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Wstęp 
Specjalizowany program służący do obsługi obrotu zużytymi do wykonania usługi materiałami 

pobieranymi z magazynu. Współpracuje z programem „MagazynMicro”. Umożliwia prowadzenie 

rejestru ilościowego zużytych materiałów tworzy zestawienia oraz generuje protokoły zużytych 

materiałów. 

Informacje dla administratora i ADO 
Podczas pracy, program „Rejestr zużytych materiałów” nie przetwarza informacji niejawnych, ani takich, 

które spełniają definicję danych osobowych. 

mailto:andrzej@awoch.com
http://www.awoch.com/
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Program posiada własną bazę danych, znajdującą się na serwerze. Zawiera ona informacje o ustawieniach 

programu, kontach, hasłach i uprawnieniach użytkowników oraz przechowuje dane związane z ewidencją 

prowadzoną przy użyciu programu. 

Ze względu na zapewnienie ciągłości pracy jednostki, system informatyczny związany z 

programem powinien spełniać następujące wymagania : 

Niezbędne jest wydzielenie komputera do roli serwera danych. 

Serwer ten musi znajdować się w pomieszczeniu zabezpieczonym przez dostępem osób niepowołanych. 

Dla zapewnienia fizycznego bezpieczeństwa danych serwer musi umożliwiać wykonywanie kopii 

bezpieczeństwa na zewnętrznych nośnikach oraz posiadać zasilacz UPS. 

Bezwzględnie należy codziennie wykonywać kopie bezpieczeństwa. Kopia powinna obejmować 

przynajmniej zawartość podkatalogu DANE katalogu, w którym zainstalowany jest program. Kolejne 

kopie należy przechowywać przynajmniej przez okres dwóch tygodni – nie nadpisywać kopii z dnia 

poprzedniego, w dniu następnym. Zaleca się wykonywać kopię całego katalogu, w którym zainstalowano 

program wraz z jego podkatalogami. 

Posiadanie poprawnych, codziennych kopii umożliwia, w razie awarii, przywrócenie możliwości pracy z 

programem w ciągu kilku minut. 

 Parametry konfiguracyjne programu chronione są hasłem (PIN-em). Hasło zakładane jest przez 

administratora. 

Administratorem powinien być informatyk, któremu powierzono funkcję administratora systemu. Zaleca 

się stosowanie procedury pisemnego występowania do administratora z wnioskiem o udostępnienie 

programu użytkownikowi. 

Uwagi techniczne 
Program „Rejestr zużytych materiałów” pracują w środowiskach:  

 Windows™ XP/Vista/7/8.0/8.1/10 

 Dla systemów w innej wersji językowej niż polska wymagana jest zmiana ustawień 

regionalnych na polskie. 

 Aplikacja była testowana i jest wspierane na 32-bitowych (x86) i 64-bitowych (x64) 

systemach Windows 7, 8.x i 10 z ostatnim dostępnym zestawem poprawek (Service Pack). 

 Dostąp do Internetu, umożliwia automatyczną aktualizację programu. 

Minimalne wymagania sprzętowe: 

 Zgodne z wymaganiami używanego systemu operacyjnego  

 Komputer z procesorem powyżej 1 GHz z rodziny Intel Pentium/Celeron, lub AMD 

Athlon/Sempron lub inny kompatybilny 

 Pamięć RAM •Windows XP\Vista\7\8\8.1 x86 minimum 1 GB 

 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji programu 

 Napęd DVD-ROM (tylko do instalacji programu) 
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 Karta XGA (1280×1024)  

 Mysz  

 drukarki laserowej lub atramentowej, drukującej w formacie A4 

Dodatkowe oprogramowanie: 

 Wymagana jest instalacja programu Internet Explorer 8.0 lub nowszego. 

 Aplikacja wykorzystuje  MS Framework 4.0 (komponent jest instalowany podczas instalacji 

programu). 

Instalacja programu 
Podstawową wersję programu można pobrać ze strony www.awoch.com. Po uruchomieniu 

programu SetupRejestrZuzytychMaterialow.msi, instalacja odbywa się w sposób standardowy. 

Podczas instalacji należy podać miejsce przechowywania plików programu. Może to być zarówno 

katalog lokalny jak i miejsce w zasobach sieciowych firmy. 

Jak poruszać się po programie 
W programie bardzo często jest wykorzystywane menu kontekstowe. Aby je wywołać należy kliknąć 

prawym klawiszem myszy na wybraną pozycje na wykazie. Podwójne klikniecie na daną pozycję 

zwykle wywołuje funkcję przeglądania dokumentu. Najechanie myszką na przycisk czy zakładkę 

wywołuje podpowiedz, co dany element wywołuje/robi. Wypełniając poszczególne pola 

dokumentów należy pamiętać , aby przechodzić do następnego pola klawiszem „Tab” a cofać się 

kombinacją klawiszy „Shift” i „Tab”. Podstawowy ekran programu przedstawia poniższy rysunek. 

 

http://www.awoch.com/
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Pierwsze uruchomienie 
Przy pierwszym uruchomieniu programu należy podać PIN. PIN startowy to cyfry: 123. Po 

prawidłowym wpisaniu PIN-u pojawi się okno „Parametry programu”. Przechodzimy do zakładki 

„Usługi”. Klikamy na przycisk . Pojawi się okno „Rodzaj usługi”. 

 

Wypełniamy poszczególne pola i klikamy na klawisz OK. Następnie przechodzimy do zakładki 

„Miejsce” gdzie możemy zdefiniować miejsca świadczonych usług. Klikamy na przycisk . Pojawi się 

okno „Miejsce usługi”. 

 

Wprowadzamy nazwę magazynu i klikamy na klawisz OK. Następnie przechodzimy do zakładki 

„Objekty” gdzie możemy zdefiniować obiekty, na których świadczone są usługi. Klikamy na przycisk 

. Pojawi się okno „Rodzaj objektu”. 

 

Wypełniamy poszczególne pola i klikamy na klawisz OK i przechodzimy do zakładki „Pogotowie 

techniczne” gdzie możemy wprowadzić nazwiska i imiona pracowników pogotowia technicznego. 

Klikamy na przycisk . Pojawi się okno „Pogotowie techniczne”. 
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Wypełniamy poszczególne pola i klikamy na klawisz OK.  

 Następnie przechodzimy do zakładki „System”.  Tu możemy definiować położenie baz naszych 

magazynów, zmienić PIN ustawić okres za jaki będą pobierane dokumenty RW.  

 

Wypełniamy poszczególne pola i klikamy na klawisz Zapisz.  

Tworzenie nowego protokołu 
Klikamy na przycisk „Dodaj” na dole ekranu. Pojawi się ekran „Protokół” z otwartą zakładką „Opis”. 
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Wybieramy datę wystawienia protokołu, sprawę, obiekt i miejsce. Zaznaczamy pracowników 

pogotowia technicznego, którzy uczestniczyli w przedsięwzięciu. Wprowadzamy opis czynności i 

przechodzimy do wyboru dokumentów klikając na zakładkę dokumenty. 
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Tu zaznaczamy dokumenty, które zostały wystawione w programie „MagazynMicro” na rzecz 

wykonania prac opisanych w protokole. 

Przechidzimy do zakładki „Opis” i klikamy na przycisk „Zapisz”. 

 

Zmiana, korekta protokołu 
Klikamy na przycisk „Zmień” na dole ekranu. Pojawi się ekran „Protokół korekta”. 

 

Tu możemy zmienić  datę wystawienia protokołu, sprawę, obiekt, miejsce, dokumenty zużycia i opis 

czynności. 

Usuwanie protokołu 
Klikamy na przycisk „Usuń” na dole ekranu. Pojawi się komunikat „Czy chcesz usunąć wpis …”. 

 

Wybieramy „OK” 
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Podgląd wydruku i wydruk protokołu 
Klikamy na przycisk „Podgląd wydruku” na dole ekranu. Pojawi się ekran „Podgląd wydruku”. 

 

Opis ważniejszych przycisków pokazano na powyższym ekranie. 

Tworzenie raportów 
Klikamy na przycisk „Raporty” na dole ekranu. Pojawi się ekran „Generowanie raportów”. 
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Po wybraniu okresu i zaznaczenie pozycji w blokach „Miejsce usługi”, „Rodzaj usługi” oraz „Rodzaj 

obiektu”. Klikamy przycisk „Pokaż raport”. Raport wybiera zużyte materiały, które spełniają zadane 

kryteria. 
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Uwagi końcowe 
W przypadku pojawienia się błędów w programie proszę o ich zgłaszanie poprzez klikniecie ikonki 

. 

Program „Rejestr zużytych materiałów” aktualizowany jest automatycznie za pomocą technologia 

ClickOnce.  Aplikacja, co jakiś czas odczytuje swój plik manifestu wdrożenia, aby sprawdzić, czy są 

dostępne aktualizacje aplikacji. Jeśli są dostępne, jest pobierana i uruchamiana nowa wersja aplikacji. 

W celu zwiększenia wydajności pobierane są tylko pliki, które uległy zmianie. 


