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Dziękujemy za zakup programu Narzędziownia® 

 

 Jest nam niezmiernie miło, że dołączyliście Państwo do grona 
użytkowników. 
 

 

Jesteśmy pewni, że program pomoże Twojej firmie zoptymalizować zakupy, pobrania i zużycia oraz 
uzyskać wyższą wydajność i jakość realizowanych zadań przy równoczesnej redukcji wydatków i 
czasu pracy. 

 

Już od kilkunastu lat wspieramy osoby odpowiedzialne za gospodarkę majątkiem trwałym, a w 
szczególności narzędziami pracy. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest to zadanie i jakiego 
wymaga wysiłku. Dlatego stworzyliśmy oprogramowanie, które znacznie poprawia prowadzenie 
ścisłej ewidencji narzędzi i wszystkich procesów z nią związanych.  Priorytetem jest dla nas łatwa 
obsługa, wygodna praca i oszczędność czasu w ewidencji narzędzi, obsłudze pracowników, 
przeglądów, kontroli kosztów i w pozostałych ważnych procesach. 

 

Wdrożenie programu rozpocznij od ustalenia, w jaki sposób chcesz podzielić swoje narzędzia na 
grupy i rodzaje. Utwórz tzw. słowniki kontrolujące stale wprowadzane dane, kartotekę asortymentu 
i pracowników. Słowników nie musisz wypełniać od razu w całości — możesz je uzupełniać na 
bieżąco podczas pracy z programem. 

 

Wpisz swój sprzęt i narzędzia lub zaimportuj je z arkuszy Excel za pomocą Modułu Importu Danych.  

 

Majątek oznacz za pomocą etykiet z kodem kreskowym albo QR. Możesz też zaprogramować 
etykiety radiowe RFID. Dzięki temu będziesz mógł wygodnie zarządzać powierzonym majątkiem za 
pomocą komputera, skanera kodów kreskowych  lub czytnika zbliżeniowego RFID. 

 

Z programu Narzędziownia® w każdej chwili uzyskasz cenne dane dotyczące Twoich stanów 
magazynowych, pobrań, osób odpowiedzialnych, kosztów wg działów, stanowisk kosztów, zleceń, 
maszyn. Wykorzystaj je do usprawnienia działania swojej firmy.  

 

 

Życzymy owocnej pracy z programem 

Zespół PWSK 
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DZIAŁ I 
PODSTAWOWE FUNKCJE 
PROGRAMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki materiałom wideo umieszczonym pod poniższym linkiem uzyskasz pomoc w rozpoczęciu 
pracy z programem. 

https://www.pwsk.pl/akademia-narzedziowni-pwsk

Opisane funkcje programu są uzależnione od 
przydzielonych użytkownikowi uprawnień.  

https://www.pwsk.pl/akademia-narzedziowni-pwsk


PWSK Narzędziownia 7.4                                                                              6 

 

1. Logowanie do programu 

Po poprawnie przeprowadzonej instalacji oprogramowania na pulpicie znajduje się ikona programu 
Narzędziownia. 

 
 

 

Przy pierwszym logowaniu do programu wypełnij okno  

następująco: W miejscu na Login wpisz DEMO (wielkość liter  

nie ma znaczenia), 

Pole Pass pozostaw puste 

 

 

Przy pierwszej próbie logowania program poprosi cię o wypełnienie danych legalizacyjnych. 
Wypełnij je zgodnie z wiadomością w mailu od opiekuna prowadzącego:  
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Po ponownym zalogowaniu program wyświetli komunikat: 

 

 
 

Kliknij Legalizuj stanowisko robocze. Jest to operacja jednorazowa. Przy kolejnym logowaniu nie 
będzie konieczności legalizacji stanowiska.  

 

Następnie otworzy się Panel główny Narzędziowni: 
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2. Kartoteka pracowników i kontrahentów 

Kartoteka pracowników i kontrahentów to spis: 

wszystkich pracowników lub kontrahentów, którzy pobierają wydawany asortyment,  

kontrahentów, od których jest kupowany asortyment.  

Żeby przejść do kartoteki pracowników/kontrahentów z głównego  widoku wybierz: 

 

Górne przyciski zarządzają kartoteką: Podgląd, Edycja, Dodawanie, Usuwanie. 
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Przycisk Raporty pozwoli ci wywołać okno konfiguracji raportów dla wybranego 
Kontrahenta/Pracownika 

 

 

 

Przycisk Identyfikacja pozwoli ci: 

1. Wydrukować kod kreskowy pracownika w dwóch formatach  

2. Przypisać znacznik RFID – dla czytnika w technologii mifare/unique 

3. Przypisać znacznik RFID UHF – dla czytnika w technologii RFID UHF 

4. Wydrukować dane personalne pracownika oraz usunąć dane pracownika zgodnie z RODO  
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1) Dodaj 

Nowego pracownika dopisujesz za pomocą przycisku +Dodaj. Nie musisz uzupełniać wszystkich 
danych, wymagane jest jedynie wypełnienie pola Nazwa. 

 

 

Pole Grupa uzupełnia się automatycznie,  

zmiana tego pola jest możliwa po wybraniu ikony […] 
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2) Edycja 

Po podświetleniu wybranego pracownika, aby poprawić dane, kliknij Edytuj 

 

 

 

W edycji Kontrahenta możliwa jest zmiana w polach danych.  

Pola oznaczone wielokropkiem to pola słownikowe – wybierasz dane wcześniej zdefiniowane w 
słowniku. W kartotece pracownika do takich pól należą: Grupa, Wydział, Stanowisko Robocze i 
MPK. Są to pola, po których możesz filtrować (np. Stany u pracowników według Grupy). 
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3) Podgląd 

Kliknij Podgląd: 

 

Program otwiera podgląd danych, gdzie nie ma możliwości edycji – możesz tylko podejrzeć 
zapisane informacje. 

 

Po wybraniu zakładki Obrót z górnej belki pokaże się historia obrotów danego pracownika. 
Wszystko, co pobrał oraz zwrócił. 

 

Dane możesz posortować oraz dostosować kolumny według własnych potrzeb.  

W tym celu kliknij na nazwę interesującej kolumny prawym przyciskiem myszy i przeciągnij po 
ekranie w prawo lub w lewo. 
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Po wybraniu zakładki Historia program wyświetli informacje jaki operator dodał 
pracownika/kontrahenta lub zmienił informacje w jednym z pól:  
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4) Usuwanie i Wyszukiwanie 

Za pomocą przycisku Usuń, możesz usunąć pracownika, ale tylko takiego, który nie posiada 
żadnego obrotu. Pracownik, który coś wypożyczył, ma to zarejestrowane w historii, 
zarejestrowanych rzeczy nie można usunąć.  
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Jeżeli dany pracownik nie jest już wykorzystywany, odznacz pole „Kontrahent aktywny”.  

 

Od tej chwili, nie będzie on już podpowiadany w przypadku wydania, wydania do zużycia i karty 
wymiany, ale jego historia będzie przechowywana.  

5) Historia zmian 

W zakładce Historia zmian rejestrowane są zmiany prowadzone na konkretnej kartotece. 

Program rejestruje wszystkie zmiany z dokładnością do sekundy, Pozwala to na weryfikację , czy 
zmiana w kartotece zaszła w zasadny sposób:  
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Filtrowanie i wyszukiwanie w programie realizowane jest na dwa sposoby:  

Sposób 1 

Kliknij przycisk Wyszukaj znajdujący się w dolnej części ekranu. 

 

Opcja zmieni się, w Filtruj. 

 

Teraz po wpisaniu frazy program zawęzi wyświetlane informacje w kartotece do danych, które 
zawierają wartość wpisaną w pole Filtruj: 

 

Po wpisaniu w dolnym polu filtracji Grzegorz i naciśnięciu klawisza Enter program zawęzi 
wyszukiwanie tylko do wszystkich pracowników, którzy w polu nazwa posiadają ten ciąg znaków. 

Pole Aktywni jest domyślnie wybrane, aby prezentować tylko aktywnych 
kontrahentów/pracowników. Po jego odznaczeniu program pokaże wyłącznie nieaktywnych 
kontrahentów/pracowników. 
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Sposób 2 

Kliknięcie w przycisk Szukaj w górnym menu programu otwiera formatkę w trybie 
wyszukiwania.

 

 

 

 

Opcja Szukaj wykorzystywana, jest do zawężenia wyszukiwania – filtrowania. 

Użycie znaku % w nazwie pozwala na wyszukanie fragmentu danych.  

Na przykład po wpisaniu %Grzegorz w polu Nazwisko Imię program wyświetli wszystkich 
pracowników, którzy w kartotece Nazwisko Imię mają zdefiniowaną tę wartość (np. Grzegorz 
Kowalski, Grzegorz Nowak). Jeśli w pole wyszukiwania wpiszemy %jan program wyświetli 
wszystkich pracowników, którzy w imieniu i nazwisku posiadają ten ciąg znaków, na przykład: Jan 
Kowalski, Janusz Wiśniewski, Janina Jemioła, Wojciech Gojanowski, Gracjan Tuszyński.  

Ważne jest, aby wybrać kolumnę, według której wyszukujesz, domyślnie jest to skrajnie lewa 
kolumna. Zmienić parametr wyszukiwania możesz po kliknięciu w nagłówek kolumny. Podczas 
wpisywania wartości szukanej program stara się dopasować ją i wyszukuje od pierwszego 
wpisanego znaku. 

Obok pola wyszukiwania wyświetlana jest informacja, według którego kryterium wyszukuje 
program: 
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6) RODO 

Dane osobowe nieaktywnego pracownika możesz usunąć, wymagane do tego jest uprawnienie 
Administrator RODO opisane w rozdziale: Opis uprawnień systemowych 

Po przydzieleniu odpowiedniego uprawnienia przejdź do kartoteki Pracowników/Kontrahentów i 
wybierz zakładkę Identyfikacja: 

 

 

Drukuj dane personalne pracownika zgodnie z RODO pozwoli na wygenerowanie wydruku. 

Usuń dane pracownika zgodnie z RODO działa tylko dla nieaktywnych pracowników/kontrahentów. 
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3. Historia obrotów z pracownikiem lub kontrahentem  

Raport Historia prezentuje podobne dane do zakładki Obrót, z możliwością ich filtrowania. 

 

Po wybraniu pracownika, w górnym menu programu kliknij Raporty -> Historia obrotu. 

W oknie wyświetlony zostanie zestaw filtrów, którymi możesz zawęzić zakres wydruku.  

Konieczny do wybrania jest przedział dat .  

Domyślnie program ustawia wartość od pierwszego dnia roku do dnia, w którym generujesz raport. 

Na koniec naciśnij Podgląd lub Drukuj. 
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4. Podgląd stanów pracownika 

Analogicznie jak w przypadku Historii, wybierz pracownika i kliknij Raporty →Rodzaj raportu: Stany. 

 

Przy wyborze rodzaju raportu wybierz przedział dat, których ma dotyczyć raport. Domyślnie 
ustawiana jest data obecna. Klikając przycisk Podgląd, program otworzy podgląd raportu stanów: 
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5. Programowanie kart RFID - przypisanie do 
pracownika 

W celu przypisania karty RFID do pracownika wejdź w kartotekę pracowników: 

Sposób 1: Zaznacz pracownika, któremu chcesz przypisać kartę RFID.  

 
 

Z górnego menu wybierz Identyfikacja → Przypisz znacznik RFID UHF otworzy się okno 
przypisania znacznika. 

 

Suwak Moc odczytu służy do sterowania mocą czytnika RFID. Gdy w zasięgu czytnika znajdzie się 
za dużo tagów, które będą nie pożądane (nadmiernie) odczytywane możesz zmniejszyć moc.  
Identyfikacja wykonuje dla zabezpieczenia 3 identyczne odczyty.  

Dopiero wtedy, numer zostanie zakodowany do kartoteki.  



PWSK Narzędziownia 7.4                                                                              22 

Sposób 2: Przejdź do edycji kartoteki: 

 

 
 

Program otworzy okno edycji Kartoteki kontrahenta: 

 

 
 

 

Kliknij na przycisk Kod UHF, żeby przypisać znacznik UHF. 

Klikając na czerwony X usuniesz znacznik. 
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6. Kartoteka magazynowa 

Żeby przejść do Kartoteki magazynowej wybierz z głównego widoku: 

 

Kartoteka magazynowa zawiera spis całego asortymentu danego magazynu.  

 
Podgląd, edycja, dodawanie, usuwanie i wyszukiwanie w kartotece magazynowej działa na takich 
samych zasadach jak kartoteka pracownika. 

Kolumna Ilość określa obecną ilość na stanie magazynu, kolumna Stan wydane zawiera informację 
o ilości wydanego asortymentu. 

Zaznaczając Wszystkie dostępne magazyny program pokaże asortyment z wszystkich magazynów, 
do których operator ma dostęp. 

Kolumny Komplet, Składnik status i Komplet Status, to dodatkowe kolumny wykorzystywane w 
module kompletów, szczegółowo opisanym w osobnym rozdziale: 

1. Moduł kompletów. 
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W kartotece definiujemy asortyment.  

 

 

Przedmiot wielokrotny – niezaznaczenie żadnego pola wyboru spowoduje utworzenie pozycji, która 
nie jest traktowana jako Unikat lub pozycja do zużycia. Asortyment może być przyjęty w dowolnej 
ilości sztuk. Na takim asortymencie nie będzie możliwe kontrolowanie terminu przeglądu . Po 
wystawieniu dokumentu wydania asortyment będzie wchodził na stan pracownika i jego rozliczenie 
będzie musiało nastąpić dokumentem zwrotu. 

Przedmiot unikatowy – zaznacz w przypadku asortymentu, który ma swój numer seryjny, lub 
chcesz kontrolować terminy przeglądów i gwarancji.  Asortyment zaznaczony jako unikatowy 
możesz przyjąć tylko w ilości jednej sztuki 

Przedmiot do zużycia – zaznacz w przypadku asortymentu, który nie wraca na magazyn, 
następstwem zaznaczenia tej funkcji jest automatyczne tworzenie dokumentu wydania do zużycia 
przy wydaniu takiego asortymentu. Wydanie do zużycia nie wchodzi na stan pracownika jednak jest 
sumowane w raportach. 

Przedmiot seryjny unikatowy – umożliwia wprowadzenie większej ilości przedmiotów unikatowych 
w pojedynczym wpisie (np.: Tablet Samsung Galaxy)  

Przedmiot seryjny nie unikatowy – umożliwia wprowadzenie większej ilości przedmiotów nie 
unikatowych o wspólnej nazwie (np.: Farba z konkretnym numerem partii)  
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Grupa, Rodzaj, Producent oraz Status, to pola słownikowe – działają tak samo, jak pola w kartotece 
Pracowników/Kontrahentów opisanej w dziale: 2. Kartoteka pracowników i kontrahentów  

 

Wyjątek Stanowi pole Symbol KŚT, które zawiera aktualną listę Klasyfikacji Środków Trwałych i jest 

to lista bez możliwości edycji od strony użytkownika: 
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Stan minimalny i Stan maksymalny to pola ułatwiające kontrolę stanów. 

Stanu minimalnego i maksymalnego nie możesz określić w przypadku pozycji, k tóra jest unikatowa. 

Stan minimalny pozwala Ci zdefiniować po osiągnięciu jakiej ilości program ma informować o 
przekroczeniu stanu minimalnego i koniecznym zamówieniu 

Stan maksymalny podpowiada ilość asortymentu, która powinna być przyjęta przy zamówieniu  ze 
stanu minimalnego – jeśli jest zdefiniowany stan maksymalny. 
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6.1. Tworzenie przedmiotów seryjnych 

6.1.1 Przedmiot seryjny unikatowy: 

W celu utworzenia przedmiotu seryjnego unikatowego przejdź do Kartoteki: 

  

następnie kliknij +Dodaj: 

 

 

 

 

Zaznaczając Przedmiot seryjny automatycznie zaznacza się Przedmiot unikatowy pozostaw te 
zaznaczenie. Jeśli uzupełnisz pola Numer seryjny, Numer Inwentarzowy, Położenie pola zapisane 
zostaną w pierwszej Pozycji seryjnej.  

Zapisz nową kartotekę przyciskiem OK. 
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Podświetlając nowo utworzoną pozycję seryjną aktywuje się druga zakładka w kartotece: Pozycje 
seryjne. Kliknij w tą zakładkę. 

 

 

Klawisze funkcyjne na zakładce Pozycje seryjne dotyczą operacji w obrębie zakładki.  

Działają analogicznie do tych w kartotece, blokady działają na tych samych zasadach. 
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 Wielokrotny numer seryjny działa w dwóch  wariantach: 

- Po naciśnięciu +Dodaj program doda rekordy przypisując dla każdego unikalny numer kodu 
kreskowego 

- Po naciśnięciu Powiel program powieli istniejący rekord (czyli skopiuje terminy przeglądu i 
gwarancji) 

Istotną zmianą jest funkcjonalność klawiszy +Dodaj i Powiel w zakładce numerów seryjnych. 

 

 

  

Po dodaniu/powieleniu pozycji i zatwierdzeniu przyciskiem Ok program poprosi o podanie 
wielokrotności dodania pozycji seryjnej umożliwiając wielokrotne wprowadzenie nowych pozycji. 
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W celu Edycji podświetlonego wpisu podobnie jak w przypadku standardowej kartoteki wybierz 
Edytuj: 

 

 

 

Edycja pozycji seryjnej umożliwia definicję pozycji podświetlonych na żółto, reszta  pól może być 
edytowana tylko z poziomu zakładki Kartoteka. 
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6.1.1 Przedmiot seryjny unikatowy: 

W celu utworzenia przedmiotu seryjnego unikatowego przejdź do Kartoteki: 

  

następnie kliknij +Dodaj: 
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6.2. Raportowanie w pozycjach seryjnych 

Dostępne z poziomu kartoteki raporty Historia obrotu i Położenie w pozycjach seryjnych możemy 
wykonać na dwa sposoby: 

Sposób 1: Wygenerowanie raportu z poziomu Kartoteki: 

 

 

Generując raport z poziomu Kartoteki, raport zostanie utworzony dla wszystkich Pozycji Seryjnych: 
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Sposób 2: Wygenerowanie raportu z poziomu Pozycji seryjnych: 

 

 

Generując raport z poziomu Pozycji seryjnych, raport zostanie utworzony dla konkretnej Pozycji:  
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Ważną zmianę dotyczącą numerów seryjnych przeszedł raport Stanów:  

Raportowanie szczegółowo zostało opisane w: Dział III - Raporty w programie Narzędziownia 

 

 

 

 

Sumuj seryjne, gdy jest zaznaczone zlicza wszystkie pozycje seryjne i wyświetla je w jednym 
rekordzie. Następstwem tego jest nie rozbijanie wiersza na poszczególne rekordy – sprawdzamy, 
ile mamy danego asortymentu na stanie bez rozbicia na konkretne sztuki. 
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Wydruk stanów z nie zaznaczonym Sumuj seryjne:  

 

 

Na ekranie powyżej widać rozbicie na poszczególne numery seryjne.  

Po zaznaczeniu Sumuj seryjne:  

 

Wydruk generowany jest bez rozbicia na poszczególne numery seryjne, ale są one zsumowane. 
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7. Historia obrotów asortymentu 

Historia obrotu asortymentu pokazuje cały obrót w obrębie magazynu.  

Przejdź do Kartoteki: 

   

Po podświetleniu kartoteki kliknij w przycisk Historia. Możesz dostosować zakres potrzebnych 
danych za pomocą filtrów. Przedział oraz filtry działają analogicznie jak w przypadku Historii 
pracownika opisanej w dziale: 3. Historia obrotów z pracownikiem lub kontrahentem 
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8. Aktualne położenie danego asortymentu 

Przejdź do Kartoteki: 

   

Raport Położenie asortymentu odszuka wybrany przedmiot i pokaże, gdzie i u kogo obecnie się 
znajduje.   Podświetl go oraz kliknij na przycisk Położenie. 

 

 

 
 

Dla nie-unikatów raport pokaże wszystkich kontrahentów/pracowników, którzy mają ten asortyment 
wydany i niezwrócony. W Przypadku kompletów pokazuje się szczegółowy raport dotyczący 
położenia każdego elementu składowego. 
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9. Programowanie tagów RFID UHF – przypisanie do 
asortymentu 

Przejdź do Kartoteki: 

   

Sposób 1: Użycie górnych przycisków funkcyjnych 

W celu przypisania znacznika RFID UHF do asortymentu wejdź w kartotekę asortymentu: 

 

 
Zaznacz pozycję, której chcesz przypisać znacznik RFID UHF i z górnego menu wybierz 
Identyfikacja → Przypisz znacznik RFID UHF 

Pamiętaj o tym, że znacznik RFID UHF możesz przypisać jedynie do unikatowego asortymentu 
(maksymalnie 1 sztuka). 
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Program wyświetli okno przypisania znacznika 

 
Identyfikacja wykonuje dla zabezpieczenia 3 identyczne odczyty. Dopiero wtedy, numer zostanie 
zakodowany do kartoteki. 

Moc odczytu działa tak samo, jak w kartotece Pracownika.  
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Sposób 2: Przejdź do edycji kartotek - zaznacz wybraną pozycję i kliknij Edytuj: 

 
 

Program otworzy okno edycji kartoteki asortymentu: 

 
 

Kliknij na Kod RFID UHF, żeby przypisać znacznik UHF. 

Klikając na czerwony X usuniesz przypisany znacznik. 
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DZIAŁ II 
DOKUMENTY W PROGRAMIE 
NARZĘDZIOWNIA 
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1. Wystawianie dokumentów przyjęcia Pz 

W celu przyjęcia nowego asortymentu na stan, kliknij w ikonę Przyjęcie Pz, w głównym panelu 
programu. 

 

Po wybraniu otworzy się okno przyjęcia pole konieczne do wypełnienia to Kontrahent: 

 

W polu Data faktury wpisz datę faktury lub innego dokumentu, na podstawie którego przyjmujesz 
asortyment. 

Data przyjęcia definiuje datę przyjęcia asortymentu na stan. 

Po wypełnieniu okna kliknij na + Dodaj pozycje dokumentu. 

Otwiera się okno, w którym możesz dodawać pozycję do dokumentu Pz.  
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Przyciskiem: + Dodaj dodajesz utworzone już wcześniej w kartotece pozycje 

 

 
Dwukrotnym kliknięciem lub przyciskiem wybierz na dole ekranu dodaj wybraną pozycję do 
dokumentu. 
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Możesz wybrać wiele pozycji w tym celu, zaznacz pozycję pierwszą zmień jej znacznik na:  

 
Po zmianie znacznika trzymając klawisz Ctrl, możesz wybierać wiele pozycji. 

Ze wciśniętym klawiszem Shift wybierasz wiele pozycji w ciągu: 

Ze wciśniętym klawiszem Shift. 

 
Ze wciśniętym klawiszem Ctrl. 

 
Tak samo działa to w dokumentach wydania, wydania do zużycia oraz przeniesienia MM.  
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Pozycja zostanie dodana do okna przyjęcia, w którym definiujesz przychód i opcjonalnie cenę 
zakupu. 

 
W polu Barcode możesz zeskanować kod kreskowy produktu, żeby automatycznie dodać go do listy 
przyjęcia. 

Do dodawania pozycji do dokumentu możesz wykorzystać podpięty czytnik RFID klikając Szukaj 
RFID UHF. Program otworzy wyszukiwanie UHF i przyjmie rozpoznane pozycje po zbliżeniu 
znacznika UHF. 

 

Możesz zbliżyć więcej niż jeden znacznik UHF – czytnik po uruchomieniu jest aktywny do 
momentu, w którym nie zakończysz odczytu przyciskiem Zakończ.  
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Wybraną pozycję możesz podejrzeć z poziomu dodawania do dokumentu klikając na przycisk 
Kartoteka: 

 

 
Jeśli wydruk chcesz wygenerować wraz z cenami zaznacz Drukuj ceny. 

Po wprowadzeniu wszystkich informacji zatwierdź dokument przyciskiem OK. 

 

Po zatwierdzeniu dokumentu wyświetla się wydruk raportu przyjęcia Pz. 



PWSK Narzędziownia 7.4                                                                              47 

2. Rejestracja wydania asortymentu  

Wydanie następuje dokumentem Rw. Kliknij ikonę Wydanie z głównego panelu programu. 

 
W otwartym oknie wydania musisz wybrać pracownika lub kontrahenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowo możesz wybrać miejsce użytkowania, zlecenie i miejsce powstawania kosztów MPK. 

Następstwem wyboru miejsca użytkowania, zlecenia i MPK jest konieczność wyboru tych samych 
informacji przy zwrocie. 

Po wypełnieniu okna kliknij na + Dodaj pozycje dokumentu. Program otworzy okno dodawania 
pozycji dokumentu. 
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Pozycje dodajesz analogicznie jak w dokumencie Pz opisanym w dziale: 1. Wystawianie 
dokumentów przyjęcia Pz. 

Program po kliknięciu +Dodaj przechodzi do kartoteki i nie podpowiada pozycji ze stanem 
zerowym. 

Jeśli zdefiniowałeś pozycję, a nie przyjąłeś jej na magazyn – nie będzie jej w tym oknie. 
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Pole limit dni wydania po uzupełnieniu wyświetli termin zwrotu.  

Program będzie wyświetlał alert o przedmiotach z przekroczonym terminem zwrotu (dotyczy tylko 
wersji Professional programu)  

W oknie wydania możesz wykorzystać szybki zwrot z wykorzystaniem RFID używając  

przycisku Szukaj UHF. 

Program uruchamia wyszukiwanie UHF i wybierze pozycje po zbliżeniu znacznika UHF. 

 

Jeśli nie wykorzystujesz kodów RFID UHF alternatywa to kod kreskowy, skanując kod w górnym 
polu Kod kreskowy program doda zeskanowaną sztukę asortymentu. Można korzystać zarówno z 
RFID jak i z kodu kreskowego. Po dodaniu pozycji dokument zatwierdź, przyciskiem OK. 

Po zatwierdzeniu program wygeneruje wydruk dokumentu wydania z magazynu. 
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3. Wystawianie dokumentu wymiany asortymentu 

 

W celu wymiany zużytego asortymentu wybierz z menu programu Wymiana: 

 
Program otworzy okno wymiany, wymiana działa podobnie w wyborze co dokument zwrotu – 
musisz wybrać taką kombinację pracownika, miejsca użytkowania i MPK jaka była w pierwszym 
wydaniu: 

 

 
 

Bardzo ważne jest wybranie przyczyny wymiany, jeżeli pominiemy ten krok program wyświe tli 
monit:  
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Po wybraniu przyczyny wymiany przyciskiem + Dodaj pozycje dokumentu , otworzysz okno 
dodawania pozycji do wymiany. 

 

 
 

Wybraną pozycję możesz podejrzeć z poziomu dodawania  pozycji do dokumentu, klikając na 
przycisk Kartoteka: 

 
 

Przycisk OK podświetli się dopiero po dodaniu ilości asortymentu do wymiany. 
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Przycisk wymień wszystko wymieni wszystkie wydane sztuki na nowe, jeżeli pozwala na to stan 
magazynowy. 

Po dodaniu ilości asortymentu do wymiany możesz zatwierdzić dokument, kliknij OK. 

 

 

Program wygeneruję kartę wymiany. Karta wymiana działa jak automatyczny zwrot z likwidacją i 
wydanie tego samego asortymentu. Działa jedynie dla pozycji nie unikatowych i nie do zużycia.  
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3.1 Dodatkowe monity programu przy wymianie 
asortymentu 

Jeżeli pracownik nie ma nic do wymiany program wyświetli monit po kliknięciu na + Dodaj pozycje 
dokumentu: 

 

 

Jeżeli pracownik ma na stanie przedmiot w ilości 5 szt. a stan magazynu nie pozwala na wymianę 
program wyświetli monit po przejściu na Pozycje dokumentu: 

 

 



PWSK Narzędziownia 7.4                                                                              55 

4. Rejestracja zwrotów od pracowników 

W celu wystawienia dokumentu zwrotu wybierz ikonę Zwrot z głównego panelu programu: 

 
Program otworzy okno wyboru pracownika/kontrahenta, który ma zwrócić asortyment. Przejdź na + 
Dodaj pozycję dokumentu. 

 
W przypadku, gdy asortyment był wydany na więcej niż jedno miejsce użytkowania lub MPK 
program otworzy okno wyboru, z którego zwracany jest asortyment:  
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Po wybraniu miejsca użytkowania lub kombinacji z MPK i zleceniem program otwiera okno zwrotu 
na magazyn i podpowiada wydane wcześniej pozycje: 

 
Zwrot wykonaj dwukrotnym kliknięciem na zwracanej pozycji lub wpisaniem ilości zwracanych 
pozycji w pole Zwraca. 

Z poziomu okna zwrotu istnieje możliwość zlikwidowania asortymentu zaznaczając pole Do 
likwidacji. 

Przy zwracaniu program umożliwia zmianę statusu , w polu Ustaw status wybierasz status danego 
narzędzia z listy rozwijanej. Status możesz zdefiniować samodzielnie w Słowniku statusów. 
Wybierając status blokujący, przy kolejnym wydaniu tylko kontrahenci serwisowi, którzy mają 
uprawnienia do diagnozy sprzętu będą mogli go pobrać. Blokada wydania powstała w trosce o 
bezpieczeństwo pracowników – na uszkodzonym narzędziu należy ustawić status blokujący. 
Kontrahentów bądź pracowników, którzy mogą zdiagnozować sprzęt niesprawny, należy przydzielić 
do osobnej grupy w Słowniku grup kontrahentów. 

 

W oknie zwrotu możesz wykorzystać szybki zwrot z wykorzystaniem RFID używając  

przycisku Szukaj UHF. 

Program uruchamia wyszukiwanie UHF i wybierze pozyc je po zbliżeniu znacznika UHF. 

Jeśli nie wykorzystujesz kodów RFID UHF alternatywa to kod kreskowy, skanując kod w górnym 
polu Barcode program zwróci zeskanowaną sztukę asortymentu. Można korzystać zarówno z RFID 
jak i z kodu kreskowego. 
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Pozycję możesz podejrzeć z poziomu dokumentu, klikając na przycisk Kartoteka: 

 
Po określeniu asortymentu do zwrotu dokument zatwierdź przyciskiem OK. 

Po zatwierdzeniu program pokaże podgląd wydruku potwierdzenia zwrotu.  
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4.1 Zwrot z likwidacją 

Program umożliwia automatyczne zwrócenie i od razu zlikwidowanie asortymentu. 

W takim przypadku pozycje oznaczone Do likwidacji zostaną automatycznie zlikwidowane i 
utworzone zostaną dwa dokumenty Zwrot i Likwidacja. 

 

W celu wykonania tej operacji w oknie zwrotu zaznacz na pozycji, którą chcesz zlikwidować 
znacznik do likwidacji: 
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5. Szybki zwrot 

Szybki zwrot pozwala na zdjęcie ze stanu więcej niż jednego pracownika, przypisanych 
unikatowych kartotek. Szybki zwrot pozwala na zmianę statusu i przekazanie do likwidacji 
identycznie jak funkcja zwrotu. 

 

 

 

 

Pozycje do szybkiego zwrotu możesz dodać, za pomocą RFID, Kodu kreskowego oraz standardowej 
funkcji +Dodaj 
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Po kliknięciu +Dodaj otwiera się okno filtrowania asortymentu do zwrotu, po prawej stronie 
wyświetlają się wszystkie nie rozliczone zwroty: 

 

W tym oknie aktywny jest wielokrotny wybór za pomocą [ctrl].  

Po wybraniu rzeczy do zwrotu, wszystkie mogą zostać jednym przyciskiem zwrócone i 
zlikwidowane. 

Użytkownik ma też kontrolę nad tym czy wykonane dokumenty ma wydrukować lub wydrukować 
wraz z cenami. 

 

Po zatwierdzeniu program wygeneruje tyle dokumentów, ile kombinacji: 

• Pracownika kontrahenta 

• Miejsca użytkowania 

• MPK 

• Magazynu 

Zostało przeznaczonych do szybkiego zwrotu.  
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6. Przekazanie 

Dokument Przekazania PRZ pozwoli przekazać Narzędzia ze stanu pracownika innemu 
pracownikowi. Przekazać można pozycje unikatowe, seryjne i nie unikatowe, nie można 
przekazywać asortymentu wydanego do zużycia.  W nagłówku dokumentu określ Pracownika, 
miejsce użytkowania, MPK i zlecenie , na które będzie przekazywany asortyment. Przekazanie może 
zostać wykonane od dowolnego Pracownika z dowolnego magazynu, uwzględniając wszystkie 
kombinacje miejsc użytkowania i zleceń - a program wystawi wszystkie dokumenty w tle z 
możliwością wydruku lub pominięcia wydruku. 
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Po kliknięciu +Dodaj przejdziesz do filtrów przekazania, które działają identycznie jak filtry w 
Szybkim Zwrocie. Po prawej stronie domyślnie pokazane są wszystkie dostępne kombinacje dla 
ustawionych po lewej stronie filtrów. Dostępny jest tu wielowybór za pomocą [ctrl] 

Jeżeli chcesz wybrać tylko część pozycji danej osoby zaznacz Pokaż listę kartotek 

 

 

Po zaznaczeniu program pokaże listę kartotek z wybranego zaznaczenia i pozwoli na wybór z tej 
listy. 
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7. Zużycie asortymentu 

Zużycie to funkcja, która pozwoli Ci wydać do zużycia kartotekę, która domyślnie nie jest 
zaznaczona jako „Do zużycia”. 

 

 

 

Po kliknięciu +Dodaj program pokaże listę kartotek nie będących unikatami, które mogą zostać 
wydane do zużycia zgodnie z logiką programu:  
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Po zatwierdzeniu dokumentu program wygeneruje dokument RwZ – DOKUMENTY RwZ NIE SĄ 
SUMOWANE NA STANIE PRACOWNIKA 
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8. Wystawianie protokołów likwidacji 

 

W celu zlikwidowania danej pozycji kliknij w ikonę Likwidacja. 

 
Program otworzy okno likwidacji – możesz wprowadzić numer dokumentu likwidacji, powód 
likwidacji wskazać miejsce powstawania kosztów MPK. 

Przyciskiem + Dodaj pozycje dokumentu , otworzysz okno dodawania pozycji do likwidacji.  
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W oknie likwidacji możesz wykorzystać szybki zwrot z wykorzystaniem RFID używając  

przycisku Szukaj UHF. 

Program uruchamia wyszukiwanie UHF i wybierze pozycje po zbliżeniu znacznika UHF. 

Jeśli nie wykorzystujesz kodów RFID UHF alternatywa to kod kreskowy, skanując kod w górnym 
polu Barcode program zwróci zeskanowaną sztukę asortymentu. Można korzystać zarówno z RFID 
jak i z kodu kreskowego. Po dodaniu pozycji dokument zatwierdź, przyciskiem OK. 

Wybraną pozycję możesz podejrzeć z poziomu dodawania do dokumentu, klikając na przycisk 
Kartoteka: 

 
Po wybraniu wszystkich pozycji do likwidacji zatwierdź dokument przyciskiem OK. 

Program przejdzie do podglądu wydruku dokumentu Likwidacji. 
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9. Wystawianie dokumentu przesunięcia 
magazynowego 

Przesunięcie między magazynami jest realizowane za pomocą dokumentu MM.  

Wykonać tę operację możesz po przydzieleniu odpowiedniego uprawnienia.   

W celu wygenerowania dokumentu, wybierz z ikon Przesunięcie MM: 

 
W pierwszym kroku wybierz Magazyn docelowy – bez tego nie będziesz mógł przejść dalej. 

 Po wybraniu magazynu docelowego kliknij + Dodaj pozycje dokumentu. 
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Program otworzy okno dodawania pozycji do przeniesienia, działa na takiej samej zasadzie jak 
dodawanie pozycji do dokumentu wydania opisanego w dziale 2. Rejestracja wydania asortymentu  
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Po zatwierdzeniu dokumentu program wygeneruje dokument MM- i: 

• wygeneruje dokument MM+ na docelowym magazynie, jeśli bufor nie jest aktywny  

• przekaże dane do bufora MM+ na magazynie docelowym.  

 

Gdy bufor MM jest aktywny  

na ekranie startowym program wygeneruje informacje o niezatwierdzonym przesunięciu MM+: 

 
Otrzymanie takiego komunikatu na ekran startowy oznacza, że wykonane było przesunięcie MM-.  

Komunikat otrzymają jedynie osoby z uprawnieniami do magazynu, na którym przyjmowany jest 
dokument MM+. 



PWSK Narzędziownia 7.4                                                                              71 

Wybierz Dokumenty → Bufor przesunięć międzymagazynowych MM+ 

 
 

 
 

Program otworzy bufor przeniesienia MM+ - funkcje w programie, która przetrzymuje wszystkie 
niezatwierdzone dokumenty MM- w obrębie wybranego magazynu możesz tu zatwierdzić 
dokument. 
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Podgląd MM- pozwala na zweryfikowanie pozycji bez generowania wydruku. 

 

Przycisk Drukuj, wygeneruje dokument w celu weryfikacji zgodności asortymentu.  

 



PWSK Narzędziownia 7.4                                                                              73 

Po zatwierdzeniu program wygeneruje dokument MM+ 

 

 
 

Dokument MM+ jest potwierdzeniem przyjęcia na magazyn asortymentu z innego 
oddziału/magazynu. 
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10. Edycja dokumentu na przykładzie dokumentu Pz 

Edycja dokumentu Pz możliwa jest w rejestrze dokumentów. 

Warunki edycji: 

1. Na każdym dokumencie Pz możesz zmienić cenę zakupu oraz nr faktury.  

2. Dodawać lub usuwać pozycje z dokumentu Pz możesz tylko na dokumencie Pz który: 

• jest ostatnim dokumentem Pz w obrębie magazynu, 

• dostawa ta zawiera asortyment bez obrotu, tj. taki który nie został jeszcze wydany do 
użytkowania. 

 

 
 

Wszystkie dokumenty w programie, które zostaną edytowane, zachowują historię edycji. 

Edycja dokumentu możliwa jest po przydzieleniu przez administratora stosownych uprawnień. 

 

W rejestrze dokumentów Pz, znajduje się każdy wystawiony dokument Pz, wyświetlany jest zgodnie 
z wybranym magazynem. 

W rejestrze widnieje informacja o użytkowniku, czyli osobie, która wystawiła dany dokument Pz 
oraz informacje, które wypełniła. 
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Używając przycisku Edytuj, możesz wejść w wybrany dokument i zmieniać zawarte w nim 
informacje. 
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W celu edycji dokumentu, kliknij w zakładkę Pozycje Dokumentu. 

 

 
 

Zmiany zatwierdź przyciskiem OK. 

 

 
 

Wynikiem jest poprawiony wydruk dokumentu Pz. 

Powyższe warunki dotyczą edycji każdego z dokumentów – każdy dokument edytujesz w ten sam 
sposób. 
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DZIAŁ III 
RAPORTY W PROGRAMIE 
NARZĘDZIOWNIA 
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1. Raport 

Program Narzędziownia dostarcza dużo raportów stanów, obrotów, terminów, które umożliwiają 
pełny wgląd w aktualną sytuację gospodarki narzędziowej firmy.  

 

Najczęściej wykorzystywany raport, czyli raport  stanów umieszczone są na głównym pulpicie 
programu: 

 
Bardziej szczegółowe raporty uzyskasz z górnego menu programu Raporty: 

 



PWSK Narzędziownia 7.4                                                                              79 

 

2. Stany magazynowe 

Stany magazynowe to raport, który możesz wygenerować używając przycisku Stany. 

 

 
 

Po użyciu przycisku program otwiera okno wydruku stanów magazynowych:  
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Możesz wybrać, czego dotyczyć ma raport: 

 
 

Jeśli wybierzesz filtr Magazyn raport wykaże tylko asortyment, który jest na magazynie.  

 

Filtr Magazyn + Wydane wykaże asortyment na stanie magazynu i wydany do użytku.  

 

Filtr Tylko wydane pokaże na raporcie asortyment wydany do użytkowania. 
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Sekcja Kartoteka umożliwi filtrację raportu po informacjach zdefiniowanych w kartotece: 

 
 

Sekcja Pracownik/Kontrahent aktywuje się po wyborze rodzaju raportu Tylko wydane umożliwia 
filtrację raportu po polach z kartoteki Pracownika. 

 
 

Sekcja Ruchy magazynowe aktywuje się po wyborze rodzaju raportu Tylko wydane umożliwia 
filtrację po polach, które związane są z ruchami magazynowymi. 

 
Dolny panel umożliwia wybór sortowania oraz Magazyn, którego dotyczą stany.  

 
 

Dodatkowo zaznaczyć możesz Sumę stanów według magazynów, Sumuj pozycje seryjne, Pokazuj 
pozycje ze stanem zerowym, Drukuj ceny. 

Taki schemat filtracji zastosowany jest w całym programie.  
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Wygenerowany został raport tylko wydanego asortymentu według poniższych parametrów: 

 

 
 

W efekcie uzyskasz raport: 
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2. Sprzęt w użytkowaniu 

Raport sprzętu w użytkowaniu wykaże asortyment, który jest użytkowany przez pracowników. 
Pokazuje dokładne miejsce użytkowania, datę wydania oraz sumuje ilość.  

Żeby go wygenerować, wybierz z górnej belki programu Raporty → Sprzęt w użytkowaniu. 

 
 

Program otworzy okno filtrowania raportu: 

 
 

Jeśli zaznaczysz Komplety szczegółowo pod nagłówkiem kompletu raport wyświetli jego 
zawartość. Bez zaznaczenia raport wyświetli tylko nagłówki kompletów. 



PWSK Narzędziownia 7.4                                                                              84 

 

Kliknij na Podgląd a program wygeneruje raport Sprzętu w użytkowaniu: 

 

 
 

Sprzęt w użytkowaniu w odróżnieniu od raportu Stanów z filtrem Tylko Wydane wykazuje dokładną 
datę wydania asortymentu, miejsce użytkowania oraz Pracownika, na którego wydany został 
asortyment. Dodatkowo podsumowuje ilość całego używanego asortymentu.  
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3. Pozycje z przekroczonymi stanami minimalnymi 

W celu wygenerowania raportu wybierz 

Raporty → Pozycje z przekroczonymi stanami minimalnymi : 

 

Możesz filtrować raport po informacjach z kartoteki, domyślnie podpowiadana jest data 
systemowa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknij Podgląd: 

 
Raport wyświetli informację o stanie minimalnym, maksymalnym oraz ile trzeba dokupić, aby 
osiągnąć zdefiniowane w kartotece minimum. 
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4. Kontrola terminów 

Raport kontroli terminów wykazuje wszystkie terminy w wybranym okresie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wybraniu z menu programu raportu Kontrola terminów program otworzy okno konfiguracji 
raportu: 

 

 
 

W raporcie wybierz zakres dat, rodzaj terminu oraz co ma obejmować wydruk. Dodatkowo możl iwe 
jest filtrowanie na takich samych zasadach jak w przypadku raportu Stanów. 
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Po wybraniu zakresu dat, rodzaju terminu oraz co obejmuje wydruk 

kliknij przycisk Podgląd. 

 
 

W efekcie uzyskasz wydruk terminów przeglądu:  
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5. Harmonogram kontroli 

Wydruk dostępny jest z menu Raporty → Harmonogram Kontroli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wybraniu z menu programu Harmonogram kontroli program otworzy okno konfiguracji raportu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport automatycznie ustawia Rok na obecny, możesz wybrać, czego ma tyczyć się raport oraz 
zawęzić wydruk podobnie jak w poprzednich raportach. 
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Po wybraniu filtrów kliknij Podgląd, żeby przejść do wydruku: 
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6. Raport z przeprowadzonych przeglądów 
technicznych 

Raport z przeprowadzonych przeglądów technicznych wyświetla informację o przeprowadzonych 
przeglądach w podanym przedziale czasowym: 
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7. Obroty asortymentem 

Raport obroty w programie Narzędziownia wyświetla informację o ilości przyjęć, wypożyczeń i 
ilości zwrotów asortymentu: 

 

 
 

Wybierając rodzaj dokumentu raport podsumuje informacje tylko dla tego dokumentu: 

 

 
 

Datę dokumentu PZ pozostaw domyślnie, wybierz zakres dat:  
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Raport możesz filtrować po polach z Kartoteki, Pracownika/Kontrahenta oraz po polach 
związanych z ruchami magazynowymi: Miejsce użytkowania, MPK i Zlecenie. 

Kliknij Podgląd: 

 
 

Jeśli wybierzesz Obroty szczegółowo program wygeneruje ten raport z rozbiciem na konkretne 
pozycje: 
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8. Rejestr Kartotek 

W programie Narzędziownia wygenerować możesz raporty o nieużywanych kartotekach oraz o 
najczęściej używanych kartotekach. W tym celu wykorzystać możesz: 

• Rejestr kartotek bez wykonanego ruchu magazynowego 

• Rejestr najczęściej wydawanych kartotek  
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8.1. Rejestr kartotek bez wykonanego ruchu magazynowego 

Raport ten pokaże Ci wszystkie kartoteki bez wykonanego ruchu w wybranym przedziale dat: 

 

 
 

 
 

Raport możesz filtrować po polach z Kartoteki. Kliknij Podgląd: 

 

 

Na raporcie wykazana zostanie informacja o stanie obecnym i ostatnim dokumencie wraz z datą 
dokumentu 
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8.2. Rejestr najczęściej wydawanych kartotek 

Raport wykaże informacje o najczęściej wykorzystywanym sprzęcie w wybranym przedziale dat: 

 

 

 

 

Raport możesz filtrować po polach z Kartoteki, Pracownika/Kontrahenta oraz po polach 
związanych z ruchami magazynowymi: Miejsce użytkowania, MPK i Zlecenie. 

Raport wygeneruje informację o tym, ile razy asortyment został wydany oraz kto pobrał.  
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9. Zestawienie utworzenia i zmian kartotek 

Zestawienie utworzenia i zmian kartotek pozwoli Ci śledzić zmiany w bazie w podanym p rzedziale 
czasu 

 

 

Wybierz przedział czasowy oraz czego ma dotyczyć raport w sekcji Rodzaj raportu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PWSK Narzędziownia 7.4                                                                              98 

 

Raport pokaże wszystkie utworzone kartoteki w przypadku wybrania Rodzaju raportu Utworzenie:  

 

 

Raport pokaże wszystkie zmienione kartoteki w przypadku wybrania Rodzaju raportu Zmiana: 
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10. Wydruk etykiet na arkuszach A4 

Raport pozwoli na wygenerowanie etykiet z kodem kreskowym w formie wydruku na arkuszach A4  

 

 

W oknie możesz zawęzić zakres wydruku:  
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Na wygenerowanym wydruku widać: Nazwę, opis, kod kreskowy oraz indeks: 
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11. Rejestr dokumentów 

Rejestr dokumentów to raport, który wykazuje wszystkie dokumenty wystawione w programie. 
Wybierz z górnego menu programu Raporty → Rejestr dokumentów. 

 

 

Program otworzy okno filtrowania parametrów raportu: 
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Raport możesz wygenerować standardowo bądź szczegółowo – raport szczegółowy zawiera 
zarówno numer i datę dokumentu, jak i rodzaj asortymentu, który został do niego dodany:  

 
 

Raport standardowy zawiera tylko podstawowe informacje o dokumencie: 
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12. Przedmioty z przekroczonym terminem zwrotu 

Raport generujesz z górnego menu Raporty → Przedmioty z przekroczonym terminem zwrotu: 

 

W polu przeterminowane na dzień wybierz datę, do którego dnia program ma brać nie zwrócony 
asortyment pod uwagę: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport możesz filtrować po polach z Kartoteki, Pracownika/Kontrahenta oraz po polach 
związanych z ruchami magazynowymi: Miejsce użytkowania, MPK i Zlecenie. 

Kliknij Podgląd: 

 
 

Raport wykaże datę wydania, termin zwrotu oraz liczbę dni po terminie. 
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13. Termin ważności dostaw 

Raport pokazuje, ile asortymentu w zaznaczonym okresie ma przeterminowaną ważność dostawy. 

Funkcjonalność ta pozwala na kontrolę materiałów, które po określonym czasie muszą być 
wycofane z użycia m.in.: Farby, Kleje, Silikony, które po określonym czasie niewykorzystania tracą 
swoje właściwości. 

 

Termin ważności dostawy definiuje się przy wystawianiu dokumentu PZ:  

 

 

 

Każda pozycja ma możliwość zdefiniowania terminu ważności, termin ma możliwość wyświetlenia 
z wyprzedzeniem w postaci Alertu na ekran startowy lub wysłania alertu na wskazany adres 
mailowy w liście mailingowej (tylko wersja Professional). 

Pozycja ze zdefiniowanym Terminem ważności w zakładce Stan wg przyjęć w Kartotece wyświetla 
informacje o wskazanym na dokumencie PZ terminie: 
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W celu wygenerowania raportu Termin ważności dostaw przejdź do zakładki Raporty -> Termin 
ważności dostaw: 
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14. Efektywność wykorzystania sprzętu i narzędzi  

Wybierz Raporty → Efektywność wykorzystania sprzętu i narzędzi  

Raport wykazuje procentowe użycie asortymentu w wybranym czasie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport możesz filtrować po polach z Kartoteki, Pracownika/Kontrahenta oraz po polach 
związanych z ruchami magazynowymi: Miejsce użytkowania, MPK i Zlecenie. 

Kliknij Podgląd: 

 

 

Program wylicza % użycia na podstawie daty wypożyczenia oraz daty zwrotu. 
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15. Raport przetrzymywania sprzętu i narzędzi 

Wybierz Raporty → Raport przetrzymywania sprzętu i narzędzi . 

Raport wykazuje, ile dni asortyment jest w użyciu przez jednego Pracownika/Kontrahenta:  

 
 

Raport możesz filtrować po polach z Kartoteki, Pracownika/Kontrahenta oraz po polach 
związanych z ruchami magazynowymi: Miejsce użytkowania, MPK i Zlecenie. 

Kliknij Podgląd: 
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16. Zestawienie stanów magazynowych w okresie 

Zestawienie stanu magazynowego w okresie pozwoli Ci zweryfikować, przez jaki czas dany stan 
magazynowy się utrzymywał, w zadanym przez ciebie okresie. Aby wygenerować ten raport przejdź 
do menu Raporty -> Zestawienie stanu magazynowego w okresie: 

 

 

Wybierz przedział czasu w którym chcesz prześledzić stan: 
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Raport pokaże, jaki stan przez jaką liczbę dni utrzymywał się w zadanym okresie:  
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17. Zestawienie wymiany asortymentu 

Raport pokazuje zestawienie wymian asortymentu w przedziale czasu, aby go wygenerować przejdź 
do menu Raporty -> Zestawienie wymiany asortymentu 

 

 

Raport pokazuje wymiany w wybranym przez Ciebie przedziale czasu: 

 

Raport możesz filtrować po powodach wymiany. 
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DZIAŁ IV 
INSTRUKCJA 
ADMINISTRATORA 
PROGRAMU 
 

 

 

 

W tym dziale opisane są funkcje pozwalające na zarządzanie i administrację programem. 

 

 



PWSK Narzędziownia 7.4                                                                              112 

1. Administrator 

Wygląd menu administrator dostępnego z górnej belki programu: 

 

 

1.1. Parametry programu 

Aby otworzyć okno parametrów i konfiguracji programu wybierz z menu Parametry programu 

Dostęp warunkuje uprawnienie systemowe Parametry i konfiguracja  

opisane w dziale 1.10 Definiowanie uprawnień administracyjnych  
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1.1.1. Parametry ogólne 

 

 
Każda z opcji odblokowuje dodatkową niekonfigurowaną domyślnie funkcję programu: 

a) Włącz podpowiedzi nazw 

Włączenie funkcji pozwoli na wywołanie podpowiedzi nazw zdefiniowanych w Wzorach nazw w 

kartotece. Program będzie podpowiadał nazwy, jeśli wpiszesz pierwszą literę i użyjesz przycisku ↓ 
z klawiatury. (strzałka w dół) 

b) Włącz podpowiedzi indeksów 

Funkcja odpowiedzialna za podpowiadanie indeksów. Włączenie funkcji pozwoli na wywołanie 
podpowiedzi indeksów zdefiniowanych w Wzorach indeksów w kartotece. Program będzie 

podpowiadał nr indeks, jeśli wpiszesz pierwszy znak i użyjesz przycisku ↓ z klawiatury. (strzałka w 
dół) 

c) Sprawdzaj unikalność indeksu 

Funkcja sprawdzająca czy wprowadzany indeks nie występuje już w bazie pod inną pozycją.  

d) Przy wprowadzaniu PZ podpowiadaj ostatnią cenę zakupu  

Podpowiada ostatnią cenę, która była podana przy wprowadzaniu dokumentu przychodu 
zewnętrznego Pz. 

e) Wybór dostawy 

Pozwala wybrać dostawę z istniejącego dokumentu Pz podczas wystawiania nowego dokumentu. 
Wykorzystywane w przypadku, gdy mamy kilka sztuk tego samego asortymentu o różnej cenie 
zakupu. 
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f) Generuj dokument OT 

Przy pierwszym wydaniu danego asortymentu, który jest środkiem trwałym, generowany będzie 
dokument OT, czyli dokument przekazania środka trwałego do eksploatacji.  

g) Szablony wydruków dla każdego magazynu 

Po uruchomieniu tej opcji dla każdego magazynu kreowane będą odrębne szablony wydruku. 

h) Automatycznie otwieraj eksportowane pliki 

Po eksportowaniu danych, wyeksportowany plik zostanie automatycznie uruchomiony . 

i) Wydawanie przedmiotów z przekroczonym terminem przeglądu 

Reguluje zachowanie programu wobec kartotek z przekroczoną datą przeglądu technicznego.    Do 
wyboru możliwość zablokowania wydania, ostrzegania przed wydaniem oraz ignorowania braku 

przeglądu technicznego. 

i) Włącz automatyczne dokumenty przyjęcia i przeglądu 

Przy aktywnym module przeglądów technicznych, w czasie zakładania nowej kartoteki program 
automatycznie wystawi dokumenty przyjęcia magazynowego i protokołu przeglądu technicznego.  

j) MM Bufor 

Uruchamia Bufor danych – poczekalnię dla dokumentów przeniesienia MM, do której trafiają po 
wystawieniu dokumentu MM- i czekają na zatwierdzenie przez operatora i wystaw ienie dokumentu 
MM+ 

k) Domyślnie drukuj ceny na dokumentach  

Uruchamia automatyczne zaznaczanie pola drukuj ceny przy wystawianiu dokumentów 

l) Podpowiadaj MPK pracownika podczas wystawiania dokumentu wydania 

Podpowiada MPK ustawione w kartotece pracownika przy wystawianiu dokumentu wydania.  

m) Drukuj etykietę po dodaniu kartoteki  

Automatycznie drukuje etykietę w rozmiarze 50x30 po dodaniu kartoteki 
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1.1.2. Czytnik RFID 

Okno konfiguracji czytników RFID. Po użyciu przycisku +Dodaj Komputer program otworzy okno 
definiowania nowego czytnika. 

 
 
Pole Nazwa komputera wypełnia się automatycznie. Musisz wybrać rodzaj czytnika oraz odczytany  
z Menadżera urządzeń Windows (porty COM i LPT) port COM, pod który podłączony jest czytnik na 
danym stanowisku. W ustawieniach UHF wybierz tryb pracy, którym ma być kodowany znacznik 
RFID – domyślnym trybem pracy jest TID. 

Po zakończonym dodawaniu zatwierdź zmiany przyciskiem OK. 

Poprawnie dodany czytnik pokaże się na liście: 

 
 
 
 



PWSK Narzędziownia 7.4                                                                              116 

1.1.3. Parametry etykiety 

 

Parametry etykiety pozwalają na zdefiniowanie swoich nazw dla szablonów etykiet w sekcji 
Etykiety drukowane: 

 

 

W sekcji Etykiety drukarka UHF możesz zdefiniować szablony wydruku dla drukarek UHF oraz 
nazwy szablonów drukowanych etykiet. Sekcja ta dotyczy tylko drukarek RFID UHF: 
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1.1.4. Nazwy dokumentów 

Menu Nazwy dokumentów wyświetla oraz umożliwia definiowanie nazw rodzajów dokumentów 
wraz z tekstem zamieszczanym pod dokumentem na wydruku. 

Dodatkowo w formatce możesz wybrać domyślnego kontrahenta, który będzie pojawiał się 
automatycznie przy wyborze danego typu dokumentu oraz ustalić zasad sortowania pozycji na 
wydrukach. 
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1.1.5. Bezpieczeństwo 

 
 
Zakładka Bezpieczeństwo umożliwia dodatkową definicję parametrów: 

 

• Zaawansowana kontrola haseł – program będzie wymagał częstej zmiany i odpowiedniej 
trudności hasła, 

• Archiwizuj przy starcie programu – przy każdym pierwszym uruchomieniu programu, 
system będzie wykonywał archiwizację bazy danych, 
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1.1.6. Ustawienia regionalne 

 

Ustawienia regionalne pozwalają na zdefiniowanie tłumaczenia i dodania innego języka niż Polski:  

 

 

Aby ta zakładka była aktywna wymagana jest wersja Professional programu. 

+Dodaj nowy język  pozwala na zdefinowanie nazwy nowego języka: 

 

X Usuń język pozwala na usunięcie zdefinowanego języka. 

Tłumaczenia to sekcja pozwalająca na import z CSV tłumaczenia.  

Gotowe tłumaczenie PWSK przesyła na życzenie klienta, proszę o kontakt na maila: biuro@pwsk.pl 
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1.1.7. Zarządzanie licencjami 

Menu zarządza aktywnymi licencjami. Wyświetla informacje o komputerach, które mają dostęp do 
programu oraz je usuwa. Menu odpowiada też za przypisywanie modułów do stanowisk  
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1.1.8. Email 

 

Pozwala na zdefiniowanie własnej skrzynki mailowej do wysyłania alertów listy mailingowej: 

 

 

 

 

Prawa sekcja Wyślij wiadomość testową służy do weryfikacji poprawności definicji skrzynki 
pocztowej. 
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1.1.9. Skrypt SQL 

Pole służące wykonywaniu niezbędnych operacji serwisowych z poziomu programu. 

 
Zalecamy wykorzystywanie tego pola jedynie w porozumieniu z pracownikiem firmy PWSK. 
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1.2. Definiowanie użytkowników programu  

W celu zdefiniowania nowego użytkownika programu z menu Administrator wybierz Definiowanie 
użytkowników programu:    

 
 

Po wybraniu opcji z listy program otwiera okno definicji użytkowników programu. 
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Kliknij + Dodaj, program otworzy okno definicji nowego użytkownika:  

 
 

Pola niezbędne to Login, Nazwisko oraz Imię. 

Pola do Identyfikacji: 

Kod kreskowy – automatycznie generowany Kod kreskowy dla operatora. 

Kod UHF – przypisanie znacznika RFID UHF do operatora umożliwia logowanie do programu za 
pomocą karty UHF* 

Kod RFID – przypisanie znacznika RFID (LF/HF) do operatora umożliwia logowanie do programu za 
pomocą karty RFID (LF/HF) * 

Po zdefiniowaniu nowego operatora przechodzimy na kolejną zakładkę „Uprawnienia”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PWSK Narzędziownia 7.4                                                                              125 

Uprawnienia w programie dzielą się na uprawnienia systemowe i uprawnienia magazynowe.  

Uprawnienia systemowe dotyczą parametrów oraz konfiguracji programu. 

Uprawnienia magazynowe warunkują dostęp operatora do operacji magazynowych. 

W uprawnieniach przypisujemy wcześniej utworzone role - zbiór uprawnień. 

Role uprawnień mogą być warunkowane TAK/NIE lub przypisywane jako poziomy dostępu: 

Podgląd – uprawnia tylko do podglądu danych. 

Podgląd, Dodawanie – uprawnia do podglądu danych oraz definicji nowych danych. 

Podgląd, Dodawanie, Edycja – uprawnia do podglądu danych, definicji nowych danych oraz edycji 
danych zdefiniowanych wcześniej.  

Podgląd, Dodawanie, Edycja, Usuwanie – uprawnia do podglądu danych, definicji nowych danych, 
edycji danych zdefiniowanych wcześniej oraz usuwania danych o ile pozwala na to logika 
programu. 

 

 

Definicje roli oraz opis uprawnień wyjaśnione są w sekcjach 1.10 Definiowanie uprawnień 
administracyjnych oraz 1.11. Definiowanie uprawnień użytkownika  
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Po przypisaniu uprawnień można przejść do zakładki Alerty, aby przypisać do operatora alerty 
wyświetlane na ekran startowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domyślnie w programie zdefiniowane są dwa alerty: alerty o przekroczonych stanach minimalnych 
oraz alerty o przeglądzie technicznym:  

Program umożliwia przydzielenie alertów do konkretnej grupy i konkretnego rodzaju asortymentu, 
po zaznaczeniu wybranego alertu i kliknięciu przycisku <” program otworzy okno wyboru grupy i 
rodzaju: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Po kliknięciu w przycisk […]  program otworzy wybrany słownik pozwalając na wybór Grup/Rodzaju  
asortymentu, o którym będzie informował nas program na ekranie startowym. Jeśli naciśniemy ok 
bez wyboru grupy i rodzaju program przydzieli alerty dla całości.  
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1.2.1. Zmiana hasła użytkownika 

Funkcja zmiany hasła użytkownika bez ingerencji administratora programu. 
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1.2.2 Przelogowanie użytkownika 

Szybka zmiana użytkownika systemu:  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Można też do tego zastosowania wykorzystać szybki przycisk wyloguj: 
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1.3. Alerty lista mailingowa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opcja pozwala na zdefiniowanie listy mailingowej. Dostęp do menu warunkuje uprawnienie 
administracyjne Alerty lista mailingowa opisane w sekcji 1.10 Definiowanie uprawnień 
administracyjnych 
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Kliknij + Dodaj - program otworzy okno definicji alertu: 

 

 

 

Dane podstawowe zawierają: 

• Nazwę 

• Rodzaj alertu 

• Zakres alertu 

Możesz też zaznaczyć opcję: Nie wysyłaj, gdy pusty: 
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W zależności od wybranego rodzaju alertu program pozwoli na wybranie filtru:  

 

 

W sekcji Magazyny możesz dodać Magazyny, z których alert ma być wysyłany: 
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Po prawej stronie okna w sekcji Adresy email dodajesz kolejno adresatów: 

 

Na dole okna konfigurujesz dni wysyłki alertów:  
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1.4 Legalizacja oprogramowania 

Miejsce przewidziane do przeprowadzania legalizacji systemowych. 

Dostęp do Legalizacji oprogramowania warunkuje uprawnienie Parametry i konfiguracja. 

 

 
 
 
Zawiera informację o liczbie dostępnych Stanowisk roboczych, ilości Magazynów jaka jest możliwa 
do utworzenia oraz informację, o firmie która posiada licencję. Legalizacje można przeprowadzić 
online lub zalegalizować program z pliku(*lic) otrzymanego od firmy PWSK. Kluczowe w legalizacji 
jest przepisanie danych dokładnie tak jak otrzymało się je w wiadomości mailowej.  
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1.5 Włącz parametryzację 

 

Po wybraniu tej opcji można dostosować nazwy kolumn oraz formatek w programie do własnych 
potrzeb. Dostęp do Włącz parametryzację warunkuje uprawnienie Parametry i konfiguracja 

opisane w dziale Opis uprawnień systemowych 
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Przy uruchomionej parametryzacji programu, kliknięcie kartoteki prawym przyciskiem myszy 
umożliwi wejście we właściwości kartoteki. W zakładce Definicja kolumn tabeli możesz dowolnie 
edytować nazewnictwo w programie. 
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1.6 Definiowanie magazynów, oddziałów 

Wybierz Definiowanie magazynów, oddziałów program otwiera okno słownika magazynów. 

Dostęp do okna warunkuje uprawnienie systemowe Magazyny opisane w dziale Opis uprawnień 
systemowych 
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Kolejne magazyny dodajesz posługując się przyciskiem + Dodaj. 
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Możesz dowolnie edytować wcześniej utworzony magazyn, kliknij Edytuj. 

 

 
 

W sekcji Wprowadzanie dokumentów są ustawienia dotyczące danego magazynu. Każdy magazyn 
może mieć indywidualne ustawienia dotyczące Parametrów ogólnych, Opcji Kartotek oraz 
Autoryzacji: 
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Sekcja wydruk odpowiada za Dane na wydruku z konkretnego magazynu, jeśli magazyny są 
rozproszone jest to funkcja, która pozwoli na indywidualne zdefiniowanie danych adresowych dla 
każdego magazynu. Wymagana do definicji jest Nazwa, jeśli chcemy, aby dane z tej zakładki 
pojawiły się na wydruku: 
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1.7 Definiowanie uprawnień administracyjnych  

 

 

 

Po wybraniu z listy opcji Definiowanie uprawnień administracyjnych  program otwiera okno, w 
którym definiowane są grupy dotyczące uprawnień systemowych. 
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Możliwe operacje to: Podgląd, Edycja, Dodanie, Powielenie oraz Usunięcie. 

Wybranie grupy w celu przeprowadzenia na niej operacji polega na kliknięciu w jej nazwę, która jest 
wyświetlona w lewej kolumnie. 

 

 
 

Po przejściu do Edycji możesz w pełni edytować wybraną grupę ograniczając bądź zwiększając w 
ten sposób uprawnienia. Grupa może zostać przydzielona do jednego lub wielu operatorów.  
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W przypadku, kiedy konieczne jest ustawienie identycznego ustawienia z jedną pojedynczą zmianą 
wykorzystać w tym celu możesz opcję Powiel, która tworzy dokładną kopię grupy uprawnień którą 
będziesz miał podświetloną:  

 

 

Po naciśnięciu przycisku Dodaj wszystkie program przydzieli wszystkie uprawnienia, użycie 
przycisku Wyczyść wszystkie spowoduje odebranie wszystkich uprawnień. Zatwierdzenie grupy 
zielonym przyciskiem OK spowoduje dodanie jej do istniejący grup.  
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Opis uprawnień systemowych 

Każda funkcja w programie regulowana jest przez uprawnienia. Uprawnienia systemowe dotyczą 
zakładki Administrator w programie i regulują dostęp do każdego z menu w tej zakładce.  

 

 

 

Parametry i konfiguracja – uprawnia do: parametrów i konfiguracji pracy programu, legalizacji 
oprogramowania oraz parametryzacji programu. Dodatkowo przydziela jąc to uprawnienie operator 
otrzymuje dostęp do pełnego zarządzania grupami uprawnień.  

Operator – określa dostęp oraz zakres dostępu do zakładki Definiowanie użytkowników programu.   

Import danych – warunkuje dostęp do modułu Importu danych. 

Role uprawnień – uprawnienie systemowe warunkuje dostęp do grup uprawnień – zarówno 
administracyjnych jak i użytkownika.  

Przypisywanie stanowisk – określa, czy operator ma możliwość przypisania licencji do stanowiska.  

Słowniki – określa dostęp oraz zakres dostępu do Słowników w programie. Bez tego uprawnienia 
nie będzie możliwości przypisania Asortymentu do słownika . 

Magazyny – określa dostęp oraz zakres dostępu do definiowania Magazynów które zostały 
opisane. 

Alerty lista mailingowa – warunkuje dostęp do listy mailingowej. 

Administrator RODO – warunkuje dostęp do funkcji usuwania danych osobowych opisanych w 
Kartotece pracowników/kontrahentów. 
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1.7.1. Przydzielanie uprawnień administracyjnych  

 

 

Po wybraniu opcji Przydzielanie uprawnień administracyjnych program otwiera okno, w którym 
możliwe jest przypisanie grupy uprawnień administracyjnych do użytkownika.  
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Okno podzielone jest na dwie strefy, po lewej stronie znajdują się zdefiniowane wcześniej role 
uprawnień systemowych, w centralnej strefie znajduje się lista pracowników:  

 

 

Po prawej stronie znajdują się użytkownicy bez przydzielonych uprawnień - po lewej użytkownicy, 
którzy posiadają przypisaną rolę uprawnień.  
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1.8. Definiowanie uprawnień użytkownika  

 
 

Po wybraniu z listy opcji Definiowanie uprawnień użytkowników program otwiera okno, w którym 
definiowane są grupy uprawnień użytkowników programu.  
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Możliwe operacje to: Podgląd, Edycja, Dodanie, Powielenie oraz Usunięcie. 

Wybranie roli w celu przeprowadzenia na niej operacji polega na kliknięciu w nazwę roli 
wyświetlanej w lewej kolumnie.  

 
 

Po przejściu do edycji możemy w pełni edytować daną rolę ograniczając bądź zwiększając w ten 
sposób uprawnienia konkretnej grupy operatorów.  
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W przypadku, kiedy konieczne jest ustawienie identycznego ustawienia z jedną pojedynczą zmianą 
wykorzystać w tym celu możesz opcję Powiel, która tworzy dokładną kopię grupy uprawnień którą 
będziesz miał podświetloną: 

 

 

Po naciśnięciu przycisku Dodaj wszystkie program przydzieli wszystkie uprawnienia, użycie  
przycisku Wyczyść wszystkie spowoduje odebranie wszystkich uprawnień. 
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Opis uprawnień użytkownika  

Każda funkcja w programie regulowana jest przez uprawnienia. Uprawnienia magazynowe dotyczą 
zakładki operacji magazynowych w obrębie konkretnego magazynu, do którego zostały 
przydzielone. Jeden operator może mieć różne uprawnienia do różnych magazynów.  

 
 
Pracownik kontrahent – uprawnienie określa dostęp do kartoteki Pracownika/Kontrahenta,  

Kartoteka pracownika/kontrahenta została opisana na stronie  

Asortyment – uprawnienie określa dostęp do kartoteki asortymentu, 

Asortyment – identyfikacja – uprawnienie określa odrębny dostęp do zakładki identyfikacji 
asortymentu. 

Dokument Przyjęcie PZ - warunkuje dostęp do przyjęcia asortymentu – wystawienie dokumentu Pz 
oraz dostęp do dokumentu w rejestrze.  

Dokument Wydanie WZ - warunkuje dostęp do wydania asortymentu – wystawienia dokumentu Wz 
oraz dostęp do dokumentu w rejestrze. 

Dokument Karta wymiany zużytego narzędzia KZ - uprawnienie umożliwia dostęp do wystawienia 
Karty wymiany zużytego narzędzia oraz dostęp do dokumentu w rejestrze. 

Dokument Zwrot ZW – warunkuje dostęp do wystawienia Dokumentu Zwrotu oraz dostęp do 
dokumentu w rejestrze. 
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Dokument Szybki Zwrot ZW – warunkuje dostęp do wystawienia zbiorczego dokumentu Zwrotu od 
wielu pracowników na raz. 

Dokument Przekazanie ZW/WZ – warunkuje dostęp do wystawienia Dokumentu Przekazania 
asortymentu. 

Dokument Wydania do zużycia RWZ - warunkuje dostęp do wystawienia Dokumentu Wydania do 
zużycia – wystawienia dokumentu RWz oraz dostępu do dokumentu w rejestrze.  

Dokument Likwidacja L – warunkuje dostęp do wykonania operacji wystawienia Dokumentu 
Likwidacji oraz dostępu do dokumentu w rejestrze.  

Dokument Inwentaryzacja INW - uprawnienie umożliwia dostęp do wykonania operacji wystawienia 
Dokumentu Inwentaryzacji. 

Dokument Zapotrzebowanie (moduł) – warunkuje dostęp do modułu Zapotrzebowania  

dopisek moduł oznacza, że uprawnienie będzie działało pod warunkiem, jeśli dany moduł zostanie 
odblokowany w legalizacji programu. 

Dokument Zamówienie i Oferta (moduł) - uprawnienie umożliwia dostęp do modułu Zamówień i 
Ofert – dopisek (moduł) oznacza, że uprawnienie będzie dostępne pod warunkiem, jeśli dany moduł 
zostanie odblokowany w legalizacji programu. 

Dokument Eksploatacji, remontów, napraw (moduł) - uprawnienie umożliwia dostęp do 
wystawienia dokumentu w obrębie modułu Eksploatacji,  remontów, napraw – dopisek (moduł) 
oznacza, że uprawnienie będzie dostępne pod warunkiem, jeśli dany moduł zostanie odblokowany 
w legalizacji programu. 

Definiowanie kompletów (moduł) - uprawnienie umożliwia dostęp do zdefiniowania kompletu, 
wymaga to odblokowanego modułu Kompletów  

Dokument przeniesienia międzymagazynowego MM- - uprawnienie umożliwia dostęp do 
wystawienia przeniesienia międzymagazynowego oraz dostępu do dokumentu w rejestrze. 

Dokument przeniesienia międzymagazynowego MM+ - uprawnienie umożliwia wystawienie 
dokumentu MM+ na danym magazynie. 

Jeśli przenosimy asortyment z magazynu 1 na magazyn 2 to na magazynie 1 musimy mieć 
uprawnienie MM- a na magazynie 2 MM+ - dotyczy również dostępu do buforu MM. 

Podgląd cen asortymentu – uprawnienie określa czy użytkownik ma mieć dostęp do cen 
asortymentu. 

Przeglądy techniczne (moduł) - uprawnienie umożliwia dostęp do w modułu przeglądów 
technicznych  

Edycja kodu kreskowego - uprawnienie określa czy operator może edytować kod kreskowy. 

Kodowanie kart RFID - określa czy operator może kodować karty RFID. Może być przydzielone bez 
dostępu do podglądu kartoteki. 

Rozpoczęcie inwentaryzacji - określa prawo do otworzenia nowej inwentaryzacji przez użytkownika 
w obrębie magazynu, w którym przydzielone zostało to uprawnienie.  

Zakończenie inwentaryzacji - określa prawo do zaksięgowania istniejącej inwentaryzacji przez 
użytkownika w obrębie magazynu, w którym przydzielone zostało to uprawnienie. 

Zmiana cen w kartotece – określa prawo do zmiany cen w kartotece przez użytkownika. 
Uprawnienie musi być przydzielone wraz z Podglądem cen asortymentu.  
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Definiowanie i poprawianie lokalizacji (moduł) – określa prawo do dodania i edycji lokalizacji w 
module lokalizacji. 

 

Edycja szablonów wydruków (tylko wer. Prof)  - uprawnienie umożliwia dostęp do pełnej edycji 
wyglądu oraz zawartości dokumentu – dopisek (Prof) oznacza, że uprawnienie będzie dostępne 
pod warunkiem, jeśli program jest w wersji Professional. 

 

Alerty – określa czy dany użytkownik może wyświetlać Alerty na ekranie startowym  

 

Wydawanie asortymentu BHP ponad harmonogram – określa czy dany użytkownik może wydawać 
asortyment BHP powyżej ustalonego harmonogramu wydań. Uprawnienie to tyczy się tylko 
Magazynu BHP z odblokowanym Modułem BHP. 
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1.8.1 Przydzielanie uprawnień użytkownikom  

 
Po wybraniu opcji Przydzielanie uprawnień użytkownikom  program uruchamia okno, w którym 
nadawane są role uprawnień magazynowych: 

 

 
W tym oknie możesz przypisać istniejące już role do odpowiedniego operatora 
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Okno podzielone jest na 3 strefy: Magazyny i Grupy uprawnień po lewej stronie oraz Operatorzy w 
centralnej części: 

 
Podział taki umożliwia nadania różnych uprawnień do różnych magazynów.  

Centralna część podzielona jest na dwa okna: w oknie po prawej stronie znajdują się dostępni 
operatorzy bez przydzielonej roli po lewej natomiast operatorzy którym już przydzielona została 
dana rola. 

Wybierając <<Bez podziału>> program wykaże listę wszystkich operatorów wraz z rolami, które 
zostały im przydzielone w obrębie zaznaczonego magazynu. 
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2. Słowniki w programie Narzędziownia 

W programie Narzędziownia występują pola słownikowe oznaczone ikoną […]. 

Obowiązują one zarówno w kartotece pracownika/kontrahenta, jak i w kartotece asortymentu.  

Stosowane są w celu uniknięcia pomyłek podczas wprowadzania danych  i automatyzacji procesów. 

 

Są to ważne pola ułatwiające pracę przez filtrowanie danych – w kartotece i na 
raportach/dokumentach. 

 

Wszystkie słowniki w programie, to pola, które są w pełni edytowalne – można dodawać, zmieniać, 
oraz usuwać pola bez ingerencji w rejestr dokumentów.  

Dostęp do słowników warunkowany jest przez uprawnienie opisane w dziale: Opis uprawnień 
systemowych 
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2.1. Słownik wydziałów 

Słownik wydziałów definiuje wszystkie wydziały, które mogą być przydzielone pracownikom.  

 
 
 

 
 
Po kliknięciu przycisku + Dodaj program otworzy okno definicji wydziału.  Musisz podać kod 
wydziału oraz jego nazwę. 
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2.2. Słownik stanowisk roboczych 

Słownik stanowisk roboczych, to opcja w programie w której definiujesz stanowiska robocze.  

 
 

Po wybraniu tej opcji z listy program otwiera okno Słownika stanowisk roboczych  

 

 
 

Słownik stanowisk roboczych odgrywa kluczową rolę w module BHP. 

Praca z modułem BHP została w całości opisana w dziale 4. Moduł obsługi BHP 
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2.3. Słownik miejsc użytkowania  

Funkcja w programie, w której definiujesz miejsce użytkowania asortymentu.  

 

 
 
W słowniku miejsc użytkowania wyznaczasz miejsce, na które wydany jest asortyment. 

Miejsce użytkowania może mieć własny kod kreskowy wykorzystywany w czasie przeprowadzania 
inwentaryzacji w programie. Nieaktywne miejsca użytkowania nie będą pojawiały się w 
podpowiedziach przy edycji dokumentów, ale usunięcie miejsca użytkowania, na które w 
przeszłości został wydany asortyment, nie jest możliwe.  
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2.4. Słownik miejsc powstawania kosztów MPK  

Słownik miejsc powstawania kosztów zawiera stanowiska kosztów.  W przypadku produkcji lub 
projektu możesz wydawać asortyment na konkretny MPK.  

 
 
Słownik jest dowolnie edytowalny, ale w przypadku istnienia powiązania z danym miejscem w 
innych dokumentach, usunięcie MPK nie jest możliwe.  
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2.5. Słownik grup kontrahentów  

Słownik grup kontrahentów funkcja, w której definiujesz grupy kontrahentów. Dzięki temu masz 
rozdzielnych pracowników od kontrahentów oraz dodatkowych grup wirtualnych jak np. likwidacja, 
magazyn wirtualny, itp. 

 
 
W słowniku grup kontrahentów możliwe jest dodawanie nowych oraz edytowanie istniejących grup. 
Usunąć można jedynie grupy, które nie mają powiązania w żadnych dokumentach.  

 
 

W grupach kontrahentów możesz wskazać grupę uprawnioną do pobierania asortymentu ze 
statusem blokującym (najczęściej Serwisanci). Pracownik z takiej grupy będzie mógł pobrać 
narzędzie pomimo blokady statusowej.  
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2.6. Słownik rodzajów kartotek  

Słownik rodzajów kartotek pozwala na zdefiniowanie informacji o rodzaju asortymentu. Będzie to 
bardzo pomocne do raportowania. 
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W zakładce Cechy możesz nazwać dodatkowe cechy asortymentu, po których będziesz mógł 
wyszukiwać i sortować kartoteki. 
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2.7. Słownik grup kartotek 

Słownik grup kartotek funkcja, w której definiowane są grupy kartotek. To drugi, obok  Rodzaju 
kartotek sposób podziału. Domyślnie stosujemy podział na środki trwałe, środki trwałe nisko  cenne 
i wyposażenie. 

 
  
Nie można usunąć grupy, która jest już powiązana w dokumentach.  

 
 

Jeśli zdefiniowana grupa zawiera wyłącznie środki trwałe, zaznacz pole Środek trwały. 
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2.8. Słownik statusów 

Słownik statusów pozwala określić dostępne statusy danego asortymentu.  

 

 
 

Główną rolą statusów w programie, jest umożliwienie blokady statusowej. Aby to zrobić kliknij 
Edytuj na wybranym statusie lub dodaj nowy status: 

 

 
 

Po ustawieniu przy zwrocie statusu Do kontroli/Niesprawne na wybranym asortymencie osoby 
nieuprawnione nie będą mogły go pobrać. 

 

Statusy mogą być wykorzystane do generowania raportów zawierających asortyment o konkretnym 
statusie. 
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2.9. Słownik producentów 

Ten słownik pozwala definiować producenta asortymentu.  

 

 
 

Słownik zawiera informację o nazwie producenta oraz czy jest to aktywny producent.  
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2.10. Słownik terminów 

Słownik terminów pozwala na definicję nadchodzących terminów, ich  rodzajów oraz konfigurację 
wyprzedzenia alertów. 

 
 

Po wciśnięciu przycisku + Dodaj program otworzy okno dodawania nowego terminu: 

 

 
 

W tym oknie wybierz nazwę i rodzaj terminu, a następnie wprowadź wartość liczbową, która 
określa, ile dni przed przekroczeniem terminu alert zostanie wysłany.  
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2.11. Słownik powodów wymiany 

Słownik, w którym definiujemy rodzaje wymian asortymentu wykorzystywany przy wymianie 
asortymentu. 
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3. Instalacja i konfiguracja urządzeń dodatkowych  

Program Narzędziownia w celu ułatwienia i przyśpieszenia pracy używa wiele urządzeń 
dodatkowych: czytniki kodów kreskowych, mobilne kolektory danych, czytniki kart pracowniczych 
oraz czytniki RFID. 

Urządzenia oferowane przez firmę PWSK i zakupione wraz z programem są już skonf igurowane i 
przystosowane do pracy z programem. 

Urządzenia zakupione dodatkowo – muszą być skonfigurowane w sposób opisany poniżej.  

3.1. Skanery kodów kreskowych  

Program Narzędziownia obsługuje skanery kodów kreskowych.  

Warunkiem użycia skanera w programie jest skonfigurowanie klawisza Enter jako prefix, czyli po 
odczycie kodu kreskowego skaner domyślnie ma dodać Enter.  

3.2. Mobilne kolektory danych 

Program Narzędziownia posiada pełne wsparcie pracy z kolektorami danych.  

Do pełnej współpracy z kolektorem wymagany jest program Mobilna Narzędziownia 

Mobilna Narzędziownia to dedykowane oprogramowanie firmy PWSK na kolektory danych, 
zalecamy, aby przy zakupie kolektora danych, który miałby współpracować z programem 
Narzędziownia kontaktować się bezpośrednio z firmą PWSK w celu uzyskania aktualnej listy 
wspieranych modeli kolektorów danych.  

Program obsługuje zarówno kolektory z Androidem od wersji 6.0 

Pełny opis oraz instrukcję instalacji i konfiguracji można pobrać ze strony: 
https://www.pwsk.pl/pomoc/ 
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3.3. Czytniki kart pracowniczych - podłączenie i konfiguracja 

Po podłączeniu czytnika kart pracowniczych RFID system automatycznie zainstaluje wymagany 
sterownik. W przypadku braku automatycznej instalacji sterownika pobierz go ze strony: 
https://www.pwsk.pl/sterowniki/  Czytniki RFID Unique/Mifare PWSK 

W programie wybierz Administrator → Parametry programu. 

Przejdź na zakładkę Czytniki RFID:  

 
 

Program wyświetli listę skonfigurowanych czytników w programie.  

Wybierz + Dodaj czytnik, aby skonfigurować nowy czytnik dla wskazanego komputera. 

 
 

 

https://www.pwsk.pl/sterowniki/
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Wybierz port COM odczytany z Menedżera urządzeń  systemu Windows: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznaczenie Autoryzacja operacji uruchomi funkcję, w której każdy wystawiany dokument będzie 
musiał zostać autoryzowany przez zbliżenie karty do czytnika. Numer karty zostanie zapamiętany 
jako forma podpisu elektronicznego. Wymagane jest włączenie autoryzacji w danym magazynie 
minimalnie na poziom: „tylko dla stanowisk z czytnikiem”. 

Zaznaczenie Logowanie do programu pozwoli użytkownikowi, zamiast wpisywania loginu i hasła 
zalogować się swoją kartą przypisaną w menu Użytkowników programu. 
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3.4. Czytniki RFID UHF podłączenie i konfiguracja  

Po podłączeniu czytnika RFID UHF system automatycznie zainstaluje wymagany sterownik. 

 W przypadku braku automatycznej instalacji sterownika pobierz go ze strony: 
https://www.pwsk.pl/sterowniki/   

Odpowiednio: 

Dla mniejszego czytnika Desktop Reader wybierz sterownik Czytnik RFID UHF Desktop , 

Dla większego czytnika 4mR wybierz sterownik Czytnik RFID UHF 4MR. 

W programie wybierz Administrator → Parametry programu. 

Przejdź na zakładkę Czytniki RFID:  

 

 
 

Program wyświetli listę skonfigurowanych czytników w programie.  

https://www.pwsk.pl/sterowniki/
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Wybierz + Dodaj czytnik, aby dodać nowy czytnik. 

 
 

Wybierz podłączony czytnik z listy rozwijanej:  

• Czytnik znaczników UHF dla desktop reader’a (małego czytnika biurkowego),  

• Czytnik znaczników UHF 4mR dla czytnika RFID 4MR (większego białego czytnika).  
Wybierz port COM odczytany z Menedżera urządzeń Windows: 
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Wybierz tryb pracy czytnika UHF - domyślnym trybem pracy jest odczyt numeru TID – unikatowego 
numeru, niemożliwego do podrobienia, który jest nadawany znacznikowi na etapie produkcji. 
Pozostałe parametry pozostaw bez zmian. 

 

Zaznaczenie Autoryzacja operacji uruchomi funkcję, w której każdy wystawiany dokument w 
programie musi zostać autoryzowany przez zbliżenie karty do czytnika. Numer karty zostanie 
zapamiętany jako forma podpisu elektronicznego. Wymagane jest włączenie autoryzacji w danym 
magazynie minimalnie na poziom: „tylko dla stanowisk z czytnikiem”. 

Zaznaczenie Logowanie do programu pozwoli użytkownikowi zalogować się swoją kartą przypisaną 
w menu Użytkowników programu. 
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3.5. Konfiguracja drukarki RFID Zebra ZD500R 

 

3.5.1. Przygotowanie drukarki Zebra ZD500R do pracy. 

 

W celu przygotowania urządzenia do pracy proszę odwołać się do oryginalnej instrukcji obsługi i 
postępować według niej. 

• W pierwszej kolejności należy wyjąć urządzenie z opakowania oraz ustawić w miejscu 
przeznaczonym dla drukarki. Podłączyć zasilacz sieciowy dostarczony w zestawie do 
drukarki i gniazda sieciowego 230VAC. 
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• W następnej kolejności należy umocować kalkę żywiczną w urządzeniu zgodnie z instrukcja:  
 

 
 

• Umieścić medium do zadruku (etykiety samoprzylepne) w urządzeniu odpowiednio 
ustawiając czujnik obecności etykietki zgodnie z instrukcją:  

 

 
 
 

• Upewnić się, że drukarka jest włączona i wcisnąć klawisz „feed” celem wysunięcia etykiet z 
drukarki i przeprowadzenia wstępnej kalibracji. 
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3.5.2. Ustawienie interfejsu sieciowego. 

 

Drukarka Zebra ZD500R wyposażona jest w port LAN (ethernet) i to przy jego pomocy łączymy 
drukarkę z komputerem – za pośrednictwem sieci lokalnej ethernet (LAN).  

 

 

 

 

• Wyłączyć drukarkę przy pomocy klawisza z tyłu obudowy 
• Podłączyć przewód LAN zgodnie z rysunkiem powyżej 

• Załączyć drukarkę przy pomocy klawisza z tyłu obudowy  

 

Drukarka uruchomi się i po przeprowadzeniu testu wyświetli na wyświetlaczu adres interfejsu 
sieciowego pozyskany z routera poprzez protokół DHCP. 

Ten adres najlepiej zablokować dla urządzenia (skonsultować z administratorem sieci lokalnej) i 
użyć go w konfiguracji programu Narzędziownia.  
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3.5.3. Kalibracja ręczna drukarki. 

 

Drukarka jest dostarczona w pełni skalibrowana i przygotowana do pracy, jednak, gdyby zaszła 
potrzeba zmiany rozmiaru etykiet może być potrzebna ponowna kalibracja drukarki.  

 

W tym celu po załadowaniu poprawnym etykiet należy przejść do menu głównego urządzenia.  

 

 
 

Wybrać 6 pozycję menu (czujniki/sensors), klawiszem „w prawo” wybrać funkcję „kalibracja ręczna” 
i wcisnąć „start”. 

 

Dalej postępować wg wskazań na wyświetlaczu urządzenia, w celu przejścia do dalszego etapu 
kalibracji wcisnąć klawisz „pauza”.  

 

Drukarka podczas procesu kalibracji wysunie od jednej do kilkudziesięciu etykiet (można je później 
po skończonym etapie kalibracji cofnąć (nawinąć ponownie) do urządzenia.  
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4. Edycja wydruku dokumentu w programie 
Narzędziownia 

Edycja wydruku dokumentu w programie warunkowana jest posiadaniem odpowiednich  uprawnień 
opisanych w dziale Opis uprawnień użytkownika 

Edycja wydruku przebiega tak samo w przypadku każdego z dokumentów generowanych w 
programie Narzędziownia. 

Żeby edytować informacje na dokumencie, po wygenerowaniu podglądu przejdź do Edycji: 

 

 
 
Program otworzy okno edycji dokumentu: 
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Aby rozpocząć edycję wybranego pola otwieramy je klikając dwukrotnie:  

 

 
 
Zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK 
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4.1 Dodawanie dodatkowego pola 

W celu dodania dodatkowej informacji do raportu należy wygenerować i dostosować pole zarówno 
w Band1, jak i MasterData1. Ten proces składa się z czterech kroków:  

 
a) skopiuj i ustal pozycję komórki tytułowej w Band1 

 
 
W celu dopasowania szerokości pola w MasterData1 do szerokości pola w Band1 zaznaczamy pole 
w Band 1, wciskamy klawisz Shift i używamy przycisku Same Width znajdującego się w górnym 
menu. 

 
 

Po wykonaniu tej operacji pole zostanie automatycznie dopasowane.  
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b) skopiuj i ustal pozycję komórki wynikowej w MasterData1: 

 

 
 

Dopasuj wymiary podobnie jak w podpunkcie a. 

 
c) zmień nagłówek w Band1 na informację, którą chcemy uzyskać na raporcie, przykładowo Grupa. 
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d) po zatwierdzeniu zmian w Band1 przejdź do MasterData1 i wybierz pole wynikowe. 

 

 
 
 

- używając przycisku [ABC] przejdź do wybrania odpowiedniego pola z bazy danych: 

 

-  odszukaj pole Grupa i dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy, aby wywołać okno Expression 
Editor. 

 

 
 
Zatwierdź przyciskiem OK. 
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Sprawdź podgląd wydruku: 

 

 
 
Jeśli chcesz zmienić czcionkę wróć do okna edycji naciskając przyc isk close, zaznacz pole 
wynikowe i zmień rozmiar czcionki.  

Wybierz podgląd, aby sprawdzić, czy zmiany przebiegły poprawnie:  

 

 
 
 
Jeśli wydruk wygląda tak jak powinien, wróć do okna edycji i zapisz szablon przyciskiem 
znajdującym się obok przycisku podglądu. Domyślnie raporty zapisują się w miejscu instalacji 
programu Narzędziownia w katalogu Raporty (plik z rozszerzeniem FR3).  

Przycisk do zapisu raportu (opcjonalnie można użyć skrótu klawiszowego ctrl+s): 

 

Przycisk do podglądu raportu (opcjonalnie można użyć skrótu klawiszowego ctrl+p): 
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DZIAŁ V 
MODUŁY DODATKOWE 
PROGRAMU 
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1. Moduł kompletów 

Moduł kompletów pozwala użytkownikowi na utworzenie kompletu z listą składową asortymentu.  

Utworzony komplet umożliwia szybkie wydawania i zwroty asortymentu. 

Komplet tworzony jest z narzędzi przyjętych na stan magazynu.  

Moduł dostępny jest po odblokowaniu, w kartotece asortymentu:  

 

 
 

Kolumna Komplet status informuje użytkownika o dostępności części składowych.  

Kolumna Stan składnik zawiera informacje o ilości Asortymentu dodanej do kompletu. 
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1.1. Definiowanie kompletu 

Definicje kompletu zacznij od zdefiniowania kartoteki kompletu. W tym celu wybierz z kartoteki 
+Dodaj. 

 

 

 

Wymagane jest jedynie pole Nazwa. 

Po zatwierdzeniu klawiszem OK, przejdź do edycji tej kartoteki. 

 
 

Przejdź na zakładkę Lista składowa 
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W zakładce Lista składowa definiujesz skład kompletu, aby to zrobić ręcznie  wybierz + Dodaj. 

Program otworzy kartotekę, podobnie jak w dokumencie Pz jest możliwość wielokro tnego wyboru z 
klawiszem Shift i Ctrl. Po zaznaczeniu pozycji kliknij na klawisz Wybierz. 
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Program domyślnie ustawi wartość 1 dla każdej z wybranych pozycji. Jeśli chcesz zmienić ilość 
asortymentu w zestawie, zaznacz pozycję i kliknij Edytuj.  

 

 

 

Po przejściu do Edycji możesz zmienić ilość w przypadku nieunikatowych pozycji. 
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W przypadku pozycji unikatowych możesz zaznaczyć Identyfikujący UHF. 

Oznaczenie asortymentu jako identyfikujący UHF  spowoduje, że przy wydaniu kompletu za pomocą 
technologii RFID wybierając identyfikujący, wydasz cały komplet. 

 

Pozycje do kompletu możesz również dodawać za pomocą czytnika UHF:  

 

 

Po zbliżeniu znaczników RFID pozycje zostaną dodane do kompletu. Czytnik działa w trybie 
aktywnym – odczyt zostanie zakończony dopiero po naciśnięciu przycisku Zakończ.  

Asortyment będący elementem składowym kompletu nie może być zlikwidowany.  

Przed likwidacją takiej pozycji należy wycofać ją z kompletu.  
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1.2. Wydanie kompletu 

Wydanie zestawu realizowane jest w podobny sposób jak wydanie  zwykłego asortymentu. 

Z głównego panelu programu wybierz ikonę Wydanie: 

 
Po wybraniu Kontrahenta, kliknij na +Dodaj pozycje dokumentu. 

 

 
Kliknij na + Dodaj. 
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Program przejdzie do Kartoteki, wybierz komplet. 

 

 

Po wybraniu Kompletu zostanie on dodany do wydania: 

 
Program pokazuje informację o asortymencie w zestawie. 

Zatwierdź dokument przyciskiem OK. 
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Na wygenerowanym dokumencie program wykazuje wydanie całego kompletu.  

 

 

 

Po zamknięciu dokumentu Rw, program generuje kolejny dokument – listy składowej kompletów. 
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1.3. Zwrot kompletu 

 

 

 

Zwrot kompletu realizujesz w taki sam sposób jak w przypadku zwykłego asortymentu – wybierz 
Zwrot z głównego ekranu: 

 

 

Wybierz pracownika i przejdź do dokumentu klikając + Dodaj pozycje dokumentu 

 

Okno zwrotu podpowiada wszystkie pozycje wydanego kompletu – możesz zwrócić komplet 
częściowo. 
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2. Moduł przeglądów technicznych 

Moduł przeglądów pozwala użytkownikowi na przeprowadzenie przeglądu technicznego. Moduł 
dostępny jest po odblokowaniu, w menu rozwijanym Magazyn i kartoteki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar w menu zaznaczony na czerwono to zakres modułu przeglądów technicznych.  

W pierwszej kolejności zdefiniuj informacje w słownikach.  
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2.1. Słownik czasookresu przeglądów  

 

 

 

Słownik w programie, w którym definiujesz informacje co, ile ma być przeprowadzany przegląd. 
Wybierz z menu Magazyn i kartoteki → Słownik czasookresu przeglądów:  

 

 

 

Słownik wyświetla informację o zdefiniowanych czasookresach w bazie, wprowadzony czas 
traktowany jest jak miesiąc lub tydzień. 
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2.2. Słownik metod sprawdzania 

 

 
 

W słowniku Metod sprawdzania wprowadzasz nazwę metody. Kliknij na Słownik metod 
sprawdzania: 

 

 
 

Nową nazwę metody dodajesz standardowo przyciskiem  + Dodaj. 

Możesz usunąć metodę, która nigdy nie była wykorzystywana i nie ma powiązań. 

Edytowanie nazwy metody sprawdzania zmieni ją na wszystkich dokumentach które zostały 
wystawione z wykorzystaniem tej metody. 
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2.3. Słownik rodzajów badań 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słownik rodzajów badań wyświetla informację o rodzaju badania oraz o wykonywanych 

czynnościach podczas tego badania. Wybierz  Słownik rodzajów badań z menu: 
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Kliknij + Dodaj, żeby dodać nowy rodzaj badania: 

 

W oknie definiowania rodzajów badań, przeglądów, legalizacji definiujesz nazwę badania oraz 
wybierasz ze słowników Czasookres kontroli i Metodę sprawdzania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wypełnieniu, przejdź dalej klikając + Dodaj wykonywane czynności: 

 

Po uzupełnieniu pola Do Zrobienia i Dopuszczalne błędy kliknij na Zatwierdź, aby dodać definicję 
do listy. 

W celu dodania kolejnej czynności kliknij + Dodaj. Po dodaniu wszystkich czynności kliknij OK. 
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2.4. Słownik wyników przeglądów.  

 

 

 

W tym słowniku określasz wynik przeglądu:  

 

 
 

Rezultat może być albo negatywny, albo pozytywny. 

Nazwa jest definiowana dowolnie. 



PWSK Narzędziownia 7.4                                                                              199 

2.5. Słownik wymagań 

 

 

 

Słownik wymagań pozwala na definicję według jakiej normy/wymagania realizowany jest przegląd.  
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2.6. Przegląd techniczny 

Po zdefiniowaniu wszystkich informacji w słownikach przejdź do Kartoteki: 

 

Wybierz z kartoteki pozycję unikatową na której chcesz przeprowadzić przegląd. 

Przejdź do edycji na zakładkę Przeglądy. 

 

Wymagane jest wybranie Grupy badań która automatycznie uzupełnia pola powiązane, czyli 
Czasookres kontroli i Metodę sprawdzania. 

 

 

W polu wymagania możesz wybrać ze słownika wcześn iej zdefiniowane normy. 

Dodatkowo wybrać możesz Miejsce kalibracji, jeśli wykonuje to firma zewnętrzna.  



PWSK Narzędziownia 7.4                                                                              201 

Pozostałe pola możesz uzupełnić ręcznie.  

Po uzupełnieniu informacji w Kartotece przejdź do wykonania przeglądu, z górnego menu Magazyn 
i kartoteki wybierz Przegląd techniczny i legalizacja: 

 

 

 

 

 

 

Otworzy się rejestr przeglądów technicznych, miejsce, które wyświetla wszystkie przeglądy:  
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Kliknij + Dodaj, program otworzy okno Kartoteki magazynowej wybierz pozycję do przeglądu. 

Program podpowie tylko te pozycje, które mają uzupełnioną zakładkę Przeglądy w kartotece 
magazynowej. 

 

 
 

Po wybraniu program wyświetli zdefiniowaną wcześniej listę czynności: 

Wpisz wynik badania oraz wybierz ocenę.  

Jeśli ocena jest negatywna program nie przedłuży terminu przeglądu o zdefiniowany czasookres. 
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Po zatwierdzeniu przyciskiem OK następuje powrót do zakładki Przegląd: 

 
 

Jeśli wynik przeglądu jest pozytywny data następnego badania będzie oddalona o ustawiony 
czasookres. Uzupełnij koszty oraz numer uprawnień i zatwierdź przyciskiem OK. 

(pola nie są konieczne do wypełnienia). 

Po zatwierdzeniu wygenerowany zostanie protokół przeglądu:  
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W programie jest też możliwość przeprowadzenia zbiorczego przeglądu technicznego. Jeśli 
przegląd asortymentu wykonujesz zbiorczo np. dla jednego rodzaju narzędzia, możesz wykonać 
masowy przegląd techniczny wybierając z zakładki 

Magazyn i kartoteki → Zbiorczy przegląd techniczny i legalizacja:  

 

 

 

 

 

Otworzy się okno Zbiorczego przeglądu , wybierz przedział terminów, w których masz wykonać 
przegląd i kliknij Odśwież, możesz filtrować asortyment po Rodzaju i Grupie. 

 

 
 

Po wyświetleniu asortymentu wybierz ocenę i zatwierdź przyciskiem OK. Przegląd zostanie 
zatwierdzony i wykonany – ocena może być tylko pozytywna przy zbiorczym przeglądzie  
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3. Moduł eksploatacji, remontów, napraw. 

Moduł odblokowany w wersji Professional programu. Umożliwia rejestrowanie kosztów 
eksploatacji, w tym zużycia paliwa, remontów oraz napraw sprzętu. Moduł dostępny jest z górnego 
menu programu Magazyn i kartoteki: 

 

 
 

Pracę z modułem eksploatacji zacznij od zdefiniowania Rodzajów eksploatacji, remontów, napraw.  
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3.1 Rodzaje eksploatacji, remontów, napraw  

Rodzaje eksploatacji, to pole słownikowe.  

Wybierz z górnego menu Magazyn i kartoteki → Rodzaje eksploatacji, remontów, napraw: 

 
 

 
 

Słownik wyświetla informację o zdefiniowanych rodzajach eksploatacji, remontów lub napraw oraz 
umożliwi ci edycję istniejącego już rodzaju oraz dodanie nowego rodzaju. Usunąć możesz rodzaj 
eksploatacji który nie był nigdy wykorzystywany.  
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Kliknij na + Dodaj: 

 
 

Nazwa jest polem dowolnie definiowalnym. W programie możliwe do wybrania są trzy rodzaje 
eksploatacji: 

• Naprawa, remont dotyczy eksploatacji narzędzi i asortymentu,  
• Media dotyczą zużycia pojazdów – licznik, 
• Paliwo zużycie paliwa. 

 

Po dodaniu nowego rodzaju wyświetli się na liście:  

 

W następnym kroku przejdź do słownika terminów kartotek. 
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3.2. Dodanie eksploatacji, remontu, naprawy. 

Wybierz z menu Magazyn i kartoteki → Nowa eksploatacja, remont, naprawa: 

 

 
 

 
 

Przyciskiem […] wybierz asortyment, do którego przypisać chcesz eksploatacje. 

Po wybraniu asortymentu wybierz Rodzaj eksploatacji, remontu lub naprawy z rozwijanej listy.  

W kolejnym kroku wybierz Kontrahenta i Użytkownika. 
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Przy naprawie asortymentu, możesz automatycznie zaktualizować termin przeglądu i gwarancji w 
kartotece: 

 
 

Uzupełnij koszty oraz pole dokument. W polu opis wypisz wykonane czynności/ wymienione części.  

Po zatwierdzeniu przyciskiem OK, generuje się dokument Remontu/naprawy: 
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3.3. Rejestr eksploatacji 

Rejestr eksploatacji wyświetla informację o wszystkich wykonanych eksploatacjach w obrębie 
magazynu. 

Wybierz Magazyn i kartoteki → Rejestr eksploatacji, remontów, napraw : 
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Klikając na przycisk Koszty wygenerujesz zestawienie kosztów eksploatacji, remontów i napraw w 
obrębie programu:  

 

 
 

Wybierz od kiedy program ma uwzględniać dokumenty do kiedy, domyślnie podpowiadany jest 
Przedział od początku miesiąca do obecnej daty.                                                                                                                                
Kliknij Podgląd – program wygeneruje podgląd wydruku zestawienia kosztów: 
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4. Moduł obsługi BHP 

Moduł obsługi BHP w programie Narzędziownia pozwala zdefiniować pełną tablicę rozmiarów 
pracowników oraz harmonogram wydań. Musisz pamiętać, że Moduł BHP zmienia cały magazyn w 
magazyn BHP. Tylko asortyment BHP może być w nim przetrzymywany – nie można przenieść na 
ten magazyn narzędzi oraz innego asortymentu, który nie wchodzi w skład odzieży roboczej i 
środków BHP. 

Magazyn BHP jest oznaczony specjalnym znacznik iem na liście w definiowaniu magazynów:  

 

 
 

Pracę z Modułem obsługi BHP zacznij od magazynu BHP z listy rozwijanej: 

 
 

Kolejnym krokiem jest definicja kolejno słowników:  

• Słownik Grup asortymentu BHP 
• Słownik rozmiarów asortymentu BHP 

 

Słowniki dostępne są z górnego menu BHP:  
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4.1 Słownik grup asortymentu BHP  

W słowniku Grup asortymentu BHP definiujesz grupy asortymentu BHP. 

Wybierz BHP → Słownik Grup asortymentu BHP: 

 

 
 

 
 

Standardowo nową grupę dodajesz przyciskiem +Dodaj. Usunąć możesz grupę bez powiązania. 
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4.2. Słownik rozmiarów asortymentu BHP  

W Słowniku rozmiarów BHP definiujesz rozmiary asortymentu. 

Wybierz BHP → Słownik rozmiarów asortymentu BHP: 

 

 
 

 
 

Nowy rozmiar dodajesz przyciskiem + Dodaj, usunąć możesz rozmiar bez powiązania. 
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4.3. Praca z modułem BHP 

Po zdefiniowaniu grup asortymentu i rozmiaru przejdź do kartoteki asortymentu:  

 

 
 

Dodaj nową pozycję przyciskiem + Dodaj: 

 
 

Zdefiniuj asortyment, rodzaj i grupę BHP. Po wypełnieniu kartoteki zatwierdź OK. 
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Przyjmij zdefiniowany asortyment na stan: 

 

 

 

Przejdź do słownika stanowisk roboczych, wybierz Kontrahenci → Słownik stanowisk roboczych: 

 



PWSK Narzędziownia 7.4                                                                              217 

 

 
 

Przejdź do Edycji, w przypadku braku zdefiniowanego stanowiska roboczego naciśnij  

+ Dodaj, a po dodaniu przejdź do Edycji. 

Po przejściu do Edycji przejdź na zakładkę BHP: 

 

 

W tej zakładce przypisujesz Grupę asortymentu, ilość oraz co, ile następuje wymiana: 
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Kliknij + Dodaj: 

 
Przyciskiem […] wybierasz rodzaj asortymentu, zdefiniuj ilość oraz częstotliwość wymiany. 

Zatwierdź przyciskiem OK. Zdefiniowany rodzaj pojawi się na liście zgodnie z tym co określiłeś:  
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Zatwierdź przyciskiem OK i przejdź do kartoteki Pracownika: 

 

 
 

Edytuj wybranego pracownika. 
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Po przejściu do Edycji przypisz klawiszem […] Stanowisko robocze: 

 
Otworzy się okno słownika stanowisk roboczych – wybierz stanowisko z przypisanym BHP: 

Po przypisaniu stanowiska roboczego przejdź do zakładki BHP: 

 

 

 

Po otwarciu zakładki BHP program pokaże grupę BHP którą przypisałeś do stanowiska: 
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Naciśnij Edytuj, żeby przypisać rozmiar BHP. 

 

 

 

Wybierz zdefiniowany wcześniej w słowniku rozmiar (dwuklik lub przycisk wybierz).  

 

 

Rozmiar BHP został przydzielony, zatwierdź zmiany przyciskiem OK. 

Przejdź do wydania asortymentu na pracownika: 
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Przejdź do dodania pozycji → + Dodaj pozycje dokumentu 

 

 

Kliknij + Dodaj: 
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Program podpowie Tylko te pozycje, które zostały przypisane w grupie asortymentu BHP do 
stanowiska roboczego pracownika, w rozmiarze pracownika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program kontroluje ilość wydanego asortymentu – nie pozwoli Ci wydać więcej. 
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4.4. Raport BHP 

Moduł BHP umożliwia wygenerowanie dwóch, wcześniej niezdefiniowanych raportów: 

• Harmonogram wydań BHP 
• Zapotrzebowanie BHP 

 

Wybierz BHP → Raport BHP: 

 
 

Wybierz z listy rozwijanej raport Harmonogram wydań BHP i kliknij Podgląd: 
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Raport pokazuje Przydział danego pracownika Stan, który został mu wydany, datę wydania oraz 
datę następnego wydania – data następnego wydania zmieni się o podany czas, jeśli wydano 
pracownikowi pełny przydział. 

 

 
 

Przejdź do raportu Zapotrzebowanie BHP → wybierz go z listy rozwijanej i kliknij Podgląd: 
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Raport Zapotrzebowanie BHP pokazuje jakich pozycji brakuje na magazynie a są kon ieczne do 
wydania pracownikowi. 
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5. Moduł Zaopatrzenia 

Centrum Zaopatrzenia, to moduł w programie Narzędziownia, który umożliwia:  

• utworzenie nowego zapotrzebowania oraz dostęp do rejestru zapotrzebowań,  
• dostęp do centrum zaopatrzenia i generowanie zapytań ofertowych,  

• tworzenie zamówień oraz dostęp do rejestru zamówień. 

 

Moduł dostępny jest po odblokowaniu z górnego menu programu. Wybierz Zaopatrzenie: 

 

 
 

W pierwszym kroku pracy z modułem wybierz i określ Nowe zapotrzebowanie: 
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Program otworzy okno dodawania nowego zapotrzebowania, koniecznym polem do wybrania jest 
Kontrahent/Pracownik: 

 

 

Możesz dodatkowo wybrać Zlecenie, pod które generowane jest zapotrzebowanie, 

Kliknij + Dodaj pozycję dokumentu: 

 

 
 

Dodaj pozycje do zapotrzebowania - kliknij + Dodaj. 
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Program otwiera kartotekę jak w przypadku przyjęcia asortymentu – widać stany zerowe:  

 

 

Pozycję wybierasz standardowo dwuklikiem lub przyciskiem wybierz.  

 

 
 

Wprowadź ilość asortymentu i zatwierdź przyciskiem OK. 
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Program wygeneruje wydruk Zapotrzebowania: 

 

 
 

Dokument możesz zweryfikować i edytować w rejestrze zapotrzebowania: 
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Utworzone zapotrzebowanie trafi do Centrum zaopatrzenia: 

 
 

 
 

W tym oknie możesz wygenerować zapytanie ofertowe do zapotrzebowania.  

Wybierz pozycję i kliknij + Generuj zapytanie ofertowe:  

 

 

 

Wybierz Kontrahenta, do którego chcesz skierować zapytanie ofertowe. 

Po wybraniu Kontrahenta wygeneruje się wydruk zapytania ofertowego:  
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Wszystkie zapytania ofertowe możesz podejrzeć w rejestrze zapytań ofertowych:  

 

 
 

 
 

Nie możesz usunąć zapytania, które ma już uzupełnioną ofertę. 
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Wybierz Uzupełnianie ofert z głównego menu: 

 

 

Po wybraniu z listy zapytania ofertowego kliknij w nie dwuklikiem lub kliknij Uzupełnij: 

 

 
 

Wypełnij wszystkie pola i zatwierdź przyciskiem OK. Wróć do Centrum zaopatrzenia: 

 

 
 

Przypisana oferta zmieni kolor zapytania na zielony. 

Odrzucenie oferty przywróci ją do niezatwierdzonego stanu. 

 



PWSK Narzędziownia 7.4                                                                              234 

Żeby wygenerować nowe zamówienie wybierz z menu Zaopatrzenie → Nowe Zamówienie: 

 

 
 

 
 

W nagłówku dokumentu wybierz Kontrahenta, opcjonalnie możesz wybrać Zlecenie. 

Kliknij przycisk + Dodaj pozycję dokumentu, żeby przejść dalej. 

 



PWSK Narzędziownia 7.4                                                                              235 

Klikając + Dodaj przejdziesz do dodania pozycji z kartoteki. 

 

 

Klikając + Minimum program wykaże listę pozycji z przekroczonym stanem minimalnym:  

 

 
 

Jeśli wybierzesz pozycję z + Minimum program podpowie wartość, która wyrówna stan minimalny. 
Możesz najpierw dodać pozycję z + Minimum, a następnie wybrać dodatkowo pozycję z kartoteki.  
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Po wybraniu wszystkich pozycji do zamówienia zatwierdź przyciskiem OK. 

 

 
 

Po zatwierdzeniu wygenerowany zostanie dokument Zamówienia.  

Możesz go podejrzeć w rejestrze zamówień.  
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Przejdź do rejestru zamówień – wybierz Zaopatrzenie → Rejestr zamówień: 

 
Rejestr zamówień wyświetla informację o wszystkich zamówieniach w programie oraz umożliwia  
wygenerowanie raportu zamówień:  
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Kliknij w Raporty zamówień: 

 

 
 

Wybierz rodzaj raportu i kliknij Podgląd. 
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6. Moduł Inwentaryzacji 

Proces Inwentaryzacji majątku rozpocznij od otwarcia nowej inwentaryzacji w programie.  

Aby to zrobić wybierz z menu Inwentaryzacja opcję Nowa inwentaryzacja: 

 

 
 
Program otworzy okno rozpoczęcia inwentaryzacji. W pierwszej zakładce pozostaw Rodzaj 
Inwentaryzacji jako Majątek w użytkowaniu.   

Wypełnij Datę oraz Skład komisji inwentaryzacyjnej. 

Dodatkowe informacje możesz umieścić w polu Komentarz. 

 
 
 
 
Po uzupełnieniu zakładki Inwentaryzacja zatwierdź rozpoczęcie inwentaryzacji OK 
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6.1. Wydruk arkuszy spisu z natury 

Z górnego menu programu wybierz Inwentaryzacja → Wydruk arkuszy spisu z natury 

Program otworzy okno arkuszy spisu z natury. 

 

 
 

Jeżeli zaznaczysz Podpowiadać stany, to program wydrukuje na arkuszu podpowiedź jaki stan 
powinien być spisany w danym miejscu użytkowania.  

Klikając na Podgląd program pokaże przygotowane arkusze spisu z natury:  
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6.2. Wprowadzanie wyników inwentaryzacji 

Wyniki spisu z natury wprowadź wybierając z menu Inwentaryzacja --> Wprowadzanie wyników 
inwentaryzacji: 

 

 
 
Program otworzy okno wprowadzania wyników inwentaryzacji:  

 
 
 
 
W inwentaryzacji użytkownika/pomieszczenia ważny jest wybór miejsca użytkowania oraz 
obecnego użytkownika majątku. W przypadku inwentaryzacji pomieszczenia domyślnie jest to 
kontrahent systemowy Majątek w użytkowaniu. 
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Po prawidłowym uzupełnieniu – zgodnie ze stanem faktycznym przejdź na +Wprowadź spisane 
pozycje 

Program automatycznie otworzy kartotekę. Wybierz te pozycje, które znajdują się w wybranym 
przez Ciebie pomieszczeniu: 

 
 

Pozycje wybierz przyciskiem Wybierz lub podwójnym kliknięciem na pozycji:  

 

 
 
 
Kolejne pozycje dodaj za pomocą klawisza +Dodaj. 

W razie pomyłki zaznaczoną pozycję możesz usunąć z dokumentu przyciskiem Usuń. 

Po spisaniu wszystkich pozycji z wybranego miejsca użytkowania zatwierdź dokument klikając OK. 
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6.3. Wydruk wyników inwentaryzacji  

Wybierz z górnego menu programu Inwentaryzacja → Wydruk wyników inwentaryzacji: 

 

 

 

Program otworzy okno generowania wydruku wyników inwentaryzacji.  

 

 
 

Program automatycznie uzupełnia Nr inwentaryzacji, która została utworzona w obrębie 
magazynu/oddziału. Wydruk możesz filtrować według dostępnych pól oraz posortować według 
następujących parametrów: 

 
 

Kliknij w Podgląd, aby zobaczyć wydruk. 
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6.4. Wydruk różnic inwentaryzacyjnych  

Wybierz z górnego menu programu Inwentaryzacja → Wydruk różnic inwentaryzacyjnych: 

 

 
 

Program otworzy okno generowania raportu różnic inwentaryzacyjnych. 

 

 
 

Na wydruku możesz uzyskać tylko nadmiary bądź tylko niedobory wybierając odpowiednią opcję w 
filtrze Wydruk obejmuje.  Kliknij na Podgląd, żeby wygenerować dokument. 
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Wydruk różnic inwentaryzacyjnych to jeden z najważniejszych wydruków podczas przeprowadzania 
inwentaryzacji. Wykazuje on, czy znaleziony asortyment znajduje się w poprawnej lokalizacji i 
poprawnej ilości sztuk: 

 

 
 

Na wydruku, w kolumnie Ostatnie zdarzenie program wypisuje, czy znaleziony asortyment znajduje 
się w poprawnym miejscu, czy powinien znajdować się w innym pomieszczeniu. 

Zweryfikuj wprowadzony spis z natury i jeżeli jest to potrzebne skoryguj go, poprawiając spis z 
natury lub dopisując kolejny. 
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6.5. Wydruk podsumowania inwentaryzacji  

Wydruk podsumowania inwentaryzacji wykazuje całość spisu z natury. Wybierz z górnego menu 
programu: 

 

Program otwiera okno generowania raportu podsumowania inwentaryzacji:  

 
 

Dokument podsumowania inwentaryzacji ma podobną strukturę do wydruku różnic 
inwentaryzacyjnych. Różnicą jest brak filtrowania nadmiarów/niedoborów. Przejdź, na Podgląd, a 
program wygeneruje dokument. 

 



PWSK Narzędziownia 7.4                                                                              247 

6.6. Zakończenie Inwentaryzacji  

Jeśli na wydruku podsumowania inwentaryzacji wszystkie informacje są zgodne – inwentaryzację 
możesz zakończyć. 

Wybierz z górnego menu programu Inwentaryzacja → Rejestr Inwentaryzacji 

 

 

Przejdź do edycji przyciskiem Edytuj 

 

 
 

Kliknij Zakończ inwentaryzację – jest to operacja nieodwracalna. 
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7. Moduł obsługi wielu magazynów 

Moduł obsługi wielu magazynów w programie zapewnia nie tylko rozdzielenie asortymentu na 
osobne magazyny/oddziały, ale również przypisanie pracowników do konkretnych 
oddziałów/magazynów, z których pobierają asortyment. 

Dodawanie nowego magazynu zostało opisane w rozdziale 1.3. Tworzenie nowego 
magazynu/oddziału w obrębie programu. 

Przeniesienie asortymentu między magazynami opisane jest w rozdziale 6. Wystawianie 
dokumentu przesunięcia magazynowego. 

W celu przypisania pracownika do magazynu/oddziału wybierz z menu 

Administrator → Przydzielanie pracowników do magazynów lub oddziałów:  

 
 

 
 

 

 

Formatka Przydzielanie pracowników do magazynów lub oddziałów podzielona jest na trzy zależne 
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od siebie strefy. 

 
Górna strefa Filtr Pracownik umożliwi ci filtrację po polach słownikowych z kartoteki pracownika. 

 
 

Dostępne magazyny lub oddziały wyświetla listę wszystkich magazynów zdefiniowanych w 
programie i oznaczonych jako aktywne. Nie możesz przydzielić pracownika do nieaktywnego 
oddziału. 

 
 

Pracownicy wyświetla listę wszystkich pracowników lub zawężoną listę , jeśli wykorzystasz 
filtrowanie. Po prawej stronie są pracownicy bez przypisania do wybranego magazynu.  

Po przeniesieniu pracownika na lewą stronę będzie on podpowiadany tylko na wybranym 
magazynie. 
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W kartotece Pracownika możesz podejrzeć do których magazynów przydzielony jest wybrany 
pracownik. Wybierz pracownika i kliknij Podgląd następnie przejdź na zakładkę Magazyny: 

 

 
 

W tym miejscu wyświetlane są informacje o magazynach , z których ten pracownik pobiera 
asortyment. 
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8. Moduł lokalizacji 

Dodatkowa informacja o położeniu/umiejscowieniu w ramach magazynu (np. pomieszczenie, szafa, 
półka) lub w ramach użytkowania (np. maszyna, stanowisko, obszar).  
Lokalizacje posiadają swój własny stan magazynowy, dzięki czemu umożliwiają wykonywanie 
ruchów magazynowych z ich uwzględnieniem  

Drzewo lokalizacji pozwala na odzwierciedlenie faktycznego podziału i zorganizowania 
przestrzeni/obszarów magazynowych i użytkowych (struktura budynków, pomieszczeń, miejsc, 
obszarów, stanowisk). Dodatkowo drzewo pozwala na uzyskanie informacji o stanach 
magazynowych w ramach lokalizacji, grup lokalizacji podrzędnych itd. 

 

Moduł lokalizacji dostępny jest z menu Magazyny i kartoteki 
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8.1. Definiowanie lokalizacji Magazynowych 

Kliknij na Struktura rozmieszczenia lokalizacji → Edycja struktury 

 

 
 

Zaznaczamy wiersz Pomieszczenie 1 MAGAZYN GŁÓWNY.  

Kliknij na + Dodaj lokalizację 

Wpisujemy nazwę nowej lokalizacji i jej kod , który będzie widoczny podczas wystawiania 
dokumentów. 
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Masz możliwość wyboru Rodzaju lokalizacji pod warunkiem, że wcześniej zdefiniowałeś słownik.  

Słownik Rodzaju lokalizacji dostępny jest z menu Magazyny i kartoteki → 

Słownik Rodzaju lokalizacji 

 

Po wypełnieniu danych kliknij OK. 

Gdy chcesz dodać nową lokalizację magazynową kliknij i zaznacz na drzewie Pomieszczenie 1 
MAGAZYN GŁÓWNY i przejdź na Dodaj lokalizację. 

Aby zapisać i zamknąć drzewo lokalizacji kliknij na klawisz Zapisz. 

 

 
 

W przypadku wersji programu z modułem wielomagazynowym na drzewie lokalizacji możesz 
zdefiniować dowolną ilość magazynów. 

 

Z menu programu wybierz Administrator → Definiowanie Magazynów 

Zaznacz magazyn i kliknij Edytuj 
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Kliknij w pole Miejsce na drzewie lokalizacji. 

 

 
 

Wybierz pozycję zdefiniowanego magazynu i zatwierdź przyciskiem OK. 

 

 
 

 

Następnie klikamy na Kolor na drzewie lokalizacji i dostępnej palety wybieramy jeden kolor.  

 

 

 

Klikamy ok, aby zapisać zmiany. 
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Na drzewie lokalizacji każdy z nowych magazynów będzie odzwierciedlony innym kolorem.  
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8.2. Definiowanie lokalizacji poza magazynowych 

Zaznacz wiersz Budynek 1. Kliknij na + Dodaj Strukturę 

 

 
 

Kliknij Ok, aby zapisać zmiany. 

Zaznacz nową strukturę Hala i kliknij Dodaj Lokalizację 

Wpisz nazwę nowej lokalizacji i jej kod , który będzie widoczny podczas wystania dokumentów. 
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Kliknij Ok, aby zapisać zmiany. 

Aby zapisać i zamknąć drzewo lokalizacji kliknij na klawisz Zapisz. 

 
 

 
 

W magazynie masz dwie lokalizacje 1 Regał 1 Półka 1, 2 Regał 2 Półka 1 na które będziesz mógł 
przyjąć asortyment podczas wystawiania dokumentu PZ. 

 

Na Hali produkcyjnej utworzone zostały dwie lokalizacje 01 Frezarka, 02 Obrabiarka  

na które będziesz mógł wydać asortyment podczas wystawiania dokumentów Wz.  
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8.3. Przyjęcie na lokalizacje magazynowe  

Kliknij na Przyjęcie. Wybierz kontrahenta, od którego dokonujesz zakupu. 

Kliknij na Dodaj lub nowe. 

Po wyborze danej pozycji na dokument możesz określić jej położenie na magazynie.  

 

 
 

Wybrać lokalizację możesz klikając w [..] 

 

 
 

 
 

Z dostępnego drzewa lokalizacji masz możliwość wyboru tylko tych które są określone jako 
lokalizacje Magazynowe. (zaznaczone pogrubioną czcionką i kolorem)  

Wybierz lokalizację i kliknij OK. 
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Po wyborze pole lokalizacja zmienia się pokazując kod danej lokalizacji.  

Jeżeli kolejne pozycje mają trafić na tą samą lokalizację nie ma konieczności wyboru lokalizacji 
docelowej, gdyż jest ona automatycznie podpowiedziana po pierwszym wyborze.  

Gdy jednak chcesz zmienić lokalizację postępujemy identycznie jak w przypadku pierwszej pozycji.  

Kliknij na OK, aby wystawić dokument przyjęcia na magazyn. 
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8.4. Weryfikacja stanów na lokalizacjach magazynowych.  

Na drzewie lokalizacji możesz sprawdzić stan każdej lokalizacji z osobna lub całości.  

Z menu programu wybierz Magazyny i kartoteki → Struktura rozmieszczenia lokalizacji 

 

 
 

Gdy masz zaznaczone na drzewie cały magazyn po prawej stronie pokaże nam stan całego 
magazynu. 

 

 

 

Jeżeli na drzewie lokalizacji zaznaczysz konkretną lokalizację wtedy pojawi się tylko stan danej 
lokalizacji. 
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8.5. Wydanie na lokalizacje poza magazynowe 

Podczas wydania asortymentu na liście pozycji magazynowych program podpowie ci jaka jest 
domyślna lokalizacja magazynowa każdej pozycji.  

 

 
 

W przypadku gdy masz ten sam towar na kilku lokalizacjach magazynowych będzie on rozbity na 
liście na poszczególne lokalizacje. 

Po wyborze konkretnej pozycji określ jej lokalizację docelową.  

 

 
 

Kliknij [..] 

 

 

Pojawi się drzewo lokalizacji. 

 
 

Z dostępnych lokalizacji poza-magazynowych wybierz docelową na którą trafi asortyment.  

Jeżeli kolejne pozycje mają trafić na tą samą lokalizację nie ma konieczności wyboru lokalizacji 
docelowej, gdyż jest ona automatycznie podpowiedziana po pierwszym naszym wyborze.  

Gdy jednak chcesz zmienić lokalizację postępuj identycznie jak w przypadku pierwszej pozycji.  
Kliknij OK, aby wystawić dokument wydania. 
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8.6. Weryfikacja stanów na lokalizacjach poza magazynowych. 

Na drzewie lokalizacji możesz sprawdzić stan każdej lokalizacji poza magazynowej z osobna lub 
całości. 

Z menu programu wybierz Magazyny i kartoteki → Struktura rozmieszczenia lokalizacji 

 

 
 

 

Mając zaznaczone na drzewie wszystkie lokalizacje poza magazynowe w obrębie jednej struktury 
po prawej stronie pokaże nam stan całości.  

 

 
 

Jeżeli na drzewie lokalizacji zaznaczysz konkretną lokalizację poza magazynową wtedy pojawi się 
tylko stan danej lokalizacji. 
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8.7. Słownik lokalizacji 

Słownik jest dostępny z menu Magazyny i kartoteki –> Słownik Lokalizacji 

 

 

Dodanie nowej lokalizacji następuje poprzez kliknięcie + Dodaj 

Z tego miejsca masz możliwość wydrukowania etykiety lokalizacji 

Z dostępnej listy lokalizacji wybierz jedną pozycję i kliknij na  

Drukuj etykietę → Drukuj kod kreskowy 
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9. Moduł Importu danych 

Moduł Importu danych w programie Narzędziownia pozwala na automatyczne wprowadzenie 
danych do programu na podstawie pliku CSV, 

Przed utworzeniem pliku do importu danych pobierz arkusz wzorcowy importu danych ze strony:  

https://www.pwsk.pl/modul-importu-danych-z-pliku-csv/ ,lub skontaktuj się z firmą PWSK 
mailowo na adres biuro@pwsk.pl. 

 

Moduł Importu danych pozwoli Ci na: 

• Automatyczne utworzenie kartotek magazynowych 

• Automatyczne utworzenie kartotek pracowników/kontrahentów  
• Podział kartotek na grupy, rodzaje 
• Przypisanie kartotek asortymentu do Producenta 
• Automatyczne ustawienie statusów 

• Automatyczne utworzenie pozycji seryjnych wraz z uzupełnieniem Numeru seryjnego i 
Numeru Inwentarzowego 

• Automatyczne wydanie na: Pracownika/Kontrahenta/MPK/Miejsce Użytkowania  
 
Moduł Importu danych po odblokowaniu dostępny jest w zakładce Administrator: 
 

 
 

 

https://www.pwsk.pl/modul-importu-danych-z-pliku-csv/
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9.1. Przygotowanie pliku z importem danych dla kartoteki asortymentu 

Pobrany ze strony plik otwórz w swoim arkuszu kalkulacyjnym. 

 

 

Pod wierszem tytułowym zamieszczona jest informacja o długości pola – obejmuje znaki białe 
takie jak spacja czy tabulator. 

Poniżej wprowadzone zostały przykładowe dane do każdej z komórek arkusza.  

Przeanalizuj przykładowe dane a następnie usuń puste wiersze tak żeby wiersz 1 był wierszem 
tytułowym: 

 

 

 

W imporcie kartotek magazynowych wymagane pole to Nazwa.  
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Na etapie kreowania arkusza importu możesz już tworzyć:  

• Pozycje unikatowe 
• Pozycje seryjne 
• Pozycje do zużycia 
• Podział kartoteki na Grupy, Rodzaje, Producentów  

• Wydanie na obecnego użytkownika sprzętu 
 
 
 
Pozycje unikatowe wskazujesz w arkuszu w kolumnie Unikatowe: 
 

 
 

Pozycje Unikatowe i Pozycje Seryjne mogą mieć zdefiniowane Terminy Przeglądu i Terminy 
Gwarancji. 

Format Daty dla tych terminów to domyślnie dd.MM.yyyy – jeśli masz inny format daty musisz 
zmienić to w ustawieniach importu danych przed wgraniem pliku w tym miejscu: 
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Pozycje seryjne definiujesz w kolumnie Pozycja Seryjna: 

 

 

Pozycje seryjne definiujesz tak jak unikaty (T/N) definiując Numer seryjny automatycznie go 
przypiszesz do pozycji program połączy asortyment w pozycje seryjne wyłącznie jak wskażemy 
Pole Unikatowe, które pozwoli na wyróżnienie pozycji, najlepiej korzystać z indeksu jednak w 
przypadku jego braku możesz skorzystać z dodatkowych opcji:  

 

 

Każdy przedmiot seryjny jest automatycznie przedmiotem unikatowym! 
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Pozycje do zużycia wskazujesz w polu Przedmiot do zużycia:  

 

 

Przedmiot do zużycia nie może być przedmiotem seryjnym i unikatowym!  
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Podział kartoteki na Grupy, Rodzaje, Producentów  pozwoli na dokładniejszą filtrację w 
raportowaniu i wydawaniu pozycji. W przypadku bazy powyżej 500 rekordów podział kartotek 
odgrywa kluczową rolę przy generowaniu raportów, jeśli importujesz dane zwróć uwagę na to, aby 
kolumny Grupa, Rodzaj, Producent nie zostawały puste:  
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Arkusz zrealizuje Wydanie na obecnego użytkownika sprzętu jeśli wskażesz go w kolumnie 
Pracownik/Kontrahent, jeśli nie uzupełnisz kolumny Miejsce użytkowania program domyślnie wyda 
asortyment we wskazanej ilości na Teren Zakładu  

 

 

Jeśli chcesz, żeby asortyment od razu po zaimportowaniu był wydany musisz wskazać ilość. 

Dla pozycji unikatowych i seryjnych ilość to maksymalnie 1 sztuka!  

 

 

Przy uzupełnianiu ceny pamiętaj, że musi być oddzielona kropką . 
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Przejdź do programu, wybierz z menu 

Administrator → Import danych z CSV, Excel, ERP: 

 
 

Ustaw kolumny zgodnie z nazewnictwem w pliku → skrajnie lewa kolumna to górna pozycja w polu 
Importowane pola: 

 

 
 

Pola Cecha 1,2,3,4,5 to w module importu danych: Dodatkowe 1,2,3,4,5. 
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Przejdź do arkusza kalkulacyjnego: 

 

 

Przed utworzeniem pliku CSV do importu usuń kolumnę tytułową, moduł importu jej nie pomija! 
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Wybierz kolejno Plik → Zapisz jako → Test CSV (.csv) 

 

 
 

Kliknij Zapisz: 

 

 
 

 

 

Libre office otworzy okno Eksport pliku tekstowego możesz tu ustalić separator pola. Domyślnym 
Separatorem pola jest znak |, Separator tekstu pozostaw pusty. 

Ważne: Zestaw znaków musi być ustawiony jako Europa Środkowa (Windows-1250/WinLatin 2). 
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Po zatwierdzeniu przyciskiem OK program poinformuje, że wyeksportował tylko aktywny arkusz. 
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9.2. Importowanie kartotek asortymentu 

Przejdź do modułu importu danych: 

 

Ustaw Importowane pola zgodnie z plikiem CSV: 
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Ustaw separator pliku CSV - domyślny separator i format daty program wyświetla na górze okna:  

 

Żeby zweryfikować separator otwórz plik CSV za pomocą notatnika:  

 

 

Zmień separator w górnym polu, jeśli jest inny: 

 

 

Wybierz plik CSV do importu z lokalizacji, w której go zapisałeś: 

 

 

Po wybraniu zmień Ilość wyników do podglądu, jeśli jest większa niż 1000 

W polu Maksymalna ilość pozycji na dokumencie przyjęcia PZ wybierz ilość jaką chcesz mieć 
maksymalnie na dokumentach PZ – im większa ilość tym dłuższy i trudniejszy w edycji wydruk.  

Ważne! Przed rozpoczęciem importu zrób kopię zapasową bazy danych (najbezpieczniej przed 
każdym plikiem do zaimportowania zrób  kopię pliku narzedz3.ib znajdującego się domyślnie w 
lokalizacji c:\firebird\bazy\narzędz3.ib) 
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Jeżeli wszystko jest już ustawione jak powinno kliknij Rozpocznij import danych  

 
Ważne! Po przejściu importu nie klikaj pochopnie OK, jeżeli zatwierdzisz Import bez sprawdzenia 
poprawności importu operacja jest nie odwracalna! 

 

W module Importu danych nie musisz importować danych na miejsce użytkowania. Import bez 
zdefiniowanego miejsca użytkowania zasili informację w kartotece asortymentu. Jeśli zdefiniujesz 
liczbę sztuk program automatycznie utworzy dokument Pz – bilans otwarcia. Jeśli nie zdefiniujesz 
ilości sztuk w arkuszu do importu danych – program założy tylko definicję asortymentu w 
kartotece. 
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9.3 Weryfikacja poprawności importu danych  

Weryfikacja poprawności importu polega na sprawdzeniu czy pola z arkusza zostały 
zaimportowane poprawnie. 

  

Przejdź na Podejrzyj wyniki 

 
 

Zweryfikuj, czy kolumny zostały dobrze zaimportowane. Na tym etapie jeszcze możesz wycofać 
import klikając ANULUJ. Jeśli dane zostały zaimportowane poprawnie zatwierdź import 
przyciskiem OK. 
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9.4. Przygotowanie pliku z importem danych pracowników/kontrahentów  

Przejdź na drugi arkusz pobranego ze strony pliku:  

 

 

 

Do zaimportowania niezbędne jest jedynie Nazwisko Imię / Nazwa firmy.  
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Kartoteki pracowników automatycznie możesz podzielić na: 

• Stanowiska robocze 

• MPK 
• Wydział 

 

Podział ten umożliwi tworzenie dokładnych raportów w programie.  
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9.5 Import Kartoteki pracowników/Kontrahentów  

Żeby zaimportować kartoteki pracowników/kontrahentów do programu przygotuj plik importowy w 
podobny sposób. Pola, które mogą być zaimportowane możesz sprawdzić wybierając z menu 
Administrator → Import danych z CSV, Excel, ERP 

 
 

Po otwarciu modułu importu przejdź na zakładkę  

Kartoteka kontrahentów/pracowników: 
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Podobnie jak w przypadku importu kartotek – do importu pracowników musisz przygotować plik 
CSV: 

 
 

Przejdź do programu i ustaw kolumny według pliku:  

 

 
 

Usuń pierwszy wiersz i wygeneruj plik CSV. 
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Ustaw separator pola tak jak w przypadku importu kartotek magazynowych: 
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Ustaw separator oraz ilość wyników do podglądu tak jak w przypadku kartoteki asortymentu, 
generuj kod kreskowy zaznacz, jeśli pracownicy nie mają przypisanego kodu – bez kodu dane nie 
będą wysyłane do kolektora danych. 

Wybierz utworzony plik CSV i naciśnij przycisk Rozpocznij Import danych. 

 

 

 

Zweryfikuj poprawność importu przejdź na Podejrzyj wyniki. 
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Po weryfikacji poprawności importu Anuluj, jeśli dane nie są prawidłowe lub zatwierdź przyciskiem 
OK, jeśli są poprawne. 
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10. Moduł wielojęzykowy 

Menu umożliwia zarządzanie wersją językową programu.  

Po dodaniu tłumaczenia możesz ustawić dowolny język programu.  
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Po kliknięciu Dodaj nowy język otworzy się okno definicji języka: 

Menu Tłumaczenia przechowuje spis tłumaczeń programu: 

 

 
 

Tłumaczenia można wczytać do programu poprzez import nowego języka.  

 

 

 

 

 

 
 

Dzięki materiałom wideo umieszczonym pod tym linkiem 
uzyskasz pomoc w rozpoczęciu pracy z programem. 

 

Kliknij tutaj ->  https://www.pwsk.pl/akademia-narzedziowni-pwsk 

 

https://www.pwsk.pl/akademia-narzedziowni-pwsk/?utm_source=dokumentacja&utm_medium=pdf&utm_campaign=n3

