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1. Wstęp 
Mobic Plus– asystent handlowca jest aplikacją na systemy Android od wersji 5.0. Mobic Plus działa na 

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

skanera kodów kreskowych jest uzależniona od jakości aparatu/kamery lub laserowego czytnika 

kodów kreskowych w urządzeniu. 

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 internetowej 

(Rysunek 2). 

Po wpisaniu danych uwierzytelniających należy wpisać dane firmy w menu „Narzędzia” – „Dane Firmy”. 

Dane będą używane do generowania wydruków dokumentów w aplikacji. Następnie należy pobrać 

aktualne dane wyeksportowane z programu ERP. W tym celu należy kliknąć przycisk „Pobierz aktualne 

dane” o ile zostały one już wyeksportowane z programu magazynowego (patrz rozdział 9) pojawi się 

informacja o pobieraniu danych  w powiadomieniach systemu Android. 

Uwaga: W przypadku korzystania z Serwera Online nie trzeba eksportować danych z programu 

magazynowego. Serwer Online zwróci dane aplikacji w momencie wybrania „Pobierz aktualne dane” 

w aplikacji Mobic Plus. 
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Rysunek 2 Wpisywanie danych uwierzytelniających 

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

dane o towarach i kontrahentach z programu ERP. 

3. Przeglądanie informacji o towarach 
W celu przeglądania informacji o towarach należy wybrać menu „Przeglądanie”, a następnie wybrać 

menu „Towary” (Rysunek 3). 

 

 

Rysunek 3 Menu wyboru przeglądania magazynu lub dokumentów 
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Po wykonaniu tych akcji zostanie uruchomiony skaner kodów kreskowych lub wyświetlona lista 

towarów z możliwością przeglądania. 

 

Rysunek 4. Ekran skanera kodów kreskowych 

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

ustawienia opisane zostały w rozdziale 8. 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. Do zmiany widoku pomiędzy skanerem a wyszukiwaniem ręcznym 

towarów w bazie służy menu nawigacyjne znajdujące tuż pod nagłówkiem ekranu (Rysunek 4). W tym 

celu można także przesuwać ekran palcem w lewo lub w prawo. 

 

Rysunek 5 Ekran wyszukiwania ręcznego po nazwie lub kodzie kreskowym 
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Przy pomocy wyszukiwania tekstowego użytkownik może wyszukiwać towary po fragmencie nazwy , 

kodu kreskowego lub symbolu. Po każdym wpisaniu znaku następuje odpytanie bazy danych o towary 

pasujące do wpisanego ciągu znaków. Wyszukiwane są wszystkie słowa rozdzielone spacją, a wielkie i 

małe litery oraz polskie znaki są ignorowane. 

Użytkownik za pomocą menu podręcznego może filtrować wyświetlane dane na liście ograniczając 

wyszukiwanie do kategorii i/lub rodzaju towaru.  

Podczas wyszukiwania towaru wyniki pokazywane są w postaci listy zawierającej: 

 Kod kreskowy(symbol) towaru, 

 Nazwę towaru, 

 Cenę towaru, 

 Ilość (stan magazynowy). 

Użytkownik ma możliwość konfiguracji poziomu wyświetlanej ceny oraz ograniczenie ilości tylko do 

wybranego magazynu (Rysunek 6). 

 

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).  

Wszystkie towary których stan magazynowy jest równy 0 zaznaczone są szarym kolorem, a ilości na 

czerwono. 
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Rysunek 7 Szczegóły znalezionego towaru 

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

tym komunikatem. 

Za pomocą ikonki historii, umieszczonej w prawym górnym rogu okna podglądu szczegółów o towarze, 

użytkownik ma możliwość podglądu historii danego towaru. Historia zawiera informacje na temat 

występowania danego towaru na dokumentach w aplikacji (Rysunek 8). 

 

Rysunek 8 Podgląd historii dokumentu 

W tym widoku użytkownik ma możliwość filtrowania po odpowiednim typie dokumentu, a także może 

ograniczyć wyświetlaną historię do dokumentów wybranego kontrahenta (przy pomocy lupki). Więcej 

informacji na temat dokumentów znajduje się w rozdziale 5. 
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4. Przeglądanie informacji o kontrahentach 
Mobic Plus posiada informacje o kontrahentach pobrane z programu ERP. Aby przeglądać informacje 

na temat kontrahentów należy w głównym menu wybrać „Przeglądanie danych” oraz „Kontrahenci”. 

 

Rysunek 9. Przeglądanie kontrahentów 

Na liście kontrahentów użytkownik ma możliwość wyszukania kontrahenta po fragmencie nazwy, 

symbolu, adresu lub NIPu (przy użyciu lupki). Podczas wyszukiwania ignorowane są polskie znaki oraz 

małe i wielkie litery. Kontrahentów można oznaczać jako „ulubionych”, dzięki takiemu oznaczeniu 

użytkownik może filtrować kontrahentów tylko po tych oznaczonych jako „ulubiony”. Klikając na 

kontrahenta użytkownik przechodzi do podglądu danego kontrahenta. 

 

Rysunek 10. Podgląd kontrahenta 
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W oknie szczegółów kontrahentów występuje możliwość edycji takich danych jak: telefon, E-mail, 

Poziom cen i Rabat. Edytować dane można po kliknięciu w podkreślone etykiety odpowiednich pól. 

Ikony lokalizacji, telefonu oraz emaila wywołują odpowiednio akcję: pokaż na mapie, zadzwoń oraz 

napisz maila. Dane z pól Poziom cen oraz rabat wykorzystywane są w tworzonych dokumentach jako 

poziom podpowiadanych cen oraz domyślny rabat. Przycisk „Jestem na miejscu” zapisuje dokładne 

dane lokalizacyjne kontrahenta.  

Po prawej stronie nagłówka znajduje się menu podręczne, w którym użytkownik może przełączać się 

pomiędzy widokami kontrahenta. Oprócz informacji ogólnych może jeszcze przeglądać takie dane jak: 

rozrachunki/płatności, Faktury sprzedaży, Faktury zakupu, Dokumenty kasowe, Inne dokumenty i 

Dokumenty lokalne. Dokumenty lokalne zawierają informacje na temat dokumentów utworzonych w 

aplikacji. Reszta informacji pobierana jest automatycznie z programu ERP podczas wybrania 

odpowiedniej opcji (Rysunek 11). 

 

Rysunek 11 Widok kontrahenta – przełączanie się pomiędzy widokami, widok Faktur Sprzedaży i rozrachunków 

Uwaga: dostęp do tych opcji jest tylko dla użytkowników korzystających z Serwera Online. Dla użytkowników 
korzystających z wtyczek do programów ERP w tym miejscu jest możliwość wyboru: Informacje Ogólne oraz 
Dokumenty lokalne. 

5. Konfiguracja i wprowadzanie dokumentów 
Aplikacja Mobic Plus dzięki swojemu rozbudowanemu mechanizmowi konfiguracji dokumentów, 

umożliwia wprowadzanie wszystkich rodzajów dokumentów księgowych i magazynowych. Przed 

rozpoczęciem wprowadzania jakiegokolwiek dokumentu należy przeprowadzić konfigurację. 
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5.1. Konfiguracja dokumentów 

 

Skonfigurować dokumenty należy w menu „Narzędzia” – „Konfiguracja dokumentów”. Po wybraniu tej 

opcji użytkownikowi wyświetlają się wszystkie konfiguracje dokumentów jakie ma aktualnie 

skonfigurowane w aplikacji(Rysunek 12) 

 

Rysunek 12. Lista konfiguracja dokumentów 

Aby dodać nowy typ należy kliknąć w przycisk z ikoną „+”. Przy dodawaniu można wybrać pusty szablon 

lub skorzystać z najpopularniejszych i już wcześniej wstępnie przygotowanych szablonów (Rysunek 13) 

 

Rysunek 13. Dodawanie nowej konfiguracji 
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Po wybraniu szablonu wyświetlają się wszystkie możliwości konfiguracyjne szablonu: 

 Nazwa dokumentu – robocza nazwa konfiguracji używana tylko do rozpoznawania 

konfiguracji. 

 Symbol – symbol umożliwiający programom ERP na identyfikację rodzaju wprowadzanego 

dokumentu (jeżeli program ERP nie rozpozna symbolu poprosi użytkownika o wskazanie). 

 Opis dokumentu – dokładniejszy opis konfiguracji używany tylko w celach informacyjnych. 

 Wprowadzanie kontrahenta – informacja, czy na danym typie dokumentu aplikacja będzie 

wymagała od użytkownika wprowadzenia kontrahenta. 

 Właściciel dostawcą na dokumencie – informacja czy na dokumencie właściciel aplikacji jest 

dostawcą czy odbiorcą, używane w szczególności do wydruków dokumentów. 

 Rodzaj i poziom cen – opcja konfiguracyjna pozwalająca na konfigurację wprowadzania cen do 

poszczególnych pozycji dokumentu (Rysunek 14). 

 

Rysunek 14. Konfiguracja dokumentu – poziom cen 

W oknie użytkownik może wybrać, czy na dokumentach tego typu będzie w ogóle możliwość 

wprowadzania ceny, jaka cena będzie się domyślnie podpowiadała użytkownikowi, czy będzie można 

tę cenę edytować oraz czy będzie możliwość wprowadzenia i edycji rabatu dla pozycji. 

 Nierozpoznane towary – jak aplikacja ma się zachować podczas zeskanowania nieznanego 

towaru. 

 Sumuj powtarzane pozycje – jeżeli użytkownik zaznaczy tę opcję, to po ponownym wczytaniu 

tej samej pozycji na dokument (z tą samą ceną o ile występuje) ilość pozycji zostaje zsumowana 

i zapisywana pod jedną pozycją. 

 Numeracja dokumentów - po wybraniu tej opcji użytkownik ma możliwość skonfigurowania 

numeratora używanego na dokumencie (Rysunek 15). 
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Rysunek 15. Konfiguracja numeracji dokumentu 

W tej opcji użytkownik może zdefiniować automatyczny numerator. Numerator, oprócz licznika – 

automatycznie inkrementowanego, może posiadać numer miesiąca lub roku i stały tekst. Po zmianie 

miesiąca lub roku licznik będzie zerowany. 

Aby skonfigurować numerator należy wybrać przyciski dostępne w tym oknie dialogowym oraz jeżeli 

jest taka potrzeba, dodać stały tekst.  

Użytkownik w tym oknie ma możliwość zmiany numeru kolejnego (numeru licznika jaki przyjmie 

kolejny dokument) oraz odblokowanie/zablokowanie edycji automatycznie generowanego numeru już 

na dokumencie. Po zaznaczeniu tej opcji użytkownik będzie mógł edytować numer w sekcji „Nagłówek” 

dokumentu. 

Po wypełnieniu całego szablonu wymagane jest zapisanie zmian. Szablony można w dowolnym 

momencie edytować oraz usuwać(o ile nie ma już stworzonych dokumentów dla tej konfiguracji). 

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

wybrać typ dokumentu (Rysunek 16).  
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Rysunek 16 Menu wyboru typu dokumentu 

Użytkownik ma do wyboru typy dokumentów, których konfigurację uzupełnił w poprzednim 

podrozdziale (rozdział 5.1). Po wybraniu typu dokumentu użytkownik zostanie poproszony o podanie 

nazwy dokumentu (w przypadku braku numeratora w konfiguracji) lub numer dokumentu zostanie 

wygenerowany, a użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony do nagłówka dokumentu(Rysunek 

17).  

 

Rysunek 17. Wprowadzanie nowego dokumentu – uzupełnianie numeru, przekierowanie do dokumentu. 

Po utworzeniu nowego dokumentu użytkownikowi prezentowany jest widok dokumentu, który jest 

uzależniony od konfiguracji, dla przykładu zaprezentowano skonfigurowany typ dokumentu 

„Zamówienie od klienta”. 



 
 

MOBIC MOBILNY KOLEKTOR DANYCH – INSTRUKCJA OBSŁUGI 14 

 

Widok dokumentu podzielony jest na 3 zakładki: Nagłówek, Pozycje i Podsumowanie.  

5.2.1. Sekcja nagłówek 

W nagłówku widoczne są podstawowe dane o wprowadzonym dokumencie(Rysunek 17). Ich zakres i 

edytowalność uzależniona jest od wprowadzonej konfiguracji. W przykładowym dokumencie są to: 

 Numer dokumentu 

Wygenerowany wg. licznika, lub wprowadzony podczas utworzenia dokumentu - w tym konkretnym 

przypadku nie do edycji. 

 Kontrahent 

Wybierany z listy kontrahentów(widok kontrahentów opisany został w rozdziale 4). Po wybraniu 

kontrahenta (i jeżeli jest on w konfiguracji wybrany jako dostawca na dokumencie) sprawdzane jest 

czy posiada nierozliczone dokumenty po terminie. Jeżeli tak – wyświetla się stosowny komunikat z 

możliwością podejrzenia zadłużenia (opcja dostępna tylko przy korzystaniu z Serwera Online). 

 Data dokumentu 

Data ostatniej modyfikacji dokumentu, przenoszona do programu ERP. 

 Data wprowadzenia 

Data utworzenia dokumentu. 

 Magazyn 

Magazyn, którego będzie dotyczył dokument w programie ERP.  

5.2.2. Sekcja Pozycje 

W menu pozycje użytkownikowi prezentowane są wszystkie dane dotyczące pozycji na dokumencie 

(Rysunek 18). 

Każda pozycja dokumentu to oddzielny wiersz prezentujący dane dotyczące wprowadzonej pozycji (w 

zależności od konfiguracji). W przykładzie są to: kod kreskowy, nazwa, cena netto, ilość oraz rabat. 

Pozycje dokumentu można edytować(klikając w wybraną pozycję), usuwać(przesuwając w 

lewo/prawo) oraz zmieniać ich kolejność (poprzez przytrzymanie i zmianę góra/dół). 
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Rysunek 18 Widok zakładki Pozycje na dokumencie 

W celu dodania nowej pozycji dokumentu należy kliknąć w przycisk „+” znajdujący się w prawym 

dolnym rogu ekranu zakładki. Po kliknięciu uruchamiana jest wyszukiwarka towarów (skaner kodów 

kreskowych i wyszukiwanie tekstowe opisane zostało w Rozdziale 3) (Rysunek 20). Po odnalezieniu 

towaru użytkownik wpisuje informacje na temat pozycji. Okno dodawania pozycji posiada dwie 

zakładki(Wprowadź oraz Informacje) w zakładka Wprowadź posiada dane o towarze z rozdziału 3. 

Widok zakładki Wprowadź uzależniony jest od konfiguracji dokumentu. Dla przykładu do każdej pozycji 

wprowadza się Ilość, cenę i rabat, a wyliczane są: Cena po rabacie i Marża, a także Stan magazynowy.  

W przypadku kiedy towar jest nierozpoznany, aplikacja wymaga wpisania także nazwy towaru, która 

następnie przenoszona jest do programu ERP (Rysunek 19) 

 

Rysunek 19. Dodawanie pozycji do dokumentu i podgląd szczegółów towaru 
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Dodatkowo, klikając przy pozycji ilość i cena w ikonę kalkulatora użytkownikowi ukazuje się widok 

podręcznego kalkulatora. Użytkownik może wspomóc się obliczeniami arytmetycznymi przy 

wypełnianiu pozycji. 

Widok dodawania pozycji na liście, w porównaniu do przeglądania towarów z rozdziału 3, został 

wzbogacony o informacje pod nagłówkiem, o aktualnej wartości dokumentu i marży(w zależności od 

konfiguracji dokumentu). Dodatkowo pola wprowadzone wcześniej na dokument są oznaczone 

kolorem zielonym. Przy skanowaniu kodu kreskowego wyświetla się informacja o ostatnio 

zeskanowanej pozycji (Rysunek 20). 

Przy ponownym dodaniu pozycji na dokument wyświetli się informacja o już wprowadzonej ilości na 

dokument. Jeżeli użytkownik doda ponownie tę samą pozycję na dokument – ilość zostanie 

zsumowana(o ile zaznaczono tak w dokumentacji oraz inne dane(cena i rabat) zgadzają się z 

wprowadzonymi w poprzedniej pozycji.  

 

 

Rysunek 20 Widok dodawania pozycji do dokumentu 

Dodatkowo istnieje możliwość dodawania wielu pozycji jednocześnie. Klikając i przytrzymując jedną z 

pozycji na liście, uruchamia się tryb dodawania wielu pozycji. Użytkownik ma możliwość wybrania 

wielu pozycji poprzez pojedyncze zaznaczanie/odznaczenie, lub może zaznaczyć/odznaczyć wszystkie 

towary wykorzystując ikonę w prawym górnym rogu ekranu. Po zaznaczeniu pozycji należy 

zaakceptować dodawanie przyciskiem akceptacji w prawym dolnym rogu ekranu(Rysunek 21). 
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Rysunek 21 Dodawanie wielu pozycji 

5.2.3. Sekcja Podsumowanie 

Wygląd sekcji podsumowanie uzależniony jest od konfiguracji. Sekcja może zawierać: 

 Suma netto, Suma vat, Suma brutto, Marża 

Informacje na temat wartości dokumentu. Przeliczane są automatyczne przy każdorazowym 

dodawaniu pozycji na dokument. 

 Rabat 

Domyślny rabat na dokumencie. Ustawiony rabat będzie automatycznie przypisywany do każdej nowej 

pozycji na dokumencie. Jeżeli wartość jest zmieniana podczas gdy na dokumencie już znajdują się 

pozycje, użytkownik będzie miał do wyboru, czy chce zaktualizować rabat dla już wprowadzonych 

pozycji. W przypadku akceptacji - rabat dla już wprowadzonych pozycji zostanie zmieniony na wpisaną 

wartość. 

 Metoda płatności 

Do wyboru: gotówka, przelew, karta, bon. Wybrana wartość zostanie przeniesiona na dokument w 

systemie ERP. 

 Termin płatności 

Wpisana wartość zostanie przeniesiona na dokument w systemie ERP. 

 Uwagi 

Wpisana wartość zostanie przeniesiona na dokument w systemie ERP. 
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5.2.4. Wydruk dokumentu 

Aplikacja umożliwia wydruk dokumentów w dwóch formatach – PDF oraz bezpośrednio na drukarce 

termicznej Bluetooth(informacja na temat konfiguracji drukarki termicznej Bluetooth znajduje się w 

rozdziale 9). W celu wydrukowania dokumentu należy wejść w dokument oraz w dowolnej zakładce 

wybrać przycisk DRUKUJ znajdujący się z prawej strony nagłówka ekranu(Rysunek 22). 

 

Rysunek 22 Wydruk dokumentu 

Szablon wydruku dokumentu zależy od wielu czynników m.in. konfiguracji dokumentu. Poniżej 

przedstawiony został przykładowy wydruk PDF dla Zamówienia od klienta (Rysunek 23). 

Uwaga: W nagłówku dokumentu prezentowana jest nazwa konfiguracji („FS”) wraz z numerem 

dokumentu. Wszystkie dane na wydrukach pobierane są z dokumentu. 

Na wydruku drukarki termicznej Bluetooth prezentowane są dokładnie te same dane co na wydruku 

PDF. Przykładowy wydruk z drukarki Bluetooth znajduje się poniżej (Rysunek 24) 
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Rysunek 23 Przykładowy wydruk PDF 
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Rysunek 24 Przykładowy wydruk z drukarki termicznej Bluetooth 
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6. Przeglądanie dokumentów 
W celu przeglądania wcześniej wpisywanych dokumentów należy w menu głównym wybrać 

„Przeglądanie danych”, a następnie wybrać „Dokumenty”. 

 

Rysunek 25 Menu wyboru przeglądania dokumentów, towarów i kontrahentów 

Przeglądanie dokumentów umożliwia: 

 powrót do niezakończonych dokumentów i kontynuację ich edycji, 

 przeglądanie dokumentów już wysłanych do ERP, 

 edycje dokumentów już wysłanych do ERP. 

Uwaga: ponowna edycja dokumentów już wysłanych do ERP skutkuje przywróceniem możliwości ich 

ponownego wysłania.  

W widoku dokumentów użytkownik ma możliwość wyszukania dokumentu (wpisując jego numer w 

pozycję lupki znajdującą się w nagłówku widoku). Jeżeli występuje więcej niż jeden typ wniosku w 

konfiguracji, w przeglądaniu wniosków występuje wiele zakładek z typami wniosków do filtrowania. 

Przechodząc pomiędzy nimi użytkownik ma możliwość filtrowania tylko interesujących typów 

wniosku(Rysunek 26). 
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Rysunek 26 Widok przeglądania dokumentów 

W poszczególnych pozycjach dokumentu znajdują się podstawowe informacje o dokumencie. 

Informacje te uzależnione są od stopnia wypełnienia dokumentu a także od konfiguracji danego typu. 

Na liście mogą występować takie dane jak: numer dokumentu, ilość pozycji, data utworzenia, nazwa 

kontrahenta, suma dokumentu w cenach brutto/netto. 

Po wybraniu dokumentu użytkownikowi prezentowany jest podgląd dokumentu, który został opisany 

w rozdziale 5.2. 

7. Wyślij dokument 
Opcja dostępna z menu głównego. Wybranie tej opcji wykonuje wysłanie wszystkich dokumentów do 

programu ERP za pomocą chmury lub Serwera Online - w zależności od konfiguracji (Rysunek 27). Po 

wykonaniu tej operacji wszystkim dokumentom ustawiany jest status Wysłany (widoczna ikona 

„uploadu” w przeglądaniu dokumentów) 
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Rysunek 27 Transmisja dokumentów do programu magazynowego 

8. Trasy 
W aplikacji istnieje możliwość definiowania tras. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania listy 

kontrahentów, do których będzie miał możliwość nawigacji (przy pomocy aplikacji Google Maps). W 

aplikacji można zdefiniować dowolną ilość tras.  

Wybierając w menu głównym Trasy użytkownikowi zaprezentowane są wszystkie zdefiniowane trasy 

w aplikacji. Każdy wiersz zestawienia tras składa się z nazwy trasy oraz ilości kontrahentów na tej 

trasie(Rysunek 28). Nowe trasy można dodać przy pomocy przycisku „+” znajdującego się w prawym 

dolnym rogu ekranu. 

Po wybraniu trasy użytkownikowi prezentowana jest lista kontrahentów, którzy zostali dodani do trasy 

oraz ich pozycja na liście. Kolejność kontrahentów jest ważna, gdyż kolejność na liście zostanie 

odzwierciedlona w aplikacji Google Maps i w takiej kolejności będą dodane punkty docelowe podczas 

nawigowania. 

Aby dodać kontrahenta należy skorzystać z przycisku „+” znajdującego się w prawym dolnym rogu 

ekranu. Na liście użytkownik może: usuwać wpis z kontrahentem(przesuwając w lewo/prawo), 

zmieniać kolejność (przytrzymując i zmieniając kolejność wpisów góra/dół). 
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Rysunek 28 Widok zestawienia tras w aplikacji 

Aby rozpocząć nawigowanie do punktów należy wybrać przycisk START znajdujący się z prawej strony 

nagłówka ekranu. Po wybraniu przycisku otworzy się aplikacja Google Maps z załadowanymi 

wszystkimi przystankami w wybranej trasie(Rysunek 29). 

 

Rysunek 29 Definiowanie trasy i nawigowanie 

Uwaga: Ze względu na ograniczenia aplikacji Google Maps w jednej trasie można dodać maksymalnie 

10 punktów. 
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9. Zaawansowane opcje konfiguracji 
Wszystkie opcję konfiguracji aplikacji znajdują się w menu „Narzędzia”.  Poniżej opisano wszystkie 

możliwe opcje konfiguracyjne: 

 Pobierz aktualne dane 

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

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

stanów magazynowych, które jest poprzedzone odpowiednim komunikatem. Postęp pobierania 

można obserwować na pasku powiadomień systemu Android. 

Uwaga: podczas korzystania z Serwera Online, przy każdorazowym wybraniu tej opcji, aplikacja 

odpytuje program ERP o aktualne dane. W innym przypadku aplikacja sprawdza, czy w chmurze nie 

znajdują się nowsze dane wyeksportowane wcześniej przy pomocy wyslijMag.exe. 

 Automatycznie aktualizuj dane w aplikacji 

Jeżeli użytkownik nie korzysta z Serwera Online opcja ta umożliwia automatyczne pobieranie 

magazynu przy uruchomieniu „wyslijMag.exe”. Do prawidłowego działania niezbędne jest zalogowanie 

się do konta Google na urządzeniu Android (powiadomienia używają Google Push).  

 Konfiguracja dokumentów 

W tym miejscu przechowywane są wszystkie konfiguracje/typy dokumentów możliwe do utworzenia 

przez aplikację Mobic Plus. Szczegółowy opis dokumentacji znajduje się w rozdziale 5.1. 

 Konfiguracja kodów zmiennowagowych 

Umożliwia dodawanie konfiguracji kodów zmiennowagowych. Dla każdej konfiguracji wprowadza się 

szablon kodu kreskowego w pole Konfiguracja składający się z cyfr, S(część stała symbol), ?(ilość/waga) 

oraz K jako cyfry kontrolnej. Przy skanowaniu kodu zmiennowagowego automatycznie wypełnia się 

pole z ilością. Konfiguracja tożsama z konfiguracją kodów zmiennowagowych w programie PC Market. 

 Otrzymuj powiadomienia z aplikacji 

Określa, czy aplikacja Mobic Plus ma odbierać powiadomienia na ekranie powiadomień systemu 

Android. 

 Nazwa użytkownika 

Wymagane do prawidłowego działania aplikacji. Użytkownik wprowadza dane uwierzytelniające 

otrzymane podczas rejestracji aplikacji na stronie internetowej. 

 Skorzystaj z własnego serwera FTP 

Opcja umożliwia korzystanie z własnego serwera FTP do przechowywania plików konfiguracyjnych i 

dokumentu (nie dotyczy użytkowników korzystających z Serwera Online). Opcja tymczasowo 

wyłączona. 
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 Dane firmy 

Opcja umożliwiająca użytkownikowi wpisanie danych właściciela firmy. Wykorzystywana do wydruków 

dokumentów (szczegóły na temat wydruków znajdują się w rozdziale 5.2.4). 

 Serwer Online 

Opcja umożliwia wpisanie adresu Serwera Online do wymiany danych pomiędzy aplikacją a 

programem ERP. Serwer Online umożliwia szybszą wymianę danych pomiędzy programem ERP a 

aplikacją m.in. automatyczne wczytywanie dokumentów do ERP lub pobieranie danych z aplikacji. 

Oferta na Serwer Online znajduje się na stronie internetowej (dostępne dla wybranych ERP). 

 Ustawienia Smart Scan (dla skanowania aparatem) 

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 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. 

 Tryb oszczędzania energii (dla skanowania aparatem) 

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 jednokrotnie na 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. 
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 Rodzaje skanowanych kodów (dla skanowania aparatem) 

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. 

 Konwertuj UPCA-A do EAN13 (dla skanowania aparatem) 

Opcja umożliwia włączenia/wyłączenia 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. 

 Wybierz drukarkę 

Opcja do parowania drukarki termicznej Bluetooth. Oferta na drukarkę termiczną współpracującą z 

aplikacją Mobic Plus znajduje się na stronie internetowej. W celu konfiguracji należy: 

 Wybrać drukarkę Bluetooth z pośród sparowanych urządzeń 

 Wybrać „Drukarka termiczna GS MP200” 

 Wpisać PIN (o ile drukarka Bluetooth go wymaga) 

 

Rysunek 30 Konfiguracja drukarki termicznej Bluetooth 

Uwaga: Drukarka fiskalna (protokół POSNET) jest tymczasowo niedostępna 

 Aktualizuj aplikację 

Opcja umożliwia wykonanie aktualizacji aplikacji do najnowszej wersji.  

Uwaga: Dostępność nowszej wersji aplikacji jest sprawdzana także przy uruchomieniu aplikacji. 
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 Wyślij informację o błędzie 

Użytkownik ma możliwość wysłania informacji o znalezionym błędzie w aplikacji do helpdesku. Po 

kliknięciu może uzupełnić informacje o znalezionym błędzie, które zostaną załączone do wszystkich 

innych informacji o działaniu aplikacji zebranych przez urządzenie i wysłane do producenta 

oprogramowania. 

 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. 

 

10. Synchronizacja z programami magazynowymi 
W tym rozdziale omówiono sposób instalacji serwera Online i wtyczek do ERP oraz wszystkie programy 

magazynowe współpracujące z aplikacją Mobic Plus.  

Uwaga: Sposób pobierania i wysyłania danych może być zmieniony na życzenie klienta. Istnieje 

możliwość dodatkowego oprogramowania danych zwracanych i wysyłanych do ERP. 

Subiekt GT 

Aby zainstalować Serwer Online dla Subiekt GT należy pobrać pliki ze strony internetowej aplikacji i 

rozpakować je na dysku lokalnym. Następnie należy uruchomić aplikację Settings.exe i uzupełnić dane 

dostępowe do konta Mobic oraz do Subiekta GT. 
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Rysunek 31 Subiekt Settings – uzupełnianie danych 

W pola „Nazwa użytkownika” i „Hasło” wpisujemy nazwę użytkownika i hasło wpisane podczas 
zakładania konta na stronie internetowej. Resztę danych wpisujemy z Subiekt GT. 

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)(Rysunek 32) 

 

Rysunek 32 Instrukcja pobrania informacji o danych dostępowych do bazy danych Subiekt GT 
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Uwaga: Uwaga znak "\" należy zignorować! 

Nazwę użytkownika należy wpisać najczęściej „sa” i hasło pozostawić puste, Jeżeli inny użytkownik 
bazy danych został skonfigurowany – należy wpisać poprawnego użytkownika. 

Po zapisaniu ustawień powinien utworzyć się w katalogu plik MOBIC_LOAD.ini, w którym zapisane są 

wszystkie wprowadzone dane (czasami aby zapisać należy otworzyć plik Settings.exe jako 

administrator). 

Następnie należy zainstalować Serwer Online jako usługę Windows. W tym celu należy uruchomić 

konsole cmd jako administrator i przejść do katalogu, w którym rozpakowane zostały wszystkie pliki 

pobrane ze strony internetowej. Instalację usługi przeprowadza się poprzez wywołanie polecenia: 

mobicplus-online-service-wrapper install 

analogicznie przeprowadza się odinstalowanie usługi poprzez wywołanie polecenia: 

mobicplus-online-service-wrapper uninstall 

Po zainstalowaniu, usługa powinna być widoczna w menu Usługi systemu Windows. Należy ją 

uruchomić (prawy przycisk myszy -> Uruchom). 

 

Rysunek 33 Okno usług systemu Windows 

Po uruchomieniu w folderze Mobic Plusa  tworzą się pliki txt z logami serwera. Aby sprawdzić czy 

serwer się uruchomił prawidłowo należy wpisać w przeglądarce adres http://localhost:7214. Jeżeli 

http://localhost:7214/
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instalacja przebiegła pomyślnie zostaniemy poproszeni o podanie nazwy użytkownika i hasła. Jeżeli 

instalacja się nie powiodła, na ekranie pojawi się błąd. 

W aplikacji Mobic Plus w menu Narzędzia -> Serwer Online należy wpisać IP serwera wraz z portem 

7214. 

Uwaga: Jeżeli serwer ma działać z zewnętrznej sieci należy skonfigurować przekierowania portów na 

routerze. 

PC Market 

Aby zainstalować Serwer Online dla PC Market należy pobrać pliki ze strony internetowej aplikacji i 

rozpakować je na dysku lokalnym w folderze PC Market. Następnie należy uruchomić aplikację 

Settings.exe i uzupełnić dane dostępowe do konta Mobic oraz do bazy PCM. 

 

Rysunek 34 PCM Setting – uzupełnianie danych 

W pola „Nazwa użytkownika” i „Hasło” wpisujemy nazwę użytkownika i hasło wpisane podczas 
zakładania konta na stronie internetowej. Resztę danych wpisujemy z PC Market. 

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" (Rysunek 35) 

Uwaga: Uwaga znak "\" należy zignorować! 

Przykładowy ekran właściwości bazy danych PC Market przedstawiono na Rysunek 35. 
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Rysunek 35. 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 36. 

 

Rysunek 36 Konfiguracja Settings.exe dla przykładowych parametrów bazy danych PC Market 

Po zapisaniu ustawień powinien utworzyć się w katalogu plik MOBIC_LOAD.ini, w którym zapisane są 

wszystkie wprowadzone dane. 

Następnie należy zainstalować serwer online jako usługę Windows. W tym celu należy uruchomić 

konsole cmd jako administrator i przejść do katalogu, w którym rozpakowane zostały wszystkie pliki 

pobrane ze strony internetowej. Instalację usługi przeprowadza się poprzez wywołanie polecenia: 
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mobicplus-online-service-wrapper install 

analogicznie przeprowadza się odinstalowanie usługi poprzez wywołanie polecenia: 

mobicplus-online-service-wrapper uninstall 

Po zainstalowaniu, usługa powinna być widoczna w menu Usługi systemu Windows. Należy ją 

uruchomić (prawy przycisk myszy -> Uruchom). 

 

Rysunek 37 Okno usług systemu Windows 

Po uruchomieniu w folderze PC Market tworzą się pliki txt z logami serwera. Aby sprawdzić czy serwer 

uruchomił się prawidłowo należy wpisać w przeglądarce adres http://localhost:7214. Jeżeli instalacja 

przebiegła pomyślnie zostaniemy poproszeni o podanie nazwy użytkownika i hasła. Jeżeli instalacja nie 

powiodła się, na ekranie pojawi się błąd. 

W aplikacji Mobic Plus w menu Narzędzia -> Serwer Online należy wpisać IP serwera wraz z portem 

7214. 

Uwaga: Jeżeli serwer ma działać z zewnętrznej sieci należy skonfigurować przekierowania portów na 

routerze. 

Następnie należy uruchomić program PcmEDI.exe znajdujący się w katalogu PC Market. Po 

uruchomieniu w oknie „Katalog” należy wpisać „MOBIC_EDI”(Rysunek 38): 

http://localhost:7214/
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Rysunek 38 Konfiguracja automatycznego importu plików EDI 

Dzięki temu ustawieniu wszystkie nowe dokumenty tworzone w aplikacji Mobic Plus będą 

automatycznie importowane do programu PC Market. 

Następnie należy jeszcze skonfigurować sam PC Market do współpracy z Mobic Plusem  i 

automatycznym importem dokumentów EDI. W tym celu w "Kontrola - Konfiguracja - EDI" uzupełniamy 

wg. potrzeb: 

 "Kontrola - Konfiguracja - EDI - Typy dok. importowanych przez PcmEDI" 

Dla dokumentów obsługiwanych przez Plusa   musi być ustawiona opcja TAK oraz wybrany odpowiedni 

dokument (przykład Rysunek 39). 
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Rysunek 39 Ustawienia importu za pomocą programu PcmEdi.exe 

 "Kontrola - Konfiguracja - EDI – Auto import/eksport EDI" 

W oknie automatycznego importu dokumentów EDI należy wypełnić ostatnią kolumnę o odpowiednie 

mapowanie dokumentów (Rysunek 40). 
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Rysunek 40 Ustawienia automatycznego mapowania dokumentów 

Ostatnim krokiem jest prawidłowe ustawnie parametrów PC Market. W szczególności należy ustawić: 

 Automatyczny import EDI – narzucać typ wg. konfiguracji -> TAK 

 Import EDI – magazyn z pliku –> Znajdź lub bez zmian 

 Import EDI – data z pliku -> nie zmieniać 

 Import EDI – powiązanie „dotyczy dok.” Z pliku -> TAK 

 Rozpoznanie kontrahenta w PcmEDI -> zakupy wg, NIP wystawcy, sprzedaż wg. NIP odbiorcy 

 PcmEdi import numeru dokumentu z pliku -> nie 

 Automatyczne nowe towary z EDI -> TAK 
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Rysunek 41 Konfiguracja parametrów w programie PC Market 
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Small Business 

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.plus.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.plus.mobic.pl/ (sekcja „Oferta”). 

 

Rysunek 42 Przykładowe ustawienia dla programu Small Business 

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

> Inne urządzenia > Inwentaryzatory i wybrać jeden z nieskonfigurowanych wcześniej 

(wolnych) inwentaryzatorów. 

2. W oknie konfiguracji należy ustawić pole „typ” na „Argox PT-20/PA-20 Koncept-L 

232_read/dlookup (RS 232)”, parametry „Port” oraz „Szybkość transmisji” należy zignorować. 

3. 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”). Parametry należy skonfigurować wg. załączonego rysunku (Rysunek 

43). 

 

Rysunek 43. Konfiguracja wysyłanego pliku Small Business 

http://www.plus.mobic.pl/
http://www.plus.mobic.pl/
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Uwaga: Należy pamiętać o wybraniu zakresu towarów w Small Business (wybierając odpowiednie 

magazyny). 

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

download.exe (C:\SB4\download.exe). Prawidłowa konfiguracja znajduje się poniżej (Rysunek 

44). 

 

Rysunek 44. Przykładowa konfiguracja odbieranego pliku. 

 

Do aplikacji Mobic Plus należy także wysłać kontrahentów. W tym celu w programie Small Business w 

inwentaryzatorze należy wybrać „załadowanie kontrahentów” i uzupełnić dane wg rysunku poniżej 

(Rysunek 45). 
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Rysunek 45. Struktura wysyłanego pliku – kontrahenci Small Business 

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

Settings.exe, a także poprawne skonfigurowanie aplikacji Mobic oraz SmallBusiness! 

W celu wysyłania towarów do aplikacji Mobic Plus, w Small Business należy wybrać „Załaduj towary” 

dla wybranego Inwentaryzatora, a następnie „Załaduj kontrahentów”. 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” (Błąd! 

Nie można odnaleźć źródła odwołania. i Rysunek 44 parametr „Uruchom program”). 

 


