkownik wprowadza dane uwierzytelniające otrzymane 

podczas rejestracji aplikacji na stronie internetowej. 

 Konfiguracja pliku magazynowego 

Użytkownik konfiguruje kolejność danych w pliku magazynowym oraz separator - zgodnie z 

ustawieniami w programie magazynowym. Jeżeli wybrany parametr nie jest wysyłany przez program 

magazynowy należy odznaczyć pozycję. Dodatkowo, jeżeli aplikacja ma traktować otrzymywane ceny 

jako wartości w groszach należy zaznaczyć opcję „Ceny w groszach”. Zmiana kolejności parametrów 

jest wykonywana poprzez przytrzymanie i przeciągnięcie parametru w górę lub w dół. Bardzo ważne 

jest dokładne ustawienie nie tylko aktywności pozycji, ale także ich kolejności. Prawidłowa 

konfiguracja dla wszystkich programów magazynowych znajduje się w rozdziale 2.5) 

 Skorzystaj z własnego serwera FTP 

Użytkownik ma możliwość korzystać z własnego serwera FTP do komunikacji z programem 

magazynowym. Po włączeniu opcji należy wpisać wszystkie niezbędne dane do logowania na serwerze 

FTP. Przed zapisem aplikacja sprawdzi poprawność wprowadzonych danych. Należy pamiętać, by 

skonfigurować połączenie z serwerem FTP także w programie do synchronizacji „Settings.exe”. 



 
 
 

MOBIC MOBILNY KOLEKTOR DANYCH – INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 

 
 

 Aktualizuj aplikację 

Opcja umożliwia wykonanie aktualizacji aplikacji do najnowszej wersji. Dostępne tylko dla 

użytkowników mających wykupiony pakiet gwarancyjny. 

Uwaga: Dostępność nowszej wersji aplikacji jest sprawdzana także przy każdym uruchomieniu 

aplikacji. 

 Wyślij informację o błędzie 

Użytkownik ma możliwość wysłania informacji o znalezionym błędzie w aplikacji. Po kliknięciu może 

uzupełnić informacje o znalezionym błędzie, które zostaną załączone do wszystkich innych informacji 

o działaniu aplikacji zebranych przez telefon i wysłane do Logysoft. 

 Usuwanie starych dokumentów 

Po wybraniu tej opcji użytkownik ma możliwość na trwale usunąć dokumenty z pamięci telefonu 

starsze niż wskazana data. 

Uwaga: Jeżeli została przeprowadzona transmisja dokumentów, dokumenty dostępne będą do 

wczytania w programie magazynowym. Niemożliwy będzie jedynie podgląd dokumentów w aplikacji 

mobilnej.  

 Przywróć ustawienia fabryczne 

Opcja usuwa wszystkie ustawienia wprowadzone przez użytkownika. Opcja usuwa także bazę danych 

towarów oraz wszystkie dokumenty. 

Uwaga: Jeżeli została przeprowadzona transmisja dokumentów, dokumenty dostępne będą do 

wczytania w programie magazynowym. Niemożliwy będzie jedynie podgląd dokumentów w aplikacji 

mobilnej. 

 O Programie 

Opcja wyświetlająca podstawowe informacje na temat działania aplikacji, informacje o wersji i 

producencie oprogramowania. 

 

1.8 Drukowanie etykiet i przywieszek  

Aplikacja umożliwia współpracę z drukarkami firmy Zebra. Możliwość wydruku istnieje w aplikacji od 

wersji 2.60. Aplikacja współpracuje z następującymi modelami drukarek: 

- iMZ series 

- QLn series 

- ZQ series 

- ZD series 

- ZT series 
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Drukarka musi być wyposażona w moduł Bluetooth (nie dotyczy BTLE), LAN i WIFI. 

 

Do połączenia drukarki z aplikacją Mobic niezbędna jest instalacja dodatkowej aplikacji firmy Zebra, 

którą można pobrać ze sklepu Play 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zebra.printconnect).  

 

Instrukcja podłączenia 

 Należy połączyć i skonfigurować drukarkę w Windows za pomocą programu Zebra Setup 

Utilities 

  Następnie należy pobrać aplikację Zebra Print Connect 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zebra.printconnect). 

 Po instalacji aplikacji należy wyszukać drukarkę w aplikacji Zebra Print Connect. W tym celu 

należy kliknąć w wybraną drukarkę, aby sparować z urządzeniem (Rysunek 21). 

 

Rysunek 21 Konfiguracja połączenia z drukarką w aplikacji Zebra Print Connect 

 Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie sposobu pobierania szablonów etykiet w aplikacji 

Zebra Print Connect. Na potrzeby instrukcji wybrano pobieranie szablonów z pamięci 

wewnętrznej telefonu i z folderu ‘sdcard/zebra/ (Rysunek 22). 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zebra.printconnect
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zebra.printconnect
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Rysunek 22 Konfiguracja połączenia z drukarką w aplikacji Zebra Print Connect - szablony 

 Należy utworzyć własne szablony etykiet w programie ZebraDesigner 3 for Developer. 

Przykładowy projekt znajduje się poniżej. Zapis RFOD powinien być nieaktywny(Rysunek 23). 

 

 

Rysunek 23 Generowanie szablonu w ZebraDesigner 3 for developer 

 Następnie należy zapisać etykietę do pliku i przenieś do pamięci telefonu lub drukarki (w 

zależności od konfiguracji). W niniejszym przykładzie przeniesiono do „sdcard/zebra” – plik z 

rozszerzeniem *.prn (Rysunek 24). 
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Rysunek 24 zapisywanie szablonu w ZebraDesigner 3 for developer 

Uwaga: Zapisane szablony etykiet znajdują się w aplikacji Zebra Print Connect w opcji „Available Files”. 

 W aplikacji Mobic  należy otworzyć „Narzędzia -> Konfiguracja drukarki Zebra” i dodać 

konfigurację drukarki. W tym celu należy wprowadzić nazwę pliku szablonu do druku (w tym 

przypadku logysoft.prn – zapisany w poprzednim kroku) oraz mapowanie parametrów etykiet 

na dane dotyczące towaru lub pozycji. Po wyjściu z tego menu konfiguracja zostanie zapisana 

automatycznie (Rysunek 25). 

 

Rysunek 25 Tworzenie konfiguracji szablonów w aplikacji Mobic 
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Uwaga: Można dodawać wiele konfiguracji i drukować różne szablony etykiet/przywieszek. Jeżeli jest 

wiele konfiguracji i żadna nie jest zaznaczona jako „Domyslna”. Aplikacja każdorazowo spyta 

użytkownika o wybraną konfigurację. 

 Po prawidłowej konfiguracji etykiety można drukować pojedynczo do towaru (Przeglądanie 

towarów lub podczas dodawania pozycji), lub zbiorczo na ekranie dodawania nowego 

dokumentu(Rysunek 26). 

 

Rysunek 26 Drukowanie etykiet w aplikacji Mobic 

Uwaga: Przy drukowaniu pojedynczym aplikacja spyta o ilość do druku i szablon(jeżeli jest wiele 

szablonów i nie ma domyślnego), w przypadku drukowania zbiorczego tylko o szablon(jeżeli jest wiele 

szablonów i nie ma domyślnego). 
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2 Programy do Synchronizacji 

2.1 Wstęp 

Szczegóły konfiguracji i dokładna instrukcja dla poszczególnych programów znajdują się w 
rozdziale 2.5. 

Mobic Mobilny kolektor danych do współpracy z programami magazynowymi wymaga programu 
komputerowego do synchronizacji danych. Mobic współpracuje z następującymi programami 
magazynowymi: 

 
Tabela 1 Tabela programów magazynowych współpracujących z aplikacją Mobic 

Nazwa programu 
Przeglądania stanów 

magazynowych 
Wysyłanie 

dokumentów 
Uwagi 

Small Business TAK TAK  

Subiekt GT Tak Tak 
Wymagana Sfera 

Subiekta do wysyłania 
dokumentów 

Comarch ERP Optima Tak Nie  

KC Firma Tak Tak  

PC Market Tak Tak  

FirMag Tak Tak  

WAPRO MAG Tak Tak 
Wymagany wariant 

Prestiż lub Prestiż Plus 

 

Uwaga: Lista programów współpracujących z aplikacją Mobic jest stale powiększana. Po aktualne dane 

zapraszamy na www.kolektor.mobic.pl.  

Do prawidłowego działania programu niezbędne jest zainstalowanie na komputerze Java JDK w 

wersji 8 lub wyższej (Opcja wymagana w wielu aplikacjach często jest już zainstalowana wraz z 

systemem Windows).  Oraz odblokowania portu 80 na routerze, zaporze systemu Windows lub PROXY. 

2.2 Opis ogólny 

Mobic umożliwia zarówno import bazy danych towarów, jak i eksport dokumentów do programu 

magazynowego. Programy służą do odbierania i wysyłania plików do/z aplikacji mobilnej Mobic. Do 

prawidłowego działania programów niezbędne jest połączenie z Internetem. Programy są 

przeznaczone do pracy w środowisku MS Windows od XP. 

http://www.kolektor.mobic.pl/
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Uwaga: Programów można także używać z programami tzw. DOS-owymi (muszą być uruchomione w 

środowisku Windows). 

2.3 Uruchamianie programów 

Programy download.exe i upload.exe należy uruchamiać z linii komend systemu Windows. Programy 

należy uruchamiać z odpowiednimi parametrami. Parametry można podawać przy każdym 

uruchomieniu programu lub zapisać je w pliku konfiguracyjnym za pomocą programu Settings.exe. Plik 

Settings.exe tworzy plik konfiguracyjny, który należy umieścić w tym samym katalogu co programy 

download.exe i upload.exe. 

Programy należy uruchamiać z następującymi parametrami(znakiem ? oznaczono wpisywaną wartość) 

W linii komend Pola w Settings.exe Opis Wartość domyślna 

-u? 

/u? 

Nazwa 

użytkownika 

Nazwa użytkownika 
wpisana podczas 

rejestracji aplikacji 
Mobic. Wymagane 

 

-p? 

/p? 
Hasło 

Hasło wpisane 
podczas rejestracji 

aplikacji Mobic. 
Wymagane 

 

? 

Ścieżka do 

magazynu 

(eksportu) 

Uwaga: tylko 
upload.exe 

Nazwa pliku ze ścieżką 
w którym zostaną 

zapisane dane wysłane 
do aplikacji Mobic. 

a.txt 

? 

Ścieżka do 

pobranego 

dokumentu 

Uwaga: tylko 
download.exe 

Nazwa pliku ze ścieżką 
w którym zostaną 

zapisane dane wysłane 
do aplikacji Mobic. 

a.txt 

-s? 

/s? 
Separator 

Separator w 
generowanym pliku 

(podczas wczytywania 
dokumentu) 

; 

-n? 

/n? 

Pobieraj 

dodatkowo nazwę 

w dokumentach 

Parametr 
umożliwiający  

zdefiniowanie, czy 
podczas pobierania 

informacji o pozycjach 
dokumentu ma być 
pobierana nazwa 
poszczególnych 

0 
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pozycji. Możliwe 
wartości – {tak;nie}. 

-g? 

/g? 

Eksportowane 

ceny w groszach 

Czy zmienić jednostkę 
ceny w pobieranych 
danych dokumentu. 
Możliwe wartości – 

{tak;nie}. 

0 

-k? 

/k? 

Eksport w 

konsoli 

Parametr 
umożliwiający 

drukowanie stanu 
eksportu w konsoli 

systemowej. Możliwe 
wartości – {tak;nie}. 

0 

-d? 

/d? 

Zawsze pobieraj 

cenę z 

dokumentu 

Parametr wstawiający 
domyślnie cenę nawet 

podczas importu 
dokumentów typu 

„Etykiety” i „Faktura”. 
Możliwe wartości – 

{tak;nie}. 

0 

 
Używaj własnego 

serwera FTP 

Umożliwia 
eksportowanie/import

owanie danych 
używając własnego 

serwera FTP 

Nie 

-b? 

/b? 
Nazwa hosta 

Nazwa hosta serwera 
FTP 

 

-j? 

/j? 
Użytkownik 

Nazwa użytkownika 
serwera FTP 

 

-l? 

/l? 
Hasło 

Hasło dla użytkownika 
FTP 

 

-w? 

/w? 
Port Port serwera FTP  

-m? 

/m? 

Folder w FTP 

dla plików 

Ścieżka do folderu, w 
którym mają być 

przechowywane pliki 

 

 

Podczas konfiguracji użytkownik ma możliwość podania parametru ze znakiem wykrzyknika przed 

wartością parametru(„!”). Tak zapisany parametr zawsze zostanie przypisany z pliku konfiguracyjnego, 

a parametr przekazany z uruchomieniem aplikacji zostanie zignorowany. 

W pliku konfiguracyjnym w polach „Ścieżka do magazynu (eksportu)” i „Ścieżka do pobranego 

dokumentu” istnieje możliwość zdefiniowania ścieżki do folderu „AppData/Roaming” w folderze „Moje 

Dokumenty” wstawiając znacznik <user>. 

Przed zapisem istnieje możliwość przetestowania wprowadzonych wartości nazwy użytkownika i hasła 

oraz połączenia z FTP używając przycisków „Testuj” lub „Testuj połączenie z FTP” (Rysunek 27). 
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Rysunek 27 Okno pliku programu „Settings.exe” do zapisywania konfiguracji 

 Uwaga: 

 Jeżeli którykolwiek parametr zawiera puste znaki (spacje, tabulatory) to podając taki parametr 

należy go umieścić w cudzysłowach, 

 Jeżeli podany parametr nie zawiera ścieżki do pliku program automatycznie uzna, że znajduje 

się on w tym samym katalogu co programy download.exe i upload.exe. W razie nieprawidłowej 

ścieżki do pliku podanej w parametrach lub w pliku konfiguracji parametr przyjmuje wartość 

domyślną, 

 Wszystkie inne parametry nie zdefiniowane w Tabela 1 podane podczas uruchamiania 

programów lub w konfiguracji zostaną zignorowane. 

Przykłady: 

 download.exe  

 

odbieranie pliku (wszystkie parametry z konfiguracji lub domyślne) 
 

 download.exe –utest –ptest1234 „c:\dane.txt” –s, 

 

uwierzytelnienie (nazwa użytkownika - „test”, hasło - „test1234”) i odbieranie danych do pliku 
„C:\dane.txt”. Znak oddzielający wartości pozycji to ‘,’. 
 

 upload.exe „C:\dane.txt” 

 

uwierzytelnienie z konfiguracji, wysyłanie danych do aplikacji z pliku „C:\dane.txt”. 
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Uwaga: Jeżeli podana ścieżka do pliku lub dane uwierzytelniające zostaną podane nieprawidłowo 

użytkownik zostanie poinformowany o tym odpowiednim komunikatem. 

2.4 Obsługa 
W rozdziale opisano obsługę programów download.exe i upload.exe na przykładzie użytkownika 

testowego. 

2.4.1 Obsługa programu upload.exe 

Po uruchomieniu programu zostanie automatycznie uruchomione okno z miejscem gdzie użytkownik 

jest informowany o aktualnych akcjach wykonywanych przez program. 

 

Rysunek 28. Okno programu upload.exe 

Program wykonuje sekwencyjnie następujące operacje: 

 Sprawdza poprawność nazwy użytkownika i hasło podane w parametrach lub w konfiguracji, 

 Sprawdza połączenie z Internetem i łączy się z serwerem, 

 Eksportuje plik i zapisuje go na dysku o podanej (w parametrze lub konfiguracji) ścieżce i 

nazwie, 

 Wysyła powiadomienia do wszystkich urządzeń przypisanych do klienta. Po wykonaniu tej akcji 

na telefonach użytkownika zostaje automatycznie pobierany wyeksportowany plik (w 

zależności od ustawień w aplikacji Mobic). 

Jeżeli użytkownik nie ma połączenia z Internetem, wprowadził nieprawidłowe dane uwierzytelniające 

lub wskaże niepoprawną ścieżkę do pliku, w oknie aplikacji wyświetli się komunikat informujący o tym 

błędzie. 
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2.4.2 Obsługa programu download.exe 

Po uruchomieniu programu z prawidłowymi parametrami wyświetla się okno wyboru dokumentu. U 

dołu ekran pojawia się informacja o statusie uwierzytelnienia użytkownika.  

 

Rysunek 29 Ekran wyboru typu dokumentu 

Jeżeli uwierzytelnienie przebiegnie pomyślnie istnieje możliwość wybrania jednej z trzech opcji typów 

dokumentów, które odpowiadają typom dokumentów w Mobic.  

Po wybraniu typu dokumentu wyświetlana jest lista wszystkich dokumentów podanego typu 

przypisana do użytkownika posortowana po dacie wprowadzania. 
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Rysunek 30 Ekran wyboru dokumentu 

Użytkownik wybiera dokument, który chce pobrać zaznaczając go kliknięciem myszy. Po wybraniu 

dokumentu w celu wczytania dokumentu należy kliknąć przycisk „Wczytaj”. Po wykonaniu akcji plik 

zapisywany jest na dysku pod wybraną nazwą podaną w parametrze uruchamiania programu. 

Uwaga: Użytkownik ma możliwość wybrania wielu dokumentów. W tym celu należy zaznaczać 

dokumenty lewym przyciskiem myszy mając wciśnięty „Ctrl” na klawiaturze, lub tylko graniczne 

dokumenty z wciśniętym klawiszem „Shift” 

Użytkownik ma także możliwość zmiany typu dokumentu w prawym górnym rogu ekranu oraz 

odświeżenia zestawienia (przycisk „Odśwież”). 

2.5 Synchronizacja z programami magazynowymi 

W tym rozdziale omówiono wszystkie programy magazynowe współpracujące z aplikacją Mobic.  

2.5.1 Small Business 

Poradnik video: https://youtu.be/8yhFhJUped4 

Program Small Business posiada wiele możliwość konfiguracji aplikacji Mobic. Poniżej przedstawiono 

jedną z nich, która umożliwia maksymalne wykorzystanie możliwości aplikacji. 

1. Do katalogu Small Business (najczęściej „C:\SB4\”) należy skopiować i wkleić programy 

upload.exe, download.exe oraz Settings.exe. Pliki można pobrać ze strony 

www.kolektor.mobic.pl z sekcji „Do Pobrania” – „Programy do synchronizacji”. 

2. Należy uruchomić program Settings.exe. W programie należy uzupełnić tylko pola „Nazwa 

użytkownika” i „Hasło”, które należy wypełnić danymi wpisanymi podczas zakładania konta na 

stronie http://www.kolektor.mobic.pl/ (sekcja „Oferta”). 

https://youtu.be/8yhFhJUped4
http://www.kolektor.mobic.pl/
http://www.kolektor.mobic.pl/
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Rysunek 31 Przykładowe ustawienia dla programu Small Business 

Uwaga: W celu korzystania z własnego serwera FTP należy zaznaczyć opcję „Używaj własnego serwera 

FTP” i uzupełnić wymagane pola („Nazwa hosta”, „użytkownik” i „hasło”). Należy pamiętać także o 

prawidłowym skonfigurowaniu aplikacji „Mobic” w telefonie. 

3. W celu konfiguracji wysyłanego i odbieranego pliku w Small Business należy wybrać Miesiące 

> Inne urządzenia > Inwentaryzatory i wybrać jeden z nieskonfigurowanych wcześniej 

(wolnych) inwentaryzatorów. 

4. W oknie konfiguracji należy ustawić pole „typ” na „CipherLab 8x0x Torell(przez dok 

komunikacyjny)”, parametry „Port” oraz „Szybkość transmisji” należy zignorować. 

5. W opcji „Parametry załadowania towaru” należy w polu „Uruchom program” wypełnić ścieżkę 

do skopiowanego wcześniej (punkt 1)  programu upload.exe (Najczęściej 

„C:\SB4\upload.exe”). Resztę parametrów należy skonfigurować wg. własnych potrzeb, 

pamiętając o dostosowaniu ustawień w aplikacji Mobic (Narzędzia -> Konfiguruj plik 

magazynowy). Przykładowa konfiguracja znajduje się poniżej (Rysunek 32). 
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Rysunek 32. Przykładowa konfiguracja wysyłanego pliku w Small Business i aplikacji Mobic. 

Uwaga: Należy pamiętać o wybraniu zakresu towarów w Small Business (wybierając odpowiednie 

magazyny). 

6. Podobnie należy skonfigurować „Parametry odczytu” wskazując „Uruchom program” na  

download.exe (C:\SB4\download.exe). W polach od 1 do 3 należy wybrać odpowiednio 

„Symbol (kod kreskowy)”, „Stan wg. Inwent. (zero)” oraz „Cena netto”. Resztę parametrów 

należy skonfigurować wg własnych potrzeb, pamiętając o zmianie separatora na „;”. Przykład 

konfiguracji przedstawiono poniżej (Rysunek 33). 

 

Rysunek 33. Przykładowa konfiguracja odbieranego pliku. 

Uwaga: Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest uzupełnienie danych w programie 

Settings.exe, a także poprawne skonfigurowanie aplikacji Mobic oraz SmallBusiness! 
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W celu wysyłania towarów do aplikacji Mobic, w Small Business należy wybrać „Załaduj towary” dla 

wybranego Inwentaryzatora. Odbieranie plików w Small Business wykonywane jest poprzez opcję 

Import (w wybranych miejscach w programie). Więcej szczegółów należy szukać w podręczniku 

użytkownika programu Small Business. 

Uwaga: Jeżeli używa się plików „download.exe” i „upload.exe” od innego dostawcy, należy przed 

skopiowaniem do folderu SB4 zmienić nazwę kopiowanych plików na inną. Należy pamiętać wtedy, 

aby dostosować ścieżkę do pliku w „Parametry załadowania towaru” oraz „Parametry odczytu” 

(Rysunek 32 i Rysunek 33 parametr „Uruchom program”). 

 

2.5.2 Subiekt Nexo 

Poradnik video: https://youtu.be/Ehu3Vy0rU74  

2.5.2.1 Opis konfiguracji  

Do folderu subiekt Nexo należy skopiować wszystkie pliki z (kopiuj - wklej) folderu „Mobic dla Subiekt 

Nexo” (najczęściej C:\Program Files (x86)\InsERT\nexo). Folder znajduje się w pliku, który należy 

pobrać ze strony internetowej http://www.kolektor.mobic.pl/ (sekcja „Do pobrania” - „Programy do 

synchronizacji”). Folder zawiera 7 plików wśród których: 

 „Settings.exe” służy do konfiguracji wtyczek, 

 „wczytajDok.exe” służy do tworzenia dokumentów w programie Subiekt Nexo,   

 „wyslijMag.exe” służy do załadowania magazynu do aplikacji Mobic.  

Uwaga: Nie należy uruchamiać innych plików poza powyższymi! Wtyczki działają samodzielnie. Nie 

należy zmieniać żadnych ustawień w programie Subiekt Nexo. 

Uwaga: W przypadku korzystania z 32 bitowego systemu operacyjnego może okazać się niezbędne 

skopiowanie plików ntlmauth.dll oraz sqljdbc_auth.dll z folderu „x86” pobranego razem z programami 

do synchronizacji i podmiana ich w folderze nexo. Program Settings.exe poinformuje nas o tym. 

Należy uruchomić program „Settings.exe”. W programie należy uzupełnić pola „Nazwa użytkownika” i 

„Hasło” (pola należy uzupełnić danymi wprowadzonymi podczas rejestracji konta Mobic – 

http://www.kolektor.mobic.pl/ sekcja „Oferta”), a także pola dotyczące ustawień bazy danych 

Subiekta. Jeżeli aplikacja ma łączyć się z bazą danych Subiekt Nexo wykorzystując uwierzytelnienie 

Windows, należy pominąć pola „Nazwa użytkownika” i „Hasło” w sekcji konfiguracji bazy danych 

Subiekta. Jeżeli użytkownik korzysta z domyślnego portu do komunikacji z bazą danych pole „Port” 

także należy pozostawić puste. (Więcej informacji w rozdziale 2.5.2.2) 

Po wpisaniu wszystkich danych dostępowych do bazy należy kliknąć „Testuj połączenie z bazą”. Po 

prawidłowej konfiguracji aplikacja umożliwi wybranie domyślnego operatora dla Mobica oraz 

magazynu, z którym Mobic ma pracować. Należy pamiętać o wpisaniu hasła operatora. Po 

uzupełnieniu wszystkich danych należy kliknąć „Zapisz”. 

 

https://youtu.be/Ehu3Vy0rU74
http://www.kolektor.mobic.pl/
http://www.kolektor.mobic.pl/
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Przykład: 

Poniżej znajduje się przykład konfiguracji aplikacji dla użytkownika testowego (w pola „Nazwa 

użytkownika” i „hasło” należy wpisać dane wprowadzone podczas rejestracji konta Mobic – 

http://www.kolektor.mobic.pl/ sekcja „Oferta”), serwera MIKOLAJ/INSERTGT i Podmiotu Logysoft 

(baza Nexo_Logysoft) oraz z nazwą użytkownika „sa” bez hasła i z domyślnym portem (Rysunek 34). 

 

Rysunek 34 Przykład konfiguracji pliku dla testowego użytkownika aplikacji Mobic z uwierzytelnieniem 
Windows. 

Po konfiguracji wtyczki „Settings.exe” należy jeszcze zainstalować dodatek do Subiekt Nexo poprzez 

uruchomienie instalatora „MobicNexoConnect-instalator.exe”.  W tym celu dla programu Nexo: 

1. Rozpoczynamy od uruchomienia Programu serwisowego i podłączenia się do serwera baz 

danych. 

http://www.kolektor.mobic.pl/
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2. Należy wybrać: Widok - Pokaż bazy - wszystkie. Na liście powinna pojawić się baza 

InsERT_Launcher.  

3. Należy zaznaczyć bazę InsERT_Launcher i wybrać z menu Podmiot - Binaria.  

4. W oknie, które się pojawiło należy wybrać opcję Wyślij i wskazać pobrany plik pakietu mpkg 

(RozszerzenieDoNexoDlaMobic.mpkg). Po zatwierdzeniu, pakiet powinien pojawić się na liście, 

pod wersją, dla której został stworzony (odpowiada to wersji nexo SDK). Okienko Binaria w 

bazie można zamknąć.  

5. Należy zaznaczyć bazę, w której chcemy udostępnić stworzone rozwiązanie i wybrać opcję 

Podmiot - Szczegóły. Następnie poprzez Podłącz wskazać nasze rozwiązanie wcześniej 

umieszczone w bazie InsERT_Launcher i gdy znajdzie się na liście składowych kliknąć Zapisz. 

Można zamknąć okienko ze szczegółami podmiotu. 

Od tego momentu każdemu użytkownikowi, który uruchomi InsERT nexo z tą bazą danych, zostanie 

zaktualizowane InsERT nexo. W ramach tej aktualizacji zostanie u niego zainstalowane rozszerzenie 

„RozszerzenieDoNexoDlaMobic”.  

Do prawidłowego działania aplikacji należy skonfigurować plik magazynowy w aplikacji Mobic 

(„Narzędzia”-„Konfiguracja pliku magazynowego”). Prawidłowa konfiguracja znajduje się poniżej: 

 

Rysunek 35 Konfiguracja pliku magazynowego w aplikacji Mobic dla współpracy z Subiekt Nexo 

Uwaga: Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest poprawne skonfigurowanie wtyczek w 

programie „Settings.exe” instalacja dodatku do Subiekt Nexo oraz konfiguracja aplikacji Mobic! 

W celu wysyłania magazynu do aplikacji Mobic należy uruchomić program „wyslijMag.exe”. Jeżeli 

wtyczki zostały poprawnie skonfigurowane, magazyn zostanie wysłany do chmury (Rysunek 36). 
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Rysunek 36. Wysyłanie magazynu do chmury z programu Subiekt Nexo. 

W celu pobrania dokumentu do programu Subiekt Nexo należy uruchomić program „wczytajDok.exe”. 

Po wybraniu dokumentu wyświetlą się wszystkie dostępne dokumenty do pobrania. Należy wybrać 

odpowiedni typ dokumentu, który ma zostać utworzony w Subiekt Nexo oraz magazyn do którego mają 

zostać dopisane dane i kliknąć przycisk „Wczytaj” (Rysunek 45). 

 

Rysunek 37. Pobieranie dokumentu za pomocą programu „Wczytaj dokument.exe” 
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Po kliknięciu następuje przekierowanie do programu Subiekt Nexo. Wyświetla się okno edycji 

wybranego dokumentu z wypełnionymi pozycjami. Dla każdego typu dokumentu nowe 

(nierozpoznane) towary przyjmują domyślną nazwę „Nowy…” z doklejonym na końcu kodem 

kreskowym (nie dotyczy inwentaryzacji- w dokumencie inwentaryzacji nierozpoznane towary są 

pomijane!). 

 

Rysunek 38. Pobieranie dokumentu za pomocą programu „Wczytaj dokument.exe” 

Skrót do pliku wyslijMag.exe można umieścić w Autostarcie lub w harmonogramie systemu 

operacyjnego. Dzięki temu magazyn będzie stale wysyłany do chmury bez udziału użytkownika. 

 

2.5.2.2 Informacje o dostępie do bazy danych 

Serwer bazy danych, Instancja i Nazwa bazy danych to dane Subiekta Nexo i są widoczne podczas 
uruchamiania Subiekta(zmiany podmiotu). Aby uzyskać dane serwera należy kliknąć „Zmień 
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podmiot” w Subiekcie (Rysunek 39). Po tej akcji Subiekt Nexo zostanie uruchomiony ponownie z 
opcją zmiany podmiotu. 

 

 

Rysunek 39 Opcja do zmiany podmiotu niezbędna do poznania danych serwera Subiekta Nexo 

Nazwa bazy danych to nazwa podmiotu z przedrostkiem „Nexo_”. Aby uzyskać inne dane należy 
kliknąć przycisk „Serwer” (Rysunek 40). 

 

Rysunek 40 Dane Podmiotu 
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W tym przypadku serwer to „MIKOLAJ” a Instancja „INSERTGT”. Dodatkowo nazwa użytkownika bazy 
danych to „sa” bez hasła. 

 
Uwaga: Uwaga znak "\" należy zignorować! 

Inne rubryki przeznaczone są już dla bardziej doświadczonych i zaawansowanych użytkowników i w 
99% przypadków powinny pozostać niewypełnione. 

 

2.5.3 Subiekt GT 

Poradnik video: https://youtu.be/yKeI7m6LsOk 

2.5.3.1 Opis konfiguracji 

Do prawidłowej synchronizacji aplikacji Mobic niezbędny jest dodatek „Sfera dla Subiekta GT” (do 

wysyłania dokumentów). Na dysk lokalny należy skopiować (kopiuj - wklej) folder „Mobic dla Subiekt 

GT” (np. na dysk lokalny C:\) znajdujący się w pliku, który należy pobrać ze strony internetowej 

http://www.kolektor.mobic.pl/ (sekcja „Do pobrania” - „Programy do synchronizacji”). Folder zawiera 

7 plików wśród których: 

 „Settings.exe” służy do konfiguracji wtyczek, 

 „wczytajDok.exe” służy do tworzenia dokumentów w programie Subiekt GT,   

 „wyslijMag.exe” służy do załadowania magazynu do aplikacji Mobic.  

Uwaga: Nie należy uruchamiać innych plików poza powyższymi! Wtyczki działają samodzielnie. Nie 

należy zmieniać żadnych ustawień w programie Subiekt GT. 

https://youtu.be/yKeI7m6LsOk
http://www.kolektor.mobic.pl/
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Uwaga: W przypadku korzystania z 32 bitowego systemu operacyjnego należy skopiować pliki 

ntlmauth.dll oraz sqljdbc_auth.dll z folderu „x86” pobranego razem z programami do synchronizacji. 

Należy uruchomić program „Settings.exe”. W programie należy uzupełnić pola „Nazwa użytkownika” i 

„Hasło” (pola należy uzupełnić danymi wprowadzonymi podczas rejestracji konta Mobic – 

http://www.kolektor.mobic.pl/ sekcja „Oferta”), a także pola dotyczące ustawień bazy danych 

Subiekta. Jeżeli aplikacja ma łączyć się z bazą danych Subiekt GT wykorzystując uwierzytelnienie 

Windows, należy pominąć pola „Nazwa użytkownika” i „Hasło” w sekcji konfiguracji bazy danych 

Subiekta. Jeżeli użytkownik korzysta z domyślnego portu do komunikacji z bazą danych pole „Port” 

także należy pozostawić puste. (Więcej informacji w rozdziale 2.5.3.2) 

Przykłady: 

Poniżej znajduje się przykład konfiguracji aplikacji dla użytkownika testowego (w pola „Nazwa 

użytkownika” i „hasło” należy wpisać dane wprowadzone podczas rejestracji konta Mobic – 

http://www.kolektor.mobic.pl/ sekcja „Oferta”), serwera PRZYKŁAD/INSERTGT i bazy danych Logysoft 

oraz z uwierzytelnieniem systemu Windows i domyślnym portem (Rysunek 41). 

 

Rysunek 41 Przykład konfiguracji pliku dla testowego użytkownika aplikacji Mobic z uwierzytelnieniem 
Windows. 

http://www.kolektor.mobic.pl/
http://www.kolektor.mobic.pl/


 
 
 

MOBIC MOBILNY KOLEKTOR DANYCH – INSTRUKCJA OBSŁUGI 43 

 
 

W przypadku uwierzytelnienia bazy danych Subiekt GT za pomocą nazwy użytkownika i hasła należy 

uzupełnić pola „Nazwa użytkownika” i „Hasło” w sekcji konfiguracji bazy danych Subiekta. Przykład 

znajduje się poniżej (Rysunek 42). 

 

Rysunek 42 Przykład konfiguracji dla testowego użytkownika aplikacji Mobic z uwierzytelnieniem bazy danych 
Subiekt GT przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. 

Uwaga: W celu korzystania z własnego serwera FTP należy zaznaczyć opcję „Używaj własnego serwera 

FTP” i uzupełnić wymagane pola („Nazwa hosta”, „użytkownik” i „hasło”). Należy pamiętać także o 

prawidłowym skonfigurowaniu aplikacji „Mobic” w telefonie. 

Użytkownik ma także możliwość: 

 Eksportu do aplikacji tylko wybranego magazynu (w polu „Symbol Magazynu” należy wpisać 

symbol Magazynu do eksportu), 

 Eksportu cen sprzedaży netto (domyślnie eksportują się ceny sprzedaży brutto), 

 Zmiany separatora w wysyłanym pliku magazynowym- domyślnie eksportuje się „;” (Uwaga 

należy także dostosować aplikację Mobic na telefonie), 

 Wysyłania magazynu w tle. 
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Do prawidłowego działania aplikacji należy skonfigurować plik magazynowy w aplikacji Mobic 

(„Narzędzia”-„Konfiguracja pliku magazynowego”). Prawidłowa konfiguracja znajduje się poniżej: 

 

Rysunek 43 Konfiguracja pliku magazynowego w aplikacji Mobic dla współpracy z Subiekt GT 

Uwaga: Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest poprawne skonfigurowanie wtyczek w 

programie „Settings.exe” i aplikacji Mobic! 

W celu wysyłania magazynu do aplikacji Mobic należy uruchomić program „wyslijMag.exe”. Jeżeli 

wtyczki zostały poprawnie skonfigurowane, magazyn zostanie wysłany do chmury (Rysunek 44). 
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Rysunek 44. Wysyłanie magazynu do chmury z programu Subiekt GT. 

W celu pobrania dokumentu do programu Subiekt GT należy uruchomić program „wczytajDok.exe”. 

Po wybraniu dokumentu wyświetlą się wszystkie dostępne dokumenty do pobrania. Należy wybrać 

odpowiedni typ dokumentu, który ma zostać utworzony w Subiekt GT oraz magazyn do którego mają 

zostać dopisane dane i kliknąć przycisk „Wczytaj” (Rysunek 45). 

 

Rysunek 45. Pobieranie dokumentu za pomocą programu „Wczytaj dokument.exe” 

Po kliknięciu następuje przekierowanie do programu Subiekt GT. Wyświetla się okno edycji wybranego 

dokumentu z wypełnionymi pozycjami. Przy wyborze typów dokumentu: „FZ Faktura Zakupu”, „PZ 

Przyjęcie zewnętrzne”, „PZV Przyjęcie zewnętrzne VAT” do dokumentu eksportują się ceny jako ceny 

zakupu netto. Przy wyborze „FS Faktura Sprzedaży” ceny eksportują się jako ceny sprzedaży netto, a 

dla „PA Paragon detaliczny” oraz „PAI Paragon imienny” ceny eksportują się jako ceny sprzedaży 

brutto. Dla każdego typu dokumentu nowe (nierozpoznane) towary przyjmują domyślną nazwę 

„Nowy…” z doklejonym na końcu kodem kreskowym (nie dotyczy inwentaryzacji- w dokumencie 

inwentaryzacji nierozpoznane towary są pomijane!). 

Skrót do pliku wyslijMag.exe można umieścić w Autostarcie lub w harmonogramie systemu 

operacyjnego. Dzięki temu magazyn będzie stale wysyłany do chmury bez udziału użytkownika. 

2.5.3.2 Informacje o dostępie do bazy danych 

Serwer bazy danych, Instancja i Nazwa bazy danych to dane Subiekta GT i są widoczne podczas 
uruchamiania Subiekta. Bazę zazwyczaj wybieramy już istniejącą lub tworzymy nową (na początku 
pracy)() 
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Rysunek 46 Instrukcja pobrania informacji o danych dostępowych do bazy dazy danych Subiekt GT 

Uwaga: Uwaga znak "\" należy zignorować! 

Inne rubryki (nazwa użytkownika, hasło, port) przeznaczone są już dla bardziej doświadczonych i 
zaawansowanych użytkowników i w 99% przypadków powinny pozostać niewypełnione. 

2.5.4 Comarch ERP Optima 

Poradnik video: https://youtu.be/lUh1v1OHSAg 

Na dysk lokalny należy skopiować (kopiuj - wklej) folder „Mobic dla ERP Optima” (np. na dysk lokalny 

C:\) znajdujący się w pliku który należy pobrać ze strony internetowej www.kolektor.mobic.pl (sekcja 

„Do pobrania” - „Programy do synchronizacji”). Folder zawiera 5 plików wśród których „wyslijMag.exe” 

służy do załadowania magazynu do aplikacji Mobic.  

Uwaga: W przypadku korzystania z 32 bitowego systemu operacyjnego należy skopiować pliki 

ntlmauth.dll oraz sqljdbc_auth.dll z folderu „x86” pobranego razem z programami do synchronizacji. 

Do prawidłowego działania programu należy prawidłowo skonfigurować wtyczki. W tym celu należy 

uruchomić skopiowany wcześniej plik „Settings.exe”. 

https://youtu.be/lUh1v1OHSAg
http://www.mobic.pl/
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W programie należy wprowadzić „Nazwę użytkownika” i „Hasło” wprowadzone podczas rejestracji 

konta Mobic – www.kolektor.mobic.pl sekcja „Oferta”). Należy wypełnić też wszystkie parametry 

konfiguracyjne do bazy danych ERP Optimy. Jeżeli wtyczka ma łączyć się z bazą danych Comarch ERP 

Optima wykorzystując uwierzytelnienie Windows, należy pola „Nazwa użytkownika” i „Hasło” w sekcji 

konfiguracji bazy danych. Poniżej znajduje się przykład konfiguracji aplikacji dla użytkownika 

testowego, serwera PRZYKŁAD/OPTIMA i bazy danych CDN_Logysoft oraz z uwierzytelnieniem systemu 

Windows (Rysunek 47). 

 

Rysunek 47 Przykład konfiguracji dla testowego użytkownika aplikacji Mobic z uwierzytelnieniem Windows. 

W przypadku uwierzytelnienia bazy danych ERP Optima za pomocą nazwy użytkownika i hasła należy 

uzupełnić pola „Nazwa użytkownika” i „Hasło” w sekcji dotyczącej ustawień bazy danych. Przykład 

znajduje się poniżej (Rysunek 48): 

http://www.mobic.pl/
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Rysunek 48 Przykład konfiguracji dla użytkownika testowego aplikacji Mobic z uwierzytelnieniem bazy danych 
Comarch ERP Optima przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. 

Uwaga: W celu korzystania z własnego serwera FTP należy zaznaczyć opcję „Używaj własnego serwera 

FTP” i uzupełnić wymagane pola („Nazwa hosta”, „użytkownik” i „hasło”). Należy pamiętać także o 

prawidłowym skonfigurowaniu aplikacji „Mobic” w telefonie. 

Użytkownik ma także możliwość: 

 Eksportu do aplikacji tylko wybranego magazynu (w polu „Symbol Magazynu” należy wpisać 

symbol Magazynu do eksportu), 

 Eksportu cen sprzedaży netto (domyślnie eksportują się ceny sprzedaży brutto), 

 Zmiany separatora w wysyłanym pliku magazynowym- domyślnie eksportuje się „;” (Uwaga 

należy także dostosować aplikację Mobic na telefonie), 

 Wysyłania magazynu w tle. 

Do prawidłowego działania aplikacji należy skonfigurować plik magazynowy w aplikacji Mobic 

(„Narzędzia”-„Konfiguracja pliku magazynowego”). Prawidłowa konfiguracja znajduje się poniżej 

(Rysunek 49): 
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Rysunek 49 Konfiguracja pliku magazynowego w aplikacji Mobic dla współpracy z ERP Optima 

Uwaga: Jeżeli w magazynie występują towary, które w nazwie lub symbolu mają znak domyślnego 

separatora „;” należy zmienić go konfigurację  o inny separator (pole „separator”), oraz ten sam 

separator wprowadzić podczas konfiguracji aplikacji Mobic (Rysunek 49). 

Uwaga: Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest poprawne skonfigurowanie wtyczki w 

programie „Settings.exe” i aplikacji Mobic! 

W celu wysyłania magazynu do aplikacji Mobic należy uruchomić program „wyslijMag.exe”. Jeżeli 

wtyczka został poprawnie skonfigurowana, magazyn zostanie wysłany do chmury (Rysunek 50). 
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Rysunek 50. Wysyłanie magazynu do chmury z programu Comarch ERP Optima. 

Skrót do pliku wyslijMag.exe można umieścić w Autostarcie lub w harmonogramie systemu 

operacyjnego. Dzięki temu magazyn będzie stale wysyłany do chmury bez udziału użytkownika. 

2.5.5  KC Firma 

Poradnik video: https://youtu.be/HIKthK_a61o (dla sterownika Cipherlab - dla sterownika Argox 

konfiguracja jest analogiczna) 

Poniżej opisano synchronizację narzędzia Mobic z wersją 3 programu KC FIRMA. Analogicznie można 

skonfigurować poprzednie wersje programu KC Firma. Program KC Firma eksportuje tylko jedną z 

wybranych cen (cena netto/ cena brutto/ cena sprzedaży).  

Poniżej znajduje się opis konfiguracji dla dwóch sterowników. Aby móc korzystać z kolektora danych 

Mobic (nie ingerując w pozostałe kolektory skonfigurowane w KC Firma) należy wybrać konfigurację 

dla nieużywanego sterownika.  

2.5.5.1 Sterownik CipherLab CPT-8300 (Inwentaryzator 3.0 - NOVITUS S.A.) 

1. Do podfolderu „Terminal” (zazwyczaj C:\KCFirma3\Terminal\) należy skopiować pliki 

download.exe, upload.exe oraz Settings.exe pobrane ze strony internetowej 

www.kolektor.mobic.pl (sekcja „do pobrania” - „Programy do synchronizacji”), 

2. Należy uruchomić program „Settings.exe”. W programie należy uzupełnić pola „Nazwa 

użytkownika” i „Hasło” (pola należy uzupełnić danymi wprowadzonymi podczas rejestracji 

konta Mobic – www.kolektor.mobic.pl sekcja „Oferta”), a także pole „separator” wstawiając 

znak „,”. Należy także zaznaczyć „Pobieraj dodatkowo nazwę w dokumentach”, a także 

„Eksportowane ceny w groszach”. Przykład konfiguracji znajduje się na Rysunek 51. 

https://youtu.be/HIKthK_a61o
http://www.mobic.pl/
http://www.mobic.pl/
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Uwaga: W celu korzystania z własnego serwera FTP należy zaznaczyć opcję „Używaj własnego serwera 

FTP” i uzupełnić wymagane pola („Nazwa hosta”, „użytkownik” i „hasło”). Należy pamiętać także o 

prawidłowym skonfigurowaniu aplikacji „Mobic” w telefonie. 

 

 

Rysunek 51. Przykładowa konfiguracja dla programu KC Firma 

3. W programie KC Firma z menu programu należy wybrać Administracja > Konfiguracja > Sprzęt 

> Kolektory danych, 

4. Z rozwijanej listy należy wybrać „CipherLab CPT-8300 (Inwentaryzator 3.0 - NOVITUS S.A.)” i 

kliknąć „Popraw”, 

5. W ustawieniach w oknie należy wybrać „Zapis ceny” - wg. Własnych potrzeb. 

6. W zależności od wybrania rodzaju ceny w poprzednim kroku należy skonfigurować plik 

magazynowy w aplikacji Mobic, pamiętając o zaznaczeniu opcji – „pobrane ceny w groszach”. 

Przykładowa konfiguracja Mobic w programie KC Firma i w aplikacji znajduje się na Rysunek 

52. 
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Rysunek 52 Przykładowa konfiguracja Mobic w programie KC Firma i w aplikacji. 

Uwaga: Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest poprawne skonfigurowanie wtyczek w 

Settings.exe i aplikacji Mobic! 

7. Klikając „Zaawansowane” użytkownik ma możliwość zwiększenia ilości znaków pola „Nazwa 

towaru”. W innym przypadku zostanie eksportowane tylko pierwsze 16 znaków pola „Nazwa 

towaru” (Rysunek 53). 

 

Rysunek 53 Zwiększenie ilości znaków w polu nazwa podczas eksportu w programie KC-Firma 

8. Sugerowane jest zaznaczenie opcji „domyślny”, chyba że użytkownik korzysta z wielu rodzajów 

kolektorów. 
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W programie KC-Firma, w celu wyeksportowania pliku magazynu, należy wybrać Kartoteki > Towary i 

Usługi > Opcje > Zapis do kolektora. 

W programie KC-Firma odbiór danych z kolektora następuje po kliknięciu na przycisk „Kolektor” w 

miejscach gdzie jest to możliwe. Więcej szczegółów znajduje się w instrukcji użytkownika programu KC 

Firma.  

2.5.5.1 Sterownik Argox PT-20 (Koncept-L) 

1. W podfolderze „Terminal” (zazwyczaj C:\KCFirma3\Terminal\) należy utworzyć nowy folder o 

nazwie „Mobic” i skopiować do niego pliki download.exe, upload.exe oraz Settings.exe 

pobrane ze strony internetowej www.kolektor.mobic.pl (sekcja „do pobrania” - „Programy do 

synchronizacji”) 

2. Należy zmienić nazwy plików - odpowiednio upload.exe na Dlookup.exe i download.exe na 

232_read.exe, 

3. Należy uruchomić program „Settings.exe”. W programie należy uzupełnić pola „Nazwa 

użytkownika” i „Hasło” (pola należy uzupełnić danymi wprowadzonymi podczas rejestracji 

konta Mobic – www.kolektor.mobic.pl sekcja „Oferta”), Należy wypełnić także pole 

„separator” wstawiając znak „,” oraz „Ścieżka do magazynu (eksportu)” – „../ArgoxPt20KL.txt”. 

Prawidłowa konfiguracja znajduje się na Rysunek 62. 

 

Rysunek 54 Przykładowa konfiguracja dla programu KC Firma 

4. W programie KC Firma z menu programu należy wybrać Administracja > Konfiguracja > Sprzęt 

> Kolektory danych, 

5. Z rozwijanej listy należy wybrać „Argox PT-20 (Koncept-L)” i kliknąć „Popraw”, 

http://www.mobic.pl/
http://www.mobic.pl/
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6. W ustawieniach w oknie należy: uzupełnić „Katalog sterownika” wpisując ,Terminal\Mobic”, 

zaznaczyć „Odczyt ceny” oraz wybrać „Zapis ceny” - wg. własnych potrzeb. 

7. W zależności od wybrania rodzaju ceny w poprzednim kroku należy skonfigurować plik 

magazynowy w aplikacji Mobic. Prawidłowa konfiguracja Mobic w programie KC Firma i w 

aplikacji znajduje się na Rysunek 55. 

 

Rysunek 55 Przykładowa konfiguracja Mobic w programie KC Firma i w aplikacji. 

Uwaga: Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest poprawne skonfigurowanie wtyczek w 

Settings.exe i aplikacji Mobic! 

8. Sugerowane jest zaznaczenie opcji „domyślny”, chyba że użytkownik korzysta z wielu rodzajów 

kolektorów 

W programie KC-Firma, w celu wyeksportowania pliku magazynu, należy wybrać Kartoteki > Towary i 

Usługi > Opcje > Zapis do kolektora. 

W programie KC-Firma odbiór danych z kolektora następuje po kliknięciu na przycisk „Kolektor” w 

miejscach gdzie jest to możliwe. Więcej szczegółów znajduje się w instrukcji użytkownika programu KC 

Firma.  

 

2.5.6 PC Market 

PC Market umożliwia bogatszą współpracę dla wersji 7.3.117.303 i nowszych. Aby sprawdzić swoją 

wersję aplikację należy w programie wybrać „Konfiguracja/Informacje o programie”. 
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2.5.6.1 Konfiguracja dla programów w wersji 7.3.117.303 i wyższych 

Poradnik video: https://youtu.be/YNR6ueIwP-4 

Poniżej przedstawiono konfigurację wtyczek do PC Market dla wersji 7.3.117.303 oraz nowszych. Do 

prawidłowej konfiguracji wtyczek niezbędne jest wykonanie wszystkich kroków. Należy: 

1. Pobrać pliki do synchronizacji programów magazynowych ze strony www.kolektor.mobic.pl 

(sekcja „do pobrania” – „Programy do synchronizacji”) i rozpakować je na dysk lokalny (np. na 

dysk C) oraz otworzyć folder „Mobic dla PC Market 7.3.117.303 (i nowszych)” znajdujący się w 

rozpakowanym archiwum. 

2. Należy skopiować wszystkie pliki znajdujące się w tym folderze (bez folderu „Kolektor Spoof”) 

i wkleić je do głównego folderu PC Market (najczęściej „C:\Program Files\Insoft\ 

PCMWin_7_1”) 

Uwaga: W przypadku korzystania z 32 bitowego systemu operacyjnego należy skopiować pliki 

ntlmauth.dll oraz sqljdbc_auth.dll z folderu „x86” pobranego razem z programami do synchronizacji. 

3. Sprawdzić, w głównym katalogu PC Market (najczęściej „C:\Program Files\Insoft\ 

PCMWin_7_1”), czy znajduje się w nim plik „IWSpoof.dll”. Jeżeli go brakuje należy skopiować  

plik IWSpoof.dll z folderu „Kolektor spoof” do katalogu głównego PC Market (najczęściej 

„C:\Program Files\Insoft\ PCMWin_7_1”). Jeżeli program PC Market podczas 

kopiowania i wklejania pliku był otwarty należy go zamknąć i uruchomić ponownie. 

4. W programie PC Market w „Kontrola/Konfiguracja/Sprzęt/Inwentaryzator” należy wybrać 

„Kolektor Spoof” (jeżeli brak tej opcji należy upewnić się, że punkt 3 został wykonany 

poprawnie) oraz ustawić parametr „Import – nazwa programu” na „wczytajDok.exe”. Resztę 

parametrów należy zignorować. 

5. W programie PC Market należy otworzyć „Kontrola/Konfiguracja/Parametry/Przeglądanie/ 

Edycja”. W zakładce „Inne” należy ustawić parametry „Metoda importu z kolektora” na „EDI” 

oraz „Metoda importu z kolektora – typ EDI” na „PC-Market 5”. 

6. W głównym katalogu PC Market (najczęściej „C:\Program Files\Insoft\ 

PCMWin_7_1”) należy uruchomić program „Settings.exe” (powinien być skopiowany i 

wklejony w punkcie 2). 

7. W programie „Settings.exe” należy skonfigurować połączenie programu PC Market z aplikacją 

Mobic. W tym celu należy uzupełnić pola „Nazwa użytkownika” i „Hasło”. Należy także ustawić 

wszystkie pola konfiguracji z Bazą danych PC Market. Przykład znajduje się na Rysunek 56. 

(Więcej informacji w rozdziale 2.5.6.3) 

https://youtu.be/YNR6ueIwP-4
http://www.mobic.pl/
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Rysunek 56 Przykład konfiguracji w programie Settings.exe dla PC Market 

W przypadku uwierzytelnienia bazy danych nazwą użytkownika i hasłem należy uzupełnić także pola 

„Nazwa użytkownika” i „Hasło” w sekcji konfiguracji bazy danych PC Market. Jeżeli połączenie z bazą 

danych jest możliwe pod zadanym portem należy uzupełnić także pole „Port”. Poniżej znajduje się 

przykład z uwierzytelnieniem za pomocą nazwy użytkownika i hasła (Rysunek 57). 
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Rysunek 57. Konfiguracja dla programu PC Market z uwierzytelnieniem nazwą użytkownika i hasłem 

Uwaga: W celu korzystania z własnego serwera FTP należy zaznaczyć opcję „Używaj własnego serwera 

FTP” i uzupełnić wymagane pola („Nazwa hosta”, „użytkownik” i „hasło”). Należy pamiętać także o 

prawidłowym skonfigurowaniu aplikacji „Mobic” w telefonie. 

Użytkownik ma także możliwość: 

 Eksportu do aplikacji tylko wybranego magazynu (w polu „Symbol Magazynu” należy wpisać 

nazwę Magazynu do eksportu np. „Magazyn 01”), 

 Eksportu cen sprzedaży netto (domyślnie eksportują się ceny sprzedaży brutto), 

 Zmiany separatora w wysyłanym pliku magazynowym- domyślnie „;” (Uwaga należy także 

dostosować aplikację Mobic w telefonie), 

 Wysyłania magazynu w tle. 

 

8. Do prawidłowego działania aplikacji należy skonfigurować plik magazynowy w aplikacji Mobic 

(„Narzędzia”-„Konfiguracja pliku magazynowego”). Prawidłowa konfiguracja znajduje się 

poniżej (Rysunek 58): 
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Rysunek 58 Konfiguracja pliku magazynowego w aplikacji Mobic dla współpracy z PC Market 

Uwaga: Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest poprawne skonfigurowanie ustawień w 

programie „Settings.exe” i aplikacji Mobic! 

W celu wysłania towarów do aplikacji Mobic należy uruchomić program WyslijMag.exe. Nie należy 

korzystać z załadowania towarów bezpośrednio z programu PC Market. Jeżeli wtyczki zostały 

prawidłowo skonfigurowane magazyn zostanie wysłany do chmury i będzie można pobrać go w 

aplikacji Mobic. Skrót do pliku wyslijMag.exe można umieścić w Autostarcie lub w harmonogramie 

systemu operacyjnego. Dzięki temu magazyn będzie stale wysyłany do chmury bez udziału 

użytkownika. 
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Rysunek 59. Wysyłanie towarów do magazynu 

Pobierać dokumenty można w programie PC Market zgodnie z instrukcją użytkownika programu. Przy 

imporcie uruchamia się wtyczka programu pobierzDok.exe. Podczas pobierania dokumentów należy 

wybrać jeden z rodzajów dokumentu na wyświetlonym ekranie uruchomionej wtyczki, a następnie 

wybrać dokument i kliknąć wczytaj (Rysunek 60). 

 

Rysunek 60. Ekran wczytywania dokumentu do aplikacji Mobic. 
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2.5.6.2 Konfiguracja dla programów poniżej wersji 7.3.117.303 

Poradnik video: https://youtu.be/o8OFNO3sY_s 

W programie PC Market (w wersji poniżej 7.3.117.303) nie ma możliwości wysyłania cen podczas 

wprowadzania dokumentów. Możliwe jest przesyłanie tylko ilości. 

1. Należy zmienić nazwę plikom download.exe  i upload.exe na odpowiednio ir_dnld.exe oraz 

ir_upld.exe i skopiować je do głównego katalogu PC MARKET (najczęściej „C:\Program 

Files\Insoft\PCMWin_7_1”) wraz z programem Settings.exe, 

2. W głównym katalogu PC Market (najczęściej „C:\Program Files\Insoft\ 

PCMWin_7_1”) należy uruchomić program „Settings.exe” (powinien być skopiowany i 

wklejony w punkcie 1). 

3. W programie „Settings.exe” należy skonfigurować połączenie programu PC Market z aplikacją 

Mobic. W tym celu należy uzupełnić pola „Nazwa użytkownika” i „Hasło” (pola należy uzupełnić 

wartościami wpisanymi podczas rejestracji konta na www.kolektor.mobic.pl sekcja „Oferta”), 

a także „Ścieżka do magazynu (exportu)”, „Ścieżka do pobranego dokumentu”, „Separator” 

oraz zaznaczyć pola „Pobieraj dodatkowo nazwę w dokumentach” i „Zawsze pobieraj cenę z 

dokumentu”. Przykład konfiguracji dla użytkownika testowego znajduje się na Rysunek 61. 

 

Rysunek 61 Konfiguracja dla programu PC Market 

Uwaga: Ustawienie powyższych parametrów jest obowiązkowe i należy nadać im wartości takie jak na 

Rysunek 61. 

https://youtu.be/o8OFNO3sY_s
http://www.mobic.pl/
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Uwaga: W celu korzystania z własnego serwera FTP należy zaznaczyć opcję „Używaj własnego serwera 

FTP” i uzupełnić wymagane pola („Nazwa hosta”, „użytkownik” i „hasło”). Należy pamiętać także o 

prawidłowym skonfigurowaniu aplikacji „Mobic” w telefonie. 

4. W programie PC Market w „Kontrola/Konfiguracja/Sprzęt/Inwentaryzator” należy wybrać typ 

urządzenia - „Novitus CipherLab” oraz wybrać „poziom cen” eksportowany do aplikacji 

(domyślnie „Cena zakupu”). Resztę parametrów należy zignorować. 

5. Należy upewnić się, że w parametrach programu (‘Kontrola/Konfiguracja/Parametry/ 

Przeglądanie/edycja’) w zakładce „Inne” jest ustawiona „Metoda importu z kolektora” na „kod 

kreskowy i ilość”. 

6. W aplikacji Mobic należy zmienić konfigurację pliku magazynowego. Prawidłowa konfiguracja 

znajduje się poniżej(Rysunek 62). 

 

Rysunek 62.  Konfiguracja pliku magazynowego w aplikacji Mobic dla programu PC Market 

Uwaga: Można zmieniać rodzaj ceny eksportowanej do aplikacji. W tym celu należy zmienić parametr 

„Poziom ceny” w Kontrola/Konfiguracja/Sprzęt/Inwentaryzator na „Cena det”.  Po tej zmianie należy 

także dostosować „Konfigurację pliku magazynowego” w aplikacji Mobic zmieniając parametr 

„CENA_ZAKUPU_NETTO” na „CENA_SPRZEDAZY”(Rysunek 63). 
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Rysunek 63. Konfiguracja pliku magazynowego przy eksporcie „Poziomu cen” „Cena det” 

Uwaga: Do prawidłowego działania aplikacji niezbędna jest poprawna konfiguracja „Settings.exe” i 

aplikacji Mobic! 

Po prawidłowej konfiguracji można wysyłać towary do aplikacji Mobic (Towary/Eksport do 

inwentaryzatora) oraz pobierać dokumenty zgodnie z instrukcją użytkownika programu PC Market. 

Przy eksporcie magazynu do inwentaryzatora należy wypełnić okno konfiguracji wedle własnych 

potrzeb wybierając przede wszystkim „Poziom cen”. 

2.5.6.3 Informacje o dostępie do bazy danych 

Poniżej opisano krok po kroku w jaki sposób pozyskać niezbędne informacje o dostępnie do bazy 

danych: 

1. W katalogu głównym PC Market należy otworzyć folder "Reinstal" 

2. Uruchomić program setup.exe 

3. Wybrać: "Reinstalacja/ Konfiguracja bazy danych" i kliknąć dalej. 

4. Wybrać bazę danych, przejść do zakładki "Zaawansowane" i kliknąć "właściwości" 

5. We właściwościach: kolorem czerwonym oznaczono "Serwer bazy danych", kolorem czarnym 

"Instancje", kolorem niebieskim "Nazwę bazy danych" 

Uwaga: Uwaga znak "\" należy zignorować! 

Przykładowy ekran właściwości bazy danych PC Market przedstawiono na Rysunek 64. 
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Rysunek 64. Parametry bazy danych PC Market 

Uwaga: Jeżeli brak parametru "port" nie należy go uzupełniać (tak jak i nazwę użytkownika i hasło). 
Przykładowo dla powyższego rysunku prawidłowa konfiguracja znajduje się na Rysunek 65. 

 

Rysunek 65 Konfiguracja Settings.exe dla przykładowych parametrów bazy danych PC Market 
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2.5.7 WAPRO Mag 

Aby korzystać ze wszystkich zalet Mobica niezbędny jest program WAPRO Mag w wersji Prestiż lub 

Prestiż Plus. Mobic w innych wersjach programu umożliwia tylko przeglądanie stanów magazynowych. 

2.5.7.1 Opis konfiguracji 

Poradnik video: https://youtu.be/LHKVoTSU21s 

Poniżej przedstawiono konfigurację wtyczek do WAPRO Mag. Do prawidłowej konfiguracji wtyczek 

niezbędne jest wykonanie wszystkich kroków. Należy: 

1. W głównym folderze WAPRO Mag (najczęściej „C:\Program Files\WAPRO\WAPRO 

Mag”) należy utworzyć folder o nazwie „DCOLL”. 

2. Pobrać pliki do synchronizacji programów magazynowych ze strony www.kolektor.mobic.pl 

(sekcja „do pobrania” – „Programy do synchronizacji”) i rozpakować je na dysk lokalny (np. na 

dysk C) oraz otworzyć folder „Mobic dla WAPRO” znajdujący się w rozpakowanym archiwum. 

3. Należy skopiować wszystkie pliki znajdujące się w folderze „Mobic dla WAPRO” i wkleić je do 

utworzonego folderu „DCOLL”. 

Uwaga: W przypadku korzystania z 32 bitowego systemu operacyjnego należy skopiować pliki 

ntlmauth.dll oraz sqljdbc_auth.dll z folderu „x86” pobranego razem z programami do synchronizacji. 

4. Należy plikom „Settings.exe” oraz „wyslijMag.exe” nadać uprawnienia administratora w 

systemie Windows. W tym celu należy kliknąć na wybrany plik prawym przyciskiem myszy 

wybrać Właściwości->Zgodność i zaznaczyć „Uruchom ten program jako administrator”. Te 

kroki mogą się nieznacznie różnić w zależności od wersji systemu Windows. 

5. W programie WAPRO Mag należy w głównym oknie w górnym menu wybrać opcję 

„Administrator” oraz kliknąć Urządzenia zewnętrzne -> Kolektory danych 

6. W wyświetlonym oknie należy kliknąć przycisk „Dodaj”, a następnie w kolejnym oknie 

uzupełnić informacje o kolektorze wpisując (Rysunek 66): 

Nazwa: Mobic 

Typ kolektora: CIPHERLAB CPT-8000 (oprog. NOVITUS) 

 

Rysunek 66 Dodawanie nowego kolektora danych w programie WAPRO Mag 

https://youtu.be/LHKVoTSU21s
http://www.mobic.pl/
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7. Następnie należy kliknąć przycisk „Ustawienia indywidualne kolektora…” w nowym oknie 

wybrać zakładkę „Dodatkowe” i zmienić oprogramowanie kolektora na „INWENTARYZATOR 

PLUS wersja 1.90” (Rysunek 67), a następnie zapisać to okno oraz okno dodawania nowego 

kolektora. 

 

Rysunek 67 Dodatkowa konfiguracja kolektora danych w programie WAPRO Mag 

8. Nowy kolektor zostanie dodany do listy urządzeń i będzie można z niego korzystać (Rysunek 

68). 

 

Rysunek 68 Widok listy kolektorów danych w programie WAPRO Mag 

9. W programie „Settings.exe” należy skonfigurować połączenie programu WAPRO Mag z 

aplikacją Mobic. W tym celu należy uzupełnić pola „Nazwa użytkownika” i „Hasło”. Należy 



 
 
 

MOBIC MOBILNY KOLEKTOR DANYCH – INSTRUKCJA OBSŁUGI 66 

 
 

także ustawić wszystkie pola konfiguracji z Bazą danych WAPRO Mag. (Więcej informacji 

znajduje się w rozdziale 2.5.7.2) 

 

Rysunek 69 Przykład konfiguracji w programie Settings.exe dla WAPRO Mag 

W przypadku uwierzytelnienia bazy danych nazwą użytkownika i hasłem należy uzupełnić także pola 

„Nazwa użytkownika” i „Hasło” w sekcji konfiguracji bazy danych WAPRO Mag. Jeżeli połączenie z bazą 

danych jest możliwe pod zadanym portem należy uzupełnić także pole „Port”.  

Uwaga: W celu korzystania z własnego serwera FTP należy zaznaczyć opcję „Używaj własnego serwera 

FTP” i uzupełnić wymagane pola („Nazwa hosta”, „użytkownik” i „hasło”). Należy pamiętać także o 

prawidłowym skonfigurowaniu aplikacji „Mobic” w telefonie. 

Użytkownik ma także możliwość: 

 Eksportu do aplikacji tylko wybranego magazynu (w polu „Symbol Magazynu” należy wybrać 

nazwę Magazynu do eksportu np. „Główny”), 

 Eksportu wybranego poziomu cen sprzedaży (w polu „Poziom cen sprzedaży” należy wybrać 

odpowiedni poziom np. „Detaliczna”) 

 Eksportu cen sprzedaży netto (domyślnie eksportują się ceny sprzedaży brutto), 

 Wysyłania magazynu w tle. 
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10. Do prawidłowego działania aplikacji należy skonfigurować plik magazynowy w aplikacji Mobic 

(„Narzędzia”-„Konfiguracja pliku magazynowego”). Prawidłowa konfiguracja znajduje się 

poniżej (Rysunek 70): 

 

Rysunek 70 Konfiguracja pliku magazynowego w aplikacji Mobic dla współpracy z WAPRO Mag 

Uwaga: Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest poprawne skonfigurowanie ustawień w 

programie „Settings.exe” i aplikacji Mobic! 

W celu wysłania towarów do aplikacji Mobic należy uruchomić program WyslijMag.exe. Nie należy 

korzystać z załadowania towarów bezpośrednio z programu WAPRO Mag. Jeżeli wtyczki zostały 

prawidłowo skonfigurowane magazyn zostanie wysłany do chmury i będzie można pobrać go w 

aplikacji Mobic. Skrót do pliku wyslijMag.exe można umieścić w Autostarcie lub w harmonogramie 

systemu operacyjnego. Dzięki temu magazyn będzie stale wysyłany do chmury bez udziału 

użytkownika. 
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Rysunek 71. Wysyłanie towarów do magazynu 

Pobierać dokumenty można w programie WAPRO Mag zgodnie z instrukcją użytkownika programu. 

Przy imporcie uruchamia się wtyczka programu download.exe. Podczas pobierania dokumentów 

należy wybrać jeden z rodzajów dokumentu na wyświetlonym ekranie uruchomionej wtyczki, a 

następnie wybrać dokument i kliknąć wczytaj (Rysunek 72). 

 

Rysunek 72. Ekran wczytywania dokumentu do aplikacji Mobic. 
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2.5.7.2 Informacje o dostępie do bazy danych 

Aby pobrać informacje o podłączonej bazie danych do WAPRO Mag należy w głównym oknie programu 

wybrać „Pomoc” oraz „O programie”. W wyświetlonym oknie widnieją wszystkie niezbędne informację 

do połączenia się z bazą danych WAPRO Mag. Na poniższym rysunku przedstawiono i opisano 

poszczególne dane, które należy wprowadzić do wtyczki Settings.exe (Rysunek 73).  

 

Rysunek 73. Parametry bazy danych WAPRO Mag 

Uwaga: Uwaga znak "\" należy zignorować! 

Uwaga: Jeżeli brak parametru "port" nie należy go uzupełniać (tak jak i nazwę użytkownika i hasło).  

 

2.5.8 FirMAG 

W programie FirmMag możliwe jest wprowadzanie w dokumentach tylko ilości. Dodatkowo program 

FirMAG nie obsługuje dodawania w dokumentach towarów spoza bazy towarowej programu. 

 Do głównego folderu programu (najczęściej „C:\Yoursoft\FirMAG”) należy skopiować pliki 

download.exe, upload.exe oraz Settings.exe, 
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 Należy uruchomić program „Settings.exe” uzupełniając pola „Nazwa użytkownika” i „Hasło” 

danymi wprowadzonymi podczas rejestracji konta na stronie www.kolektor.mobic.pl (sekcja 

„Oferta”) a także pola seprator (,) oraz „Pobieraj dodatkowo nazwę w dokumentach” 

Konfiguracja powinna wyglądać tak jak poniżej (Rysunek 74), 

 

Rysunek 74. Przykładowa konfiguracja dla programu FirMAG 

Uwaga: W celu korzystania z własnego serwera FTP należy zaznaczyć opcję „Używaj własnego serwera 

FTP” i uzupełnić wymagane pola („Nazwa hosta”, „użytkownik” i „hasło”). Należy pamiętać także o 

prawidłowym skonfigurowaniu aplikacji „Mobic” w telefonie. 

 W aplikacji Mobic należy ustawić konfigurację pliku magazynowego tak jak poniżej (Rysunek 

75), 

 

http://www.mobic.pl/
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Rysunek 75. Konfiguracja pliku magazynowego dla programu FirMAG 

 Po prawidłowej konfiguracji możliwe jest wyeksportowanie pliku magazynowego do aplikacji 

Mobic oraz pobieranie dokumentów zgodnie z podręcznikiem użytkownika programu FirMAG. 

Uwaga: Nie należy zmieniać ustawień kolektora w aplikacji FirMag. Aplikacja Mobic powinna działać 

prawidłowo z domyślnymi ustawieniami w programie FirMAG. 

Uwaga: Do prawidłowego działania aplikacji niezbędna jest poprawna konfiguracja „Settings.exe” i 

aplikacji Mobic! 

 


