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1
Rozdzia

WST P
PodrCcznik ten przeznaczony jest dla administratora programu P ATNIK.
Przedstawiony jest w nim sposób instalacji i usuwania programu oraz opis jego
konfiguracji i innych zadaE administratora.

1.1 Dokumentacja programu
Dokumentacja programu sk ada siC z nastCpujFcych czC ci:
• Dokumentacja uDytkownika - zawiera opis funkcji programu oraz zasady
obowiFzujFce podczas pracy z programem.,
• Dokumentacja administratora - niniejszy dokument.

1.2 Jak korzysta z podr cznika?
Dokumentacja administratora podzielona jest na sze Q czC ci. Pierwsza czC Q
zawiera podstawowe informacje o podrCczniku i jego miejscu w ca ej
dokumentacji programu P ATNIK. W czC ci drugiej przedstawiony jest ogólny
opis programu i jego zadaE, a w trzeciej wymagania programu i sposób jego
instalacji Konfiguracja programu jest omówiona w czC ci czwartej. W
kolejnych czC ciach omówione sF wszystkie funkcje administracyjne i zadania
administratora.

WstCp
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Konsekwentne stosowanie w dokumencie róDnego rodzaju oznaczeE, jak
wyróDnienia w tek cie, sposoby zapisu klawiszy, elementy graficzne a takDe
jednolita terminologia, u atwia poszukiwanie i zrozumienie potrzebnych
informacji. PoniDej przedstawiono stosowane oznaczenia, symbole graficzne
i przyjCte konwencje zapisu klawiszy, oraz wyja niono ich znaczenie lub
sposób interpretacji.

Stosowane style czcionek
Nazwy poszczególnych elementów aplikacji (takich jak okna, przyciski,
komunikaty) sF wyróDniane stylem czcionki:
Styl czcionki

Znaczenie

P ATNIK 9.01.001

Nazwa aplikacji, programu lub
tablicy.

Rejestr P atników

Oznaczenie nazwy okna.

Start

Oznaczenie polecenia w menu oraz
przycisków na pasku narzCdzi.

ENTER

Oznaczenie klawisza.

Zapisz

Oznaczenie przycisku.

Czy
nadpisa
katalog?

istniej cy

Nie wolno

Tekst okna, tekst komunikatu
aplikacji.
Oznaczenie
opisu.

waDnej

tre ci

Stosowane symbole
W dokumencie stosowane sF teD nastCpujFce symbole graficzne:
Symbol

Znaczenie

Uwaga bardzo waDna dla realizacji zadania z punktu
widzenia aplikacji lub z przyczyn merytorycznych.

Informacja pomocnicza.
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Oznaczenie przyk adu.

Oznaczenie ikony.

Stosowane konwencje zapisu
Do oznaczenia kombinacji i sekwencji klawiszy przyjCto nastCpujFcF
konwencjC:

WstCp

KLAWISZ1 + KLAWISZ 2

Znak plus (+) pomiCdzy symbolami klawiszy
oznacza, De podczas naciskania drugiego
klawisza, klawisz pierwszy naleDy trzymaQ
wci niCty. Na przyk ad polecenie: „naci nij
klawisze ALT + ESC ” oznacza, De naleDy
trzymaQ wci niCty klawisz ALT i nacisnFQ
równocze nie klawisz ESC, a nastCpnie
zwolniQ oba. Je li znakiem plus bCdF
rozdzielone wiCcej niD dwa klawisze to
oznacza to, De wszystkie wymienione klawisze
muszF byQ wciskane w tym samym momencie.

KLAWISZ1, KLAWISZ2

Przecinek (,) pomiCdzy symbolami klawiszy
oznacza przyci niCcie i zwolnienie klawiszy
kolejno, jeden po drugim. Na przyk ad
polecenie „naci nij klawisze ALT, F” oznacza,
De naleDy przycisnFQ i zwolniQ klawisz ALT, a
nastCpnie przycisnFQ i zwolniQ klawisz F.
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2
Rozdzia

OGÓLNY OPIS PROGRAMU
Celem programu P ATNIK jest zapewnienie pe nej obs ugi dokumentów
ubezpieczeniowych i wymiany informacji z ZUS.
Program P ATNIK przeznaczony jest do instalowania i uDytkowania przez
p atników sk adek oraz podmiotów upowaDnionych, w tym pracowników biur
rachunkowych, którzy instalujF program P ATNIK po raz pierwszy, lub uDywali
wcze niejszych wersji programu.
Aktualna wersja programu pozwala miCdzy innymi na:
•
manualnF rejestracjC danych do dokumentów ubezpieczeniowych,
•
import danych z systemu kadrowo-p acowego,
•
automatyczne wykorzystanie danych p atnika do przygotowania
dokumentów ubezpieczeniowych,
•
wykorzystanie, przy tworzeniu nowych dokumentów zg oszeniowych,
danych identyfikacyjnych ubezpieczonych, które przechowywane sF
w kartotece,
•
utrzymanie danych historycznych osób ubezpieczonych,
•
weryfikacjC dokumentów ubezpieczeniowych oraz przygotowanie
raportu o wynikach weryfikacji,
•
tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie dokumentów
z innego miesiFca,
•
wyliczanie warto ci w poszczególnych dokumentach rozliczeniowych,
•
wy wietlanie
zawarto ci
elektronicznych
dokumentów
ubezpieczeniowych,
•
drukowanie dokumentów zg oszeniowych i rozliczeniowych wraz
z numerem wersji zamieszczonym w nag ówku,
•
drukowanie przelewów bankowych i dokumentów wp aty,
•
przygotowywanie przelewów bankowych w formie pliku tekstowego,

Ogólny opis programu
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•
automatyczne tworzenie i drukowanie raportów miesiCcznych (IM) i
rocznych (IR) dla ubezpieczonego,
•
przygotowanie
i
weryfikacjC
zestawów
dokumentów
ubezpieczeniowych,
•
wysy kC i potwierdzenie zestawów dokumentów,
•
obs ugC certyfikatów niezbCdnych do elektronicznej wymiany
dokumentów z ZUS,
tak, aby umoDliwiQ przygotowanie dokumentów ubezpieczeniowych w sposób
umoDliwiajFcy ich przekazanie do ZUS, zarówno w postaci elektronicznej (z
zapewnieniem uwierzytelnienia, poufno ci i integralno ci danych) jak i
papierowej.
Aktualna wersja programu jest przeznaczona dla tych p atników, którzy chcF
przygotowaQ i wydrukowaQ lub wys aQ elektronicznie dokumenty zg oszeniowe
i rozliczeniowe oraz ich korekty. W celu u atwienia prac zwiFzanych z
utworzeniem dokumentów udostCpniono mechanizm pobrania (importu) danych
wygenerowanych z systemów kadrowo-p acowych. Program umoDliwia
wyliczanie warto ci w dokumentach na podstawie wprowadzonych danych,
weryfikacjC dokumentów oraz wydruk przygotowanych dokumentów.

2.1 Co nowego w wersji 9.01.001?
Wersja 9.01.001 programu P ATNIK powsta a w celu zapewnienia poprawno ci
danych wykazywanych w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych
do ZUS przez p atników sk adek.
Zakres zmian Programu obejmuje:
1. Dodanie funkcji pobierania danych z ZUS. System umoDliwia pobranie
danych zapisanych na kontach p atnika i ubezpieczonych w ZUS oraz
aktualizacjC na tej podstawie kartotek programu P atnik. Dodatkowo system
umoDliwia pobranie aktualnych parametrów konfiguracyjnych dla programu
P atnik publikowanych przez ZUS, wymaganych do poprawnej pracy
systemu weryfikacji. Odbiór danych p atnika i ubezpieczonych moDliwy jest
po podpisaniu o wiadczenia o prawie do jego odbioru, oraz przekazaniu
niezbCdnych do uwierzytelnienia danych z dokumentów przekazanych do
ZUS. Dane mogF byQ pobierane:
• przy starcie programu (wg
harmonogramu, co kilka dni);

zdefiniowanego

w

ustawieniach

• na DFdanie uDytkownika (po wybraniu odpowiedniego polecenia w
menu);
• przed wysy kF zestawu (podczas weryfikacji dokumentów program w
niektórych przypadkach bCdzie wymusza pobranie aktualnych danych z
ZUS w celu dokonania weryfikacji nowych dokumentów);
• przed utworzeniem Informacji dla ubezpieczonego.
Domy lnie program pobiera dane wszystkich ubezpieczonych, którzy byli
zg aszani lub rozliczani na bieDFco. Dla p atników, którzy dokonujF zg oszeE
odrCbnie za pracowników i wiadczeniobiorców przewidziano moDliwo Q
wyboru docelowej grupy ubezpieczonych, dla których program powinien
pobraQ dane. Proces pobierania danych koEczy siC raportem prezentujFcym
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zakres danych, który podlega aktualizacji. W raporcie zawarte sF zarówno
dane sprzed zmiany jak i warto ci po wykonanej zmianie.
2. Poszerzenie zawarto ci kartotek p atnika i ubezpieczonych tak, aby moDliwe
by o przechowywanie danych pobranych z ZUS, przy czym zarówno
miejsca przechowywania danych jak i same dane pobrane z ZUS nie
podlegajF modyfikacji.
3. ZwiCkszenie zakresu weryfikacji dokumentów oraz krytyczno ci b Cdów
wykrywanych w dokumentach ubezpieczeniowych, w szczególno ci w
oparciu o dane i parametry pobrane z ZUS niezbCdne do wykonania
szczegó owych weryfikacji, m.in. w zakresie:
• poprawno ci sk adanych wyrejestrowaE z ubezpieczeE w oparciu o
zg oszony wcze niej kod tytu u ubezpieczenia, tzn. nie jest moDliwe
z oDenie dokumentu wyrejestrowujFcego z kodem tytu u, który wcze niej
nie zosta zg oszony;
• poprawno ci danych identyfikacyjnych p atnika i ubezpieczonego
zawartych w dokumentach ubezpieczeniowych, w szczególno ci w
oparciu o Centralny Rejestr Ubezpieczonych i P atników oraz RU
PESEL;
• poprawnego wyliczania kwot sk adek na poszczególne ubezpieczenia i
poszerzenia zawarto ci kartotek p atnika i ubezpieczonych tak, aby
moDliwe by o przechowywanie danych pobranych z ZUS, przy czym
zarówno miejsca przechowywania danych jak i same dane pobrane z
ZUS nie podlegajF modyfikacji; a w oparciu o wskaXniki ZUS, w
szczególno ci w zakresie sk adki na ubezpieczenie wypadkowe, liczonej
na podstawie stopy bazowej nadawanej przez ZUS;
• poprawno ci wykazywanych podstaw wymiaru sk adek w dokumentach
rozliczeniowych, w szczególno ci dotyczy to tytu ów do ubezpieczeE, dla
których w ustawie okre lona zosta a górna lub dolna wysoko Q.
4. Wprowadzenie nowych zasad weryfikacji, które kwalifikujF dokumenty do
dodatkowej kontroli w ZUS, przed skierowaniem ich do przetworzenia i
zapisania danych w nich zawartych na koncie p atnika i ubezpieczonych.
5. Dodanie funkcjonalno ci umoDliwiajFcej rejestracjC informacji o stanie
przetworzenia dokumentów wys anych do ZUS, poprzez:
• aktualizacjC stanu przetworzenia lub odrzucenia dokumentów przez ZUS;
• wprowadzenie dodatkowych informacji prezentujFcych wyniki
weryfikacji wykonane przez ZUS na etapie przetwarzania dokumentów.
6. Rozszerzenie zakresu Xróde finansowania sk adek na dokumentach
rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA.
7. MoDliwo Q utworzenia nowych dokumentów: Informacja miesiCczna i
Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej, w zamian za dotychczasowy
dokument ZUS RMUA Raport dla osoby ubezpieczonej.
8. Zmiany w mechanizmach wysy ania dokumentów ubezpieczeniowych:
• blokowanie w okre lonych sytuacjach wysy ki dokumentów do ZUS;

Ogólny opis programu
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• umoDliwienie oznaczenia kolejno ci przetworzenia dokumentów:
wyrejestrowania ZUS ZWUA i zg oszeE ZUS ZUA/ZUS ZZA m.in. w
sytuacji, gdy dokumenty te zosta y przygotowane w celu zmiany okresu
podlegania lub rodzajów ubezpieczeE;
• dodanie funkcjonalno ci blokowania przekazywania do ZUS
dokumentów zg oszeniowych i rozliczeniowych w tej samej przesy ce.
9. Dodanie automatycznej weryfikacji i aktualizacji komponentów programu
niezbCdnych do wykonania prawid owej weryfikacji dokumentów
przekazywanych do ZUS.
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3
Rozdzia

INSTALACJA
I USUWANIE PROGRAMU
P ATNIK jest programem wielostanowiskowym i przewiduje wspó dzielenie
danych. Program pracuje na komputerach klasy PC z zainstalowanym
systemem Microsoft Windows.
W dalszej czC ci rozdzia u znajdziesz informacje o:
•
•
•
•
•

wymaganiach programu P atnik,
instalacji programu P atnik,
sposobie usuniCcia programu,
umiejscowieniu plików programu i danych,
opcjach programu.

Instalacja i usuwanie programu
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3.1 Wymagania
Wymagania sprz;towe programu
Konfiguracja minimalna:
• procesor Pentium II,
• 512 MB pamiCci RAM,
• oko o 1 GB przestrzeni na dysku twardym (zaleDy od konfiguracji systemu
przed instalacjF),
• karta graficzna pracujFca w rozdzielczo ci, co najmniej 800*600 i
wy wietlajFca, co najmniej 256 kolorów,
• dowolny modem lub karta sieciowa.
Przedstawiona konfiguracja minimalna zapewnia efektywnF pracC w wypadku
operowania na niewielkiej liczbie dokumentów.
Praca przy rozdzielczo ci ekranu 800*600 i ustawionych duDych czcionkach
moDe powodowaQ niedostCpno Q niektórych elementów okien programu.
Konfiguracja zalecana:
• procesor Pentium IV lub szybszy,
• 1 GB pamiCci RAM lub wiCcej,
• 1-2 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym lub wiCcej - w zaleDno ci
od przewidywanej wielko ci bazy danych oraz zakresu instalowanych
komponentów,
• karta graficzna SVGA pracujFca w rozdzielczo ci 1024*768 i wy wietlajFca
16 milionów kolorów (TRUE COLOR),
• drukarka atramentowa lub laserowa drukujFca z rozdzielczo ciF
przynajmniej 300 dpi,
• karta sieciowa z dostCpem do szerokopasmowego Internetu,
• czytnik kart kryptograficznych.
Wymagania systemowe programu
Program PJATNIK wymaga jednego z niDej wymienionych systemów
operacyjnych (w polskiej wersji jCzykowej):
• Windows 98 SE (brak dostCpu do funkcji komunikacji elektronicznej z ZUS),
• Windows ME (brak dostCpu do funkcji komunikacji elektronicznej z ZUS),
• Windows 2000 z Service Pack 4,
• Windows XP z Service Pack 3 (lub wyDszy),
• Windows Server 2003 z Service Pack 2 (lub wyDszy),
• Windows Vista z Service Pack 2,
• Windows Server 2008 z Service Pack 2 (lub wyDszy),
• Windows Server 2008 R2 z Service Pack 1 (lub wyDszy),
• Windows Server 2012,
• Windows 7 z Service Pack 1,
• Windows 8
z zainstalowanF przeglFdarkF internetowF: Internet Explorer w wersji
przynajmniej 5.5 SP2 dla systemu Windows 2000 i starszych oraz 6.0 SP2 dla
systemu Windows XP i nowszych.

14

Dokumentacja administratora

Wymagania systemowe programu dla komunikacji elektronicznej z ZUS
Komunikacja elektroniczna z ZUS wymaga jednego z niDej wymienionych
systemów:
• Windows 2000 z Service Pack 4,
• Windows XP z Service Pack 3 (lub wyDszy),
• Windows Server 2003 z Service Pack 2 (lub wyDszy),
• Windows Vista z Service Pack 2,
• Windows Server 2008 z Service Pack 2 (lub wyDszy),
• Windows Server 2008 R2 z Service Pack 1 (lub wyDszy),
• Windows Server 2012,
• Windows 7 z Service Pack 1,
• Windows 8
z zainstalowanym pakietem Web Services Enhancements (WSE) 3.0
Na systemie operacyjnym Windows 2000 Professional z Service Pack 4 (+ High
Encryption Pack) wymagana jest przeglFdarka Internet Explorer w wersji co
najmniej 5.5 SP2.
Na poniDszych systemach:
• Windows XP z Service Pack 3 (lub wyDszy),
• Windows Server 2003 z Service Pack 2
wymagana jest przeglFdarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 SP2.
Na systemach Windows Vista, Windows Server 2008 wymagana jest
przeglFdarka Internet Explorer w wersji co najmniej 7.
Na systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2 wymagana jest
przeglFdarka Internet Explorer w wersji co najmniej 8.
Na systemie Windows 8 wymagana jest przeglFdarka Internet Explorer w wersji
co najmniej 10.
UWAGA - Kwalifikowane UrzCdy Certyfikacji oraz dostawcy
oprogramowania do obs ugi kart definiujF w asne wymagania systemowe dla
oprogramowania obs ugujFcego certyfikaty kwalifikowane, które mogF
powodaQ dalsze ograniczenia.
Ponadto do uruchomienia programu wymagane s=:
1. Pakiet WSE (3.x) zapewniajFcy implementacjC us ug Web Services
Enhancements
2. Komponenty dostCpu do danych MDAC w wersji co najmniej 2.71
3. Jeden z motorów baz danych:
• MS Jet 4.0 z Service Pack 6 lub wyDszym (motor bazy danych stosowany w
MS Access),
• MSDE 2000 z Service Pack 2 lub wyDszym (motor bazy danych zgodny z
SQL Server 2000), dla systemu Windows Server 2003 wymagany jest MSDE
2000 z Service Pack 3a lub wyDszym,
• SQL Server 7.0 z Service Pack 4 lub wyDszym,
• SQL Server 2000 z Service Pack 1 lub wyDszym,
• SQL Server 2005 lub SQL Server 2005 Express Edition,
• SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 Express Edition,
• SQL Server 2012 lub SQL Server 2012 Express Edition.
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Instalator programu P6ATNIK instaluje nast;puj=ce sk adniki, które s=
wymagane do poprawnej pracy programu (je li s= niezb;dne):
• Pliki programu P atnik;
• Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1 w polskiej wersji;
• Przy wyborze rodzaju bazy danych MS Access instalowany jest aparat bazy
danych Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 w polskiej wersji jCzykowej;
• Przy wyborze bazy danych MS SQL Server instalowany jest motor bazy
danych Microsoft SQL Server 2005 Express Edition z Service Pack 3; w tym
przypadku wymagany jest jeden z systemów operacyjnych: Windows 2000 z
Service Pack 4, Windows XP z Service Pack 2, Windows Server 2003 z Service
Pack 1, Windows Vista lub Windows 2008. Dla systemów Windows XP x64 i
Windows Server 2003 x64 wymagane jest, aby przed instalacjF serwera SQL
zainstalowany by Microsoft .NET Framework 2.0 x64;
• MSXML 4.0 Service Pack 2 (Microsoft XML Core Services).
Zainstalowanie pakietu WSE na systemach Windows 2000 oraz Windows XP
moDliwe jest po uzupe nieniu rodowiska systemu o oprogramowanie .NET
Framework:
• Windows XP - moDliwa jest instalacja pakietu .NET 3.5 sp1.
• Windows 2000 - moDliwa jest instalacja pakietu .NET 2.0 sp2.
Na tym systemie, przed zainstalowaniem tego pakietu konieczna jest
instalacja pakietu Aktualizacja zabezpieczeE dla systemu Windows
2000 - KB835732 (plik Windows2000-KB835732-x86-PLK.EXE - dla
polskiej wersji jCzykowej systemu). Na dzieE wydania podrCcznika
moDna go by o pobraQ ze strony http://www.microsoft.com/plpl/download/details.aspx?id=20806).
Program instalacyjny programu P atnik podejmuje próbC zainstalowania
wszystkich komponentów niezbCdnych do poprawnej pracy programu. IstniejF
jednak konfiguracj, na których moDe to byQ niemoDliwe.
W systemach Windows 2000, XP, Vista, Server 2003, Server 2008, Serwer
2008 R2, Serwer 2012, Windows 7, Windows 8 przy instalacji programu
P atnik wymagane sF prawa administratora.

3.2 Instalacja programu
PoczFwszy od systemu Windows Vista wprowadzono szereg zmian, które
powodujF konieczno Q innego niD dotychczas rozmieszczenia plików programu
P ATNIK. W niniejszym rozdziale opisano sposób instalacji i organizacji danych
programu P ATNIK na systemie Windows Vista i nowszych oraz osobno na
systemie Winodws XP i starszych.

3.2.1 Instalacja programu na systemie Windows Vista lub nowszych
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Zawarte w tym rozdziale informacje dotyczFce instalacji programu P ATNIK i
rozmieszczenia plików programu na systemie Windows Vista dotyczF równieD
nowych systemów, czyli Windows 7, Windows 8 oraz Windows 2003 Server i
2008 Server. Je li chcesz siC dowiedzieQ jak zainstalowaQ program na
starszych wersjach systemu (np. Windows XP), przejdX do rozdzia u
3.2.3 Instalacja programu na systemie Windows XP lub starszych.
Pakiet instalacyjny programu P ATNIK w WERSJI 9.01.001 moDe byQ
dostarczony w jednym z dwóch wariantów.
W wariancie pierwszym pakiet instalacyjny sk ada siC z pliku o nazwie
SETUP.EXE oraz dodatkowych plików instalacyjnych (dystrybucja na p ytach
CD-ROM).
Wariant drugi pakiet instalacyjny to pojedynczy plik o nazwie INSTALL.EXE
(jest to wariant dystrybuowany przez sieQ Internet).

Przed zainstalowaniem programu naleDy sprawdziQ jego wiarygodno Q –
wykonaQ procedurC weryfikacji wersji instalacyjnej programu (patrz rozdzia
7.2 Sprawdzenie autentyczno ci wersji instalacyjnej programu P ATNIK).
Do przeprowadzenia instalacji na systemie Windows Vista lub nowszych
wymagane jest zalogowanie siC na konto uDytkownika posiadajFcego prawa
administratora systemu.
Je li wcze niej korzysta e z programu P ATNIK w WERSJI 8.01.001A,
7.03.002, 7.03.001, 7.02.001 lub 7.01.001, to program instalacyjny
umoDliwi instalacjC wersji 9.01.001 z jednoczesnym przejCciem
dotychczasowych ustawieE (m.in. lokalizacji katalogu instalacyjnego,
lokalizacji bazy danych i innych danych programu, okresu rozliczeniowego,
p atnika wybranego do kontekstu). Jednak w przypadku, gdy zainstalowana jest
wersja 7.01.001, ten sposób instalacji nie jest zalecany na systemie Windows
Vista lub nowszych ze wzglCdu na wprowadzony od wersji 7.02.001 nowy
sposób organizacji danych uDytkowników, który zak ada wydzielenie danych z
katalogów instalacyjnych programów.
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W wersji 7.01.001 dane programu P ATNIK domy lnie zapisywane by y w
katalogu roboczym programu P ATNIK i w jego podkatalogach. Je li program
P ATNIK zainstalowany by z domy lnymi ustawieniami, to lokalizacja danych
programu w jego katalogu roboczym moDe powodowaQ trudno ci podczas pracy
na systemie Windows Vista, poniewaD zwykli uDytkownicy nie majF praw do
modyfikacji zawarto ci katalogu Program Files (patrz rozdzia
3.4.1 Umiejscowienie programu na systemie Windows Vista). W tym
przypadku zaleca si; odinstalowaQ wersjC 7.01.001 i zainstalowaQ wersjC
9.01.001. NastCpnie, je li jest wykorzystywania baza danych MS Access,
przenie Q plik bazy roboczej i plik bazy archiwum (o ile archiwum istnieje) do
podkatalogu Baza w katalogu danych programu, który jest tworzony podczas
instalacji wersji 9.01.001. Od tej pory wszystkie nowe dane programu bCdF
zapisywane w podkatalogach tworzonych w katalogu danych programu. Je li
baza robocza programu znajdowa a siC w dotychczasowej lokalizacji domy lnej
i zosta a przeniesiona do nowej lokalizacji, to naleDy ponownie skonfigurowaQ
po Fczenie z bazF danych. Analogicznie naleDy postCpowaQ z konfiguracjF
domy lnego archiwum, je li takie istnia o. W przypadku, gdy uDytkowana jest
wersja wcze niejsza niD 7.01.001, opisana powyDej procedura instalacji jest
konieczno ciF, gdyD ustawienia wersji starszych niD 7.01.001 nie sF
przejmowane. Nowa organizacja danych zosta a wprowadzona poczFwszy od
wersji 7.02.001. Jednak wersja ta mog a podczas instalacji przejFQ domy lne
ustawienia z wersji 7.01.001. W tym przypadku podczas instalacji równieD
zaleca siC opisany powyDej sposób postCpowania, w celu wydzielenia danych
programu z jego katalogu instalacyjnego.
UWAGA! Program P ATNIK w WERSJI 9.01.001 zastCpuje wersje
poprzednie. Oznacza to, De po zainstalowaniu wersji 9.01.001 nie bCdzie
moDliwo ci równoleg ego korzystania ze starszych wersji programu.

UWAGA!
Program P ATNIK 9.01.001 pracuje z bazF danych w wersji 9.01.001.
Oznacza to, De po aktualizacji programu konieczna jest konwersja baz
utworzonych w poprzednich wersjach do wersji 9.01.001 (patrz rozdzia
7.1 Konwersja bazy danych do wersji 9.01.001).

Aby zainstalowaQ program w wariancie pierwszym (w wersji CD-ROM):
1. Odinstaluj poprzedniF wersjC programu (patrz rozdzia 3.3 UsuniCcie
programu), je li by a zainstalowana z przejCciem domy lnych ustawieE z
wersji wcze niejszych niD 7.02.001. Je li poprzednia wersja programu
by a
zainstalowana
ze
swoimi
domy lnymi
ustawieniami,
(uwzglCdniajFcymi wydzielenie danych programu z katalogu jego
instalacji) lub, je li chcesz zachowaQ w asne ustawienia, nie odinstalowuj
programu.
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2. Uruchom plik SETUP.EXE. Po uruchomieniu wy wietli siC okno kreatora
instalacji. Je li na komputerze by zainstalowany program P ATNIK
w WERSJI 8.01.001A, 7.03.002, 7.03.001, 7.02.001 lub 7.01.001, to
program instalacyjny po uruchomieniu wykryje to i informacja o tym
zostanie wy wietlona w oknie instalatora (patrz Rysunek 1). Wybierz opcjC
Wykonaj instalacj' programu P*atnik 9.01.001, a nastCpnie kliknij
przycisk Dalej. W kolejnym kroku pojawi siC okno powitania (patrz
Rysunek 2).
Je li instalujesz program na komputerze, na którym wcze niej nie by
zainstalowany program P atnik, okno powitania pojawi siC na ekranie w
pierwszym kroku.
Po w oDeniu do napCdu p yty CD z programem instalacyjnym P ATNIK
i wybraniu opcji Instaluj program P atnik, plik SETUP.EXE zostanie
uruchomiony automatycznie.

Rysunek 1. Okno dialogowe: Instalator programu P atnik 9.01.001
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3. W oknie powitania kreatora (patrz Rysunek 2) kliknij przycisk Dalej, aby
kontynuowaQ proces instalacji.
W oknie tym oraz w kaDdym nastCpnym klikniCcie przycisku Anuluj
spowoduje zatrzymanie instalacji moDesz tego dokonaQ w kaDdej chwili.
Po klikniCciu przycisku Anuluj program instalacyjny bCdzie wymaga
dodatkowo potwierdzenia zamiaru rezygnacji z instalacji. Aby potwierdziQ
zamiar, kliknij przycisk Tak.

Rysunek 2. Okno dialogowe: Instalator programu P atnik 9.01.001

4. JeDeli program jest instalowany na komputerze, na którym nie jest
zainstalowana poprzednia wersja, to na ekranie pojawi siC okno Lokalizacja
docelowa (patrz Rysunek 3). Kliknij przycisk Dalej, jeDeli odpowiada Ci
proponowana
przez
program
instalacyjny
lokalizacja:
C:\Program Files\Asseco Poland SA\P*atnik.
MoDesz
zmieniQ
proponowanF lokalizacjC, klikajFc przycisk Zmie , a nastCpnie wskazujFc
inny katalog.
UWAGA!
W przypadku instalowania programu na 64-bitowych systemach Windows,
zaleca siC zmianC domy lnej lokalizacji na takF, która nie zawiera polskich
znaków diakrytycznych; np.: C:\Program Files\Asseco Poland SA\Platnik.
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Program moDna zainstalowaQ w dowolnym folderze, do którego uDytkownik ma
odpowiednie uprawnienia, na komputerze, z którego zosta a uruchomiona instalacja
programu.

Rysunek 3. Okno instalatora: Lokalizacja docelowa

5. W nastCpnym oknie Lokalizacja danych programu (patrz Rysunek 4)
kliknij przycisk Dalej, jeDeli odpowiada Ci proponowana przez program
instalacyjny lokalizacja: C:\ProgramData\Asseco Poland SA\P*atnik.
MoDesz zmieniQ proponowanF lokalizacjC, klikajFc przycisk Zmie ,
a nastCpnie wskazujFc inny katalog. Je li wskaDesz katalog danych
samodzielnie, program wy wietli komunikat z pytaniem czy nadaQ prawa
do zapisu w tym katalogu i w jego podkatalogach wszystkim
uDytkownikom (patrz Rysunek 5). Kliknij przycisk Tak.
Jako lokalizacjC danych programu moDna wskazaQ dowolny folder, do którego
uDytkownik ma odpowiednie uprawnienia, na komputerze, z którego zosta a
uruchomiona instalacja programu. Nie zaleca siC przechowywania danych w folderze
roboczym programu, je li folder ten znajduje siC w katalogu Program Files.
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Rysunek 4. Okno instalatora: Lokalizacja danych programu

Rysunek 5. Okno instalatora: Nadanie praw do zapisu wszystkim uDytkownikom

6. W nastCpnym oknie (patrz Rysunek 6) wybierz typ bazy, która najbardziej
odpowiada twoim potrzebom oraz gwarantuje poprawnF pracC programu i
kliknij przycisk Dalej. MoDesz wybraQ bazC aktualnF, z którF dotychczas
pracowa e (tylko w przypadku instalacji aktualizujFcej starszF wersjC
programu), bazC MS Access (MS JET 4.0) lub SQL Server. Wraz z
programem zostanF zainstalowane wszystkie komponenty systemu
operacyjnego wymagane do pracy ze wskazanF przez Ciebie bazF danych.
7. Komponenty i motor wybranej bazy danych instalowane sF tylko wówczas,
gdy wymaga tego aktualna konfiguracja komputera.
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8. Kolejne kroki instalacji, je li zosta a wybrana praca z bazF SQL Server
zosta y opisane w rozdziale Instalacja programu na systemie Windows
Vista wraz z serwerem SQL.
Decyzja o wyborze odpowiedniego motoru bazy danych naleDy do uDytkownika.
Nie da siC jednoznacznie podpowiedzieQ, jakF bazC wybraQ, moDna jednak zdefiniowaQ
kryteria pomocnicze:
• UDycie bazy MS Access jest bardziej uzasadnione dla:
- zastosowaE jednostanowiskowych (jeden komputer, jeden uDytkownik)
- zastosowaE z obs ugF jednego p atnika
- stosunkowo niewielkiej liczy ubezpieczonych (np. do 1000 osób)
• UDycie bazy SQL Server jest bardziej uzasadnione dla:
- zastosowaE wielostanowiskowych (równoczesna praca wielu uDytkowników na
jednej bazie danych)
- obs ugi wielu p atników (biura rachunkowe)
- obs uga duDej liczby ubezpieczonych.

Rysunek 6. Okno instalatora: Typ bazy danych
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9. JeDeli wybierzesz pracC z aktualnF bazF danych, to w kolejnym kroku
wprowadX dane administratora programu (patrz krok 11, Rysunek 9).
Je li zdecydowa e , De program bCdzie pracowa z bazF MS Access w
kolejnym kroku bCdziesz mia moDliwo Q zdecydowania poprzez
zaznaczenie opcji Chc' utworzy baz' danych, czy program instalacyjny
ma utworzyQ nowF, domy lnF bazC danych (patrz Rysunek 7). JeDeli chcesz
aczyQ siC z bazF skonfigurowanF pracowaQ z bazF utworzonF w
poprzednich wersjach programu nie zaznaczaj opcji tylko kliknij przycisk
Dalej.

Rysunek 7. Okno instalatora: Tworzenie bazy danych

10. W przypadku wybrania opcji Chc' utworzy baz' danych, po przej ciu
do kolejnego kroku podaj nazwC pliku tworzonej bazy danych i has o
dostCpu do tej bazy, a nastCpnie kliknij przycisk Dalej (patrz Rysunek 8).
Plik ten zostanie umieszczony w folderze Baza w lokalizacji danych
programu wskazanej przez Ciebie w jednym z poprzednich kroków Lokalizacja danych programu (patrz Rysunek 4).
Has o dostCpu do bazy danych nie moDe byQ puste. Zalecane jest utworzenie
has a, które sk adajF siC co najmniej z 8 znaków, zawiera ma e i wielkie litery
oraz cyfry lub znaki specjalne.
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Dopóki program P atnik jest wykorzystywany do pracy tylko i wy Fcznie
z jednF bazF danych, podawanie has a dostCpu do bazy danych podczas
uruchomienia programu nie bCdzie wymagane.
UWAGA!
Has o do bazy danych naleDy koniecznie zapamiCtaQ lub zapisaQ i chroniQ
przed udostCpnieniem osobom niepowo anym (np. umie ciQ w zalakowanej
kopercie w sejfie). Jego utrata spowoduje brak moDliwo ci ponownego
po Fczenia z bazF danych, np. w przypadku awarii komputera.
Has o do bazy danych moDna zmieniQ w oknie Ustawienia bazy danych.

Rysunek 8. Okno instalatora: wprowadzanie nazwy bazy

11. W kolejnym kroku kreatora na ekranie pojawi siC okno Konfigurowanie
konta Administratora programu (patrz Rysunek 9), w którym wprowadX
nazwisko, imiC i has o administratora programu, a nastCpnie kliknij
przycisk Instaluj.
Has o administratora programu musi sk adaQ siC co najmniej z 8 znaków,
zawieraQ ma e i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.
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Rysunek 9. Okno dialogowe: Konfigurowanie konta Administratora programu

W przypadku instalacji aktualizujFcej starszF wersjC programu, w oknie
Konfigurowanie konta Administratora programu (patrz Rysunek 10) znajdowaQ
siC bCdzie imiC i nazwisko administratora programu wprowadzone podczas
poprzedniej instalacji, które w zaleDno ci od potrzeb moDesz zmieniQ lub
pozostawiQ bez zmian. WprowadX dotychczasowe has o administratora
programu, a nastCpnie kliknij przycisk Instaluj.
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Rysunek 10. Okno dialogowe: Konfigurowanie konta Administratora programu

12. Program instalacyjny rozpocznie wykonywanie DFdanych
(instalacja i konfiguracja systemu, patrz Rysunek 11).

operacji

Na ekranie pojawi siC okno Stan instalacji, w którym zostanie wy wietlony
stan zaawansowania instalacji programu. Wszystkie pliki wchodzFce w sk ad
programu P ATNIK zostanF umieszczone we wskazanym folderze, a w menu
Programy zostanie dodana nazwa grupy.
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Rysunek 11. Okno dialogowe: Stan instalacji

13. W ostatnim oknie, które pojawi siC na ekranie (patrz Rysunek 12), kliknij
przycisk Zako cz. Je li chcesz od razu po zainstalowaniu rozpoczFQ prace z
programem, zaznacz pole wyboru Uruchom program P*atnik i kliknij
przycisk Zako cz
Podczas instalacji Instalator sprawdza obecno Q bibliotek systemowych, czyli
plików niezbCdnych do prawid owego funkcjonowania programu P ATNIK.
Wykrycie ewentualnego braku powoduje skopiowanie ich do odpowiednich
folderów systemowych. Do ich prawid owego dzia ania moDe okazaQ siC
konieczne ponowne uruchomienie systemu. Informacja o tym zostanie
wy wietlona w formie odpowiedniego okna koEczFcego instalacjC.
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Rysunek 12. Okno dialogowe: Zako9czenie instalacji

14. W sytuacji, gdy poprzednia wersja programu zosta a odinstalowana, a nadal
chcesz korzystaQ z jej bazy danych, musisz ponownie skonfigurowaQ
po Fczenie do tej bazy. Je li baza danych uDywana w poprzedniej wersji
programu znajdowa a siC w domy lnej lokalizacji, czyli w podkatalogu
Baza umieszczonym w katalogu roboczym programu, to zaleca si;
przenie Q jF do podkatalogu Baza w katalogu danych nowej wersji, który
zosta wybrany w kroku Lokalizacja danych programu (patrz Rysunek 4).
Analogicznie naleDy postFpiQ z plikiem bazy archiwum, je li taki istnieje.
Pozosta e istniejFce pliki danych (inne niD pliki baz) naleDy pozostawiQ w
ich dotychczasowej lokalizacji, natomiast wszystkie nowe pliki bCdF
tworzone juD w nowej lokalizacji danych programu. Je li poprzednia i
obecna wersja programu instalowane by y z ustawieniami domy lnymi, to
pliki baz naleDy przenie Q z katalogu
C:\Program Files\PROKOM Software SA\P*atnik 7\Baza
lub C:\ProgramData\PROKOM Software SA\P*atnik\Baza
do katalogu C:\ProgramData\Asseco Poland SA\P*atnik\Baza.
Po uruchomieniu programu, bCdziesz musia ponownie skonfigurowaQ
po Fczenie do bazy w nowej lokalizacji i analogicznie skonfigurowaQ
po Fczenie do bazy archiwum.
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Aby zainstalowaQ program w wariancie drugim (w wersji minimalnej), naleDy:
1. OdinstalowaQ poprzedniF wersjC programu (patrz rozdzia 3.3 UsuniCcie
programu), je li by a zainstalowana z przejCciem domy lnych ustawieE z
wersji wcze niejszych niD 7.02.001. Je li poprzednia wersja programu
by a
zainstalowana
ze
swoimi
domy lnymi
ustawieniami,
(uwzglCdniajFcymi wydzielenie danych programu z katalogu jego instalacji)
lub, je li chcesz zachowaQ w asne ustawienia, nie odinstalowuj programu.
2. UruchomiQ plik INSTALL.EXE. Po uruchomieniu wy wietli siC okno
kreatora instalacji (patrz Rysunek 2). Kliknij przycisk Dalej, aby
kontynuowaQ proces instalacji.
3. W kolejnym oknie Lokalizacja docelowa (patrz Rysunek 3) kliknij przycisk
Dalej, jeDeli odpowiada Ci proponowana przez program instalacyjny
lokalizacja: C:\Program Files\Asseco Poland SA\P*atnik. MoDesz
zmieniQ folder, klikajFc przycisk Przegl daj, a nastCpnie wskazujFc
wybrany folder.
4. W kolejnym oknie Lokalizacja danych programu (patrz Rysunek 4) kliknij
przycisk Dalej, jeDeli odpowiada Ci proponowana przez program
instalacyjny lokalizacja: C:\ProgramData\Asseco Poland SA\P*atnik.
MoDesz zmieniQ folder, klikajFc przycisk Przegl daj, a nastCpnie wskazujFc
wybrany folder.
5. W ekranie pojawi siC okno kreatora Konfigurowanie konta Administratora
programu, w którym wprowadX nazwisko, imiC i has o administratora, a
nastCpnie kliknij przycisk Dalej.
6. Program instalacyjny rozpocznie instalacjC programu na Twoim komputerze.
7. W sytuacji, gdy poprzednia wersja programu zosta a odinstalowana, a nadal
chcesz korzystaQ z jej bazy danych, musisz ponownie skonfigurowaQ
po Fczenie do tej bazy. Je li baza danych uDywana w poprzedniej wersji
programu znajdowa a siC w domy lnej lokalizacji, czyli w podkatalogu
Baza umieszczonym w katalogu roboczym programu, to zaleca si;
przenie Q jF do podkatalogu Baza w katalogu danych nowej wersji, który
zosta wybrany w kroku Lokalizacja danych programu (patrz Rysunek 4).
Analogicznie naleDy postFpiQ z plikiem bazy archiwum, je li taki istnieje.
Pozosta e istniejFce pliki danych (inne niD pliki baz) naleDy pozostawiQ w
ich dotychczasowej lokalizacji, natomiast wszystkie nowe pliki bCdF
tworzone juD w nowej lokalizacji danych programu. Je li poprzednia i
obecna wersja programu instalowane by y z ustawieniami domy lnymi, to
pliki baz naleDy przenie Q z katalogu
C:\Program Files\PROKOM Software SA\P*atnik 7\Baza
lub C:\ProgramData\PROKOM Software SA\P*atnik\Baza
do katalogu C:\ProgramData\Asseco Poland SA\P*atnik\Baza.
Po uruchomieniu programu, bCdziesz musia ponownie skonfigurowaQ
po Fczenie do bazy w nowej lokalizacji i analogicznie skonfigurowaQ
po Fczenie do bazy archiwum.
Program instalacyjny w wariancie drugim nie instaluje komponentów dostCpu
do danych ani motoru bazy danych.
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3.2.2 Instalacja programu na systemie Windows Vista lub nowszych
wraz z serwerem SQL
Aby podczas instalacji programu zainstalowaQ serwer SQL:
1. Uruchom program instalacyjny i postCpuj tak, jak podczas instalacji
opisanej w rozdziale 3.2.1 Instalacja programu na systemie Windows Vista
lub nowszych – wariant pierwszy.
2. JeDeli w oknie Typ bazy danych (patrz Rysunek 6) wybra e SQL Server,
w kolejnym kroku okre l, czy chcesz zainstalowaQ serwer baz danych
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition (patrz Rysunek 13) i kliknij
przycisk Dalej.
Podczas pierwszego uruchomienia programu po instalacji (niezaleDnie od tego,
czy wybrano opcje instalacji nowego serwera SQL) konieczne bCdzie
utworzenie nowej bazy danych lub skonfigurowanie po Fczenia z istniejFcF
bazF. Je li instalujesz program aktualizujFc jego poprzedniF wersjC, program
nadal bCdzie siC Fczy z aktualnie skonfigurowanF bazF danych.

Rysunek 13. Okno instalatora: Instalacja serwera baz danych SQL
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3. Je li w poprzednim kroku wybra e opcje Chc' zainstalowa serwer baz
danych Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, na ekranie pojawi
siC kolejne okno kreatora (patrz Rysunek 14), w którym podaj nazwC
serwera i kliknij przycisk Dalej. Je li w poprzednim kroku nie wybra e
opcji instalowania serwera baz danych, kreator przejdzie od razu do okna
Konfigurowanie konta Administratora programu (patrz Rysunek 9).
W nazwie serwera nie uDywaj polskich liter i innych znaków diakrytycznych.
SQL Server bCdzie rozpoznawany jako <NazwaKomputera\NazwaSerwera>.

Rysunek 14. Okno instalatora: Nazwa serwera baz danych

4. W oknie Konfigurowanie serwera baz danych (patrz Rysunek 15) ustal
katalog, w którym majF byQ zapisywane dane serwera SQL (zalecane jest
pozostawienie domy lnej cieDki bez zmian) oraz ustaw has o
administratora SQL (sa), a nastCpnie kliknij przycisk Dalej.
Has o administratora serwera SQL (sa) musi sk adaQ siC co najmniej z 8
znaków, zawieraQ ma e i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.
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Rysunek 15. Okno instalatora: Konfigurowanie serwera bazy danych

5. W kolejnym oknie (patrz Rysunek 9) naleDy skonfigurowaQ konto
administratora programu podajFc imiC, nazwisko oraz has o.
6. Program instalacyjny rozpocznie wykonywanie DFdanych operacji
(instalacja i konfiguracja systemu).
Na ekranie pojawi siC okno Stan instalacji, w którym zostanie wy wietlony
stan zaawansowania instalacji programu. Wszystkie pliki wchodzFce w sk ad
programu P ATNIK zostanF umieszczone we wskazanym folderze, a w menu
Programy zostanie dodana nazwa grupy.
7. W ostatnim oknie, które pojawi siC na ekranie, kliknij przycisk Zako cz,
aby zakoEczyQ instalacjC i uruchomiQ ponownie komputer. Program
instalacyjny moDe proponowaQ ponowne uruchomienia komputera.
Podczas instalacji program instalacyjny sprawdza obecno Q bibliotek
systemowych, czyli plików niezbCdnych do prawid owego funkcjonowania
programu P ATNIK. Wykrycie ewentualnego braku powoduje skopiowanie ich
do odpowiednich folderów systemowych. Do ich prawid owego dzia ania
moDe okazaQ siC konieczne ponowne uruchomienie systemu. Informacja o tym
zostanie wy wietlona w formie odpowiedniego okna koEczFcego instalacjC. Po
ponownym uruchomieniu naleDy siC zalogowaQ na to samo konto uDytkownika.
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3.2.3 Instalacja programu na systemie Windows XP lub starszych
Zawarte w tym rozdziale informacje dotyczFce instalacji programu P ATNIK i
rozmieszczenia plików programu na systemie Windows XP dotyczF równieD
starszych systemów. Aby dowiedzieQ siC jak zainstaowaQ program na systemie
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 2003 Server lub Windows
2008 Server przejdX do rozdzia u 3.2.1 Instalacja programu na systemie
Windows Vista lub nowszych.
Pakiet instalacyjny programu P ATNIK w WERSJI 9.01.001 moDe byQ
dostarczony w jednym z dwóch wariantów.
W wariancie pierwszym pakiet instalacyjny sk ada siC z pliku o nazwie
SETUP.EXE oraz dodatkowych plików instalacyjnych (dystrybucja na p ytach
CD-ROM).
Wariant drugi pakiet instalacyjny to pojedynczy plik o nazwie INSTALL.EXE
(jest to wariant dystrybuowany przez sieQ Internet).
Przed zainstalowaniem programu naleDy sprawdziQ jego wiarygodno Q –
wykonaQ procedurC weryfikacji wersji instalacyjnej programu (patrz rozdzia
7.2 Sprawdzenie autentyczno ci wersji instalacyjnej programu P ATNIK).

RozpoczCcie instalacji wymaga posiadania w systemie operacyjnym
przeglFdarki internetowej Internet Explorer 4.01 sp2 lub nowszej.
Dla systemów Windows 2000, Windows XP, Windows Vista oraz Server 2003,
Server 2008, Windows 7, Windows 8 wymagane jest zalogowanie siC na konto
administratora systemu.
Je li wcze niej korzysta e z programu P ATNIK w WERSJI 8.01.001A i
chcesz, aby program instalacyjny przejF ustawienia (m.in. lokalizacjC bazy
danych, okres rozliczeniowy, p atnika wybranego do kontekstu), to nie
odinstalowywuj wersji poprzedniej. PrzejCcie ustawieE dotyczy wszystkich
wersji do 7.01.001, ale nie dotyczy wersji wcze niejszych. W przypadku, gdy
uDytkowana jest wersja wcze niejsza niD 7.01.001, naleDy jF odinstalowaQ i
zainstalowaQ wersjC 9.01.001, w tym przypadku ustawienia nie zostanF
przeniesione.

UWAGA! Program P atnik w wersji 9.01.001 zastCpuje wersje poprzednie.
Oznacza to, De po zainstalowaniu wersji 9.01.001 nie bCdzie moDliwo ci
równoleg ego korzystania z poprzednich wersji programu.

Uwaga!
Program P ATNIK 9.01.001 pracuje z bazF danych w wersji 9.01.001.
Oznacza to, De po aktualizacji programu konieczna jest konwersja baz
utworzonych w poprzednich wersjach do wersji 9.01.001 (patrz rozdzia
7.1 Konwersja bazy danych do wersji 9.01.001).
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Aby zainstalowaQ program w wariancie pierwszym (w wersji CD-ROM):
1. Uruchom plik SETUP.EXE. Po uruchomieniu wy wietli siC okno kreatora
instalacji. Je li na komputerze by zainstalowany program P ATNIK
w WERSJI 8.01.001A, 7.03.002, 7.03.001, 7.02.001 lub 7.01.001, to
program instalacyjny po uruchomieniu wykryje to i informacja o tym
zostanie wy wietlona w oknie instalatora (patrz Rysunek 16). Wybierz
opcjC Wykonaj instalacj' programu P*atnik 9.01.001, a nastCpnie kliknij
przycisk Dalej. W kolejnym kroku pojawi siC okno powitania (patrz
Rysunek 17).
Je li instalujesz program na komputerze, na którym wcze niej nie by
zainstalowany program P atnik, okno powitania pojawi siC na ekranie w
pierwszym kroku.
Po w oDeniu do napCdu p yty CD z programem instalacyjnym P ATNIK
i wybraniu opcji Instaluj program P atnik, plik SETUP.EXE zostanie
uruchomiony automatycznie.

Rysunek 16. Okno dialogowe: Instalator programu P atnik 9.01.001

2. W oknie powitania kreatora (patrz Rysunek 17) kliknij przycisk Dalej, aby
kontynuowaQ proces instalacji.
W oknie tym oraz w kaDdym nastCpnym klikniCcie przycisku Anuluj
spowoduje zatrzymanie instalacji moDesz tego dokonaQ w kaDdej chwili.
Po klikniCciu przycisku Anuluj program instalacyjny bCdzie wymaga
dodatkowo potwierdzenia zamiaru rezygnacji z instalacji. Aby potwierdziQ
zamiar, kliknij przycisk Tak.
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Rysunek 17. Okno dialogowe: Instalator programu P atnik 9.01.001

3. JeDeli program jest instalowany na komputerze, na którym nie jest
zainstalowana poprzednia wersja, to na ekranie pojawi siC okno Wybierz
lokalizacj; docelow< (patrz Rysunek 18) kliknij przycisk Dalej, jeDeli
odpowiada Ci proponowana przez program instalacyjny lokalizacja:
C:\Program Files\Asseco Poland SA\P*atnik.
MoDesz
zmieniQ
proponowanF lokalizacjC, klikajFc przycisk Zmie , a nastCpnie wskazujFc
inny katalog.
Program moDna zainstalowaQ w dowolnym folderze, do którego uDytkownik ma
odpowiednie uprawnienia, na komputerze, z którego zosta a uruchomiona instalacja
programu.
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Rysunek 18. Okno instalatora: Wybierz lokalizacjC docelowF

4. W nastCpnym oknie (patrz Rysunek 19) wybierz typ bazy, która najbardziej
odpowiada twoim potrzebom oraz gwarantuje poprawnF pracC programu i
kliknij przycisk Dalej. MoDesz wybraQ bazC aktualnF, z którF dotychczas
pracowa e (tylko w przypadku instalacji aktualizujFcej starszF wersjC
programu), bazC MS Access (MS JET 4.0) lub SQL Server. Wraz z
programem zostanF zainstalowane wszystkie komponenty systemu
operacyjnego wymagane do pracy ze wskazanF przez Ciebie bazF danych.
5. Komponenty i motor wybranej bazy danych instalowane sF tylko wówczas,
gdy wymaga tego aktualna konfiguracja komputera.
6. Kolejne kroki instalacji, je li zosta a wybrana praca z bazF SQL Server
zosta y opisane w rozdziale Instalacja programu wraz z serwerem SQL.
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Decyzja o wyborze odpowiedniego motoru baz danych naleDy do uDytkownika.
Nie da siC jednoznacznie podpowiedzieQ jakF bazC wybraQ, moDna jednak zdefiniowaQ
kryteria pomocnicze:
• UDycie bazy MS Access jest bardziej uzasadnione dla:
- zastosowaE jednostanowiskowych (jeden komputer, jeden uDytkownik)
- zastosowaE z obs ugF jednego p atnika
- stosunkowo niewielkiej liczy ubezpieczonych (np. do 1000 osób)
• UDycie bazy SQL Server jest bardziej uzasadnione dla:
- zastosowaE wielostanowiskowych (równoczesna praca wielu uDytkowników na
jednej bazie danych)
- obs ugi wielu p atników (biura rachunkowe)
- obs uga duDej liczby ubezpieczonych.

Rysunek 19. Okno instalatora: Typ bazy danych

7. JeDeli wybierzesz pracC z aktualnF bazF danych, to w kolejnym kroku
wprowadX dane administratora programu (patrz krok 9, Rysunek 23).
Je li zdecydowa e , De program bCdzie pracowa z bazF MS Access w
kolejnym kroku bCdziesz mia moDliwo Q zdecydowania poprzez
zaznaczenie opcji Chc' utworzy baz' danych, czy program instalacyjny
ma utworzyQ nowF, domy lnF bazC danych (patrz Rysunek 20). JeDeli
chcesz pracowaQ z bazF utworzonF w poprzednich wersjach programu nie
zaznaczaj opcji tylko kliknij przycisk Dalej.
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Rysunek 20. Okno instalatora: Tworzenie bazy danych

8. W przypadku wybrania opcji Chc' utworzy baz' danych, po przej ciu
do kolejnego kroku podaj nazwC pliku tworzonej bazy danych i has o
dostCpu do tej bazy, a nastCpnie kliknij przycisk Dalej (patrz Rysunek 21).
Plik ten zostanie umieszczony w folderze Baza w lokalizacji docelowej
wskazanej przez Ciebie w jednym z poprzednich kroków.
Has o dostCpu do bazy danych nie moDe byQ puste. Zalecane jest utworzenie
has a, które sk ada siC co najmniej z 8 znaków, zawiera ma e i wielkie litery
oraz cyfry lub znaki specjalne.
Dopóki program P atnik jest wykorzystywany do pracy tylko i wy Fcznie
z jednF bazF danych, podawanie has a dostCpu do bazy danych podczas
uruchomienia programu nie bCdzie wymagane.
UWAGA!
Has o do bazy danych naleDy koniecznie zapamiCtaQ lub zapisaQ i chroniQ
przed udostCpnieniem osobom niepowo anym (np. umie ciQ w zalakowanej
kopercie w sejfie). Jego utrata spowoduje brak moDliwo ci ponownego
po Fczenia z bazF danych, np. w przypadku awarii komputera.
Has o do bazy danych moDna zmieniQ w oknie Ustawienia bazy danych.
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Rysunek 21. Okno instalatora: wprowadzanie nazwy bazy

9. W kolejnym kroku kreatora na ekranie pojawi siC okno Konfigurowanie
konta Administratora programu (patrz Rysunek 22), w którym wprowadX
nazwisko, imiC i has o administratora programu, a nastCpnie kliknij
przycisk Dalej.
Has o administratora programu musi sk adaQ siC co najmniej z 8 znaków,
zawieraQ ma e i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.
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Rysunek 22. Okno dialogowe: Konfigurowanie konta Administratora programu

W przypadku instalacji aktualizujFcej starszF wersjC programu, w oknie
Konfigurowanie konta Administratora programu (patrz Rysunek 23) znajdowaQ
siC bCdzie imiC i nazwisko administratora programu wprowadzone podczas
poprzedniej instalacji, które w zaleDno ci od potrzeb moDesz zmieniQ lub
pozostawiQ bez zmian. WprowadX dotychczasowe has o administratora
programu, a nastCpnie kliknij przycisk Dalej.
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Rysunek 23. Okno dialogowe: Dane konta Administratora programu

10. Program instalacyjny rozpocznie wykonywanie DFdanych
(instalacja i konfiguracja systemu, patrz Rysunek 24).

operacji

Na ekranie pojawi siC okno Stan instalacji, w którym zostanie wy wietlony
stan zaawansowania instalacji programu. Wszystkie pliki wchodzFce w sk ad
programu P ATNIK zostanF umieszczone we wskazanym folderze, a w menu
Programy zostanie dodana nazwa grupy.
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Rysunek 24. Okno dialogowe: Stan instalacji

11. W ostatnim oknie, które pojawi siC na ekranie (patrz Rysunek 25), kliknij
przycisk Zako cz, aby zakoEczyQ instalacjC. Je li chcesz od razu po
zainstalowaniu rozpoczFQ prace z programem, zaznacz pole wyboru
Uruchom program P*atnik i kliknij przycisk Zako cz.
Podczas instalacji Instalator sprawdza obecno Q bibliotek systemowych, czyli
plików niezbCdnych do prawid owego funkcjonowania programu P ATNIK.
Wykrycie ewentualnego braku powoduje skopiowanie ich do odpowiednich
folderów systemowych. Do ich prawid owego dzia ania moDe okazaQ siC
konieczne ponowne uruchomienie systemu. Informacja o tym zostanie
wy wietlona w formie odpowiedniego okna koEczFcego instalacjC.
Podczas pracy Kreatora InstallShield s uDFcego do instalacji programu P atnik na
niektórych komputerach moDe wystFpiQ b Fd objawiajFcy siC komunikatem "SETUP
spowodowa ogólny b Fd ochrony w module DIBENG.DLL" . W takiej sytuacji zaleca
siC na czas instalacji programu wy FczyQ przyspieszenie sprzCtowe w zaawansowanych
w a ciwo ciach karty graficznej.
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Rysunek 25. Okno dialogowe: Zako9czenie instalacji

Aby zainstalowaQ program w wariancie drugim (w wersji internetowej),
naleDy:
1. UruchomiQ plik INSTALL.EXE. Po uruchomieniu wy wietli siC okno
kreatora instalacji (patrz Rysunek 17). Kliknij przycisk Dalej, aby
kontynuowaQ proces instalacji.
Uwaga!
W przypadku pobrania wersji programu podzielonej na pliki naleDy je wszystkie
umie ciQ w jednym folderze i uruchomiQ plik "Install.exe". Folderem, do którego majF
siC rozpakowaQ pliki instalacyjne, musi byQ ten sam folder, w którym znajdujF siC
wszystkie pliki.
NastCpnie, aby zainstalowaQ program, naleDy uruchomiQ powsta y w wyniku
powyDszej operacji plik "Setup.exe".

2. W kolejnym oknie Wybierz lokalizacj; docelow< (patrz Rysunek 18) kliknij
przycisk Dalej, jeDeli odpowiada Ci proponowana przez program
instalacyjny lokalizacja: C:\Program Files\Asseco Poland SA\P*atnik.
MoDesz zmieniQ folder, klikajFc przycisk Przegl daj, a nastCpnie wskazujFc
wybrany folder.
3. Na ekranie pojawi siC okno kreatora Konfigurowanie konta Administratora
programu, w którym wprowadX nazwisko, imiC i has o administratora, a
nastCpnie kliknij przycisk Dalej.
4. Program instalacyjny rozpocznie instalacjC programu na Twoim komputerze.
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Program instalacyjny w wariancie drugim nie instaluje komponentów dostCpu
do danych ani motoru baz danych. Do poprawnego dzia ania programu P atnik
wymagany jest system operacyjny z zainstalowanymi komponentami dostCpu
do danych MDAC 2.71 lub 2.8 (w zaleDno ci od wersji systemu Windows)
oraz motor bazy danych MS JET 4.0 SP 6, w przypadku korzystania z bazy
danych typu MS Access.

3.2.4 Instalacja programu na systemie Windows XP lub starszych
wraz z serwerem SQL
Aby podczas instalacji programu zainstalowaQ serwer SQL:
1. Uruchom program instalacyjny i postCpuj tak, jak podczas instalacji
opisanej w rozdziale 3.2 Instalacja programu – wariant pierwszy.
2. JeDeli w oknie Typ bazy danych (patrz Rysunek 19) wybra e SQL Server,
w kolejnym kroku okre l, czy chcesz zainstalowaQ serwer baz danych
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition (patrz Rysunek 26) i kliknij
przycisk Dalej.
Podczas pierwszego uruchomienia programu po instalacji (niezaleDnie od tego,
czy wybrano opcje instalacji nowego serwera SQL) konieczne bCdzie
utworzenie nowej bazy danych lub skonfigurowanie po Fczenia z istniejFcF
bazF. Je li instalujesz program aktualizujFc jego poprzedniF wersjC, program
nadal bCdzie siC Fczy z aktualnie skonfigurowanF bazF danych.
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Rysunek 26. Okno dialogowe: Instalacja serwera baz danych SQL

3. Je li w poprzednim kroku wybra e opcje Chc' zainstalowa serwer baz
danych Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, na ekranie pojawi
siC kolejne okno kreatora (patrz Rysunek 27), w którym podaj nazwC
serwera i kliknij przycisk Dalej. Je li w poprzednim kroku nie wybra e
opcji instalowania serwera baz danych, kreator przejdzie od razu do okna
Konfigurowanie konta Administratora programu (patrz Rysunek 22).
W nazwie serwera nie uDywaj polskich liter i innych znaków diakrytycznych.
SQL Server bCdzie rozpoznawany jako <NazwaKomputera\NazwaSerwera>.
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Rysunek 27. Okno instalatora: Nazwa serwera baz danych

4. W oknie Konfigurowanie serwera baz danych (patrz Rysunek 28) wybierz
katalog, w którym majF byQ zapisywane dane serwera SQL (zalecane jest
pozostawienie domy lnej cieDki bez zmian) oraz ustaw has o
administratora serwera SQL (sa), a nastCpnie kliknij przycisk Dalej.
Has o administratora serwera SQL (sa) musi sk adaQ siC co najmniej z 8
znaków, zawieraQ ma e i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.
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Rysunek 28. Okno instalatora: Konfigurowanie serwera baz danych

5. W kolejnym oknie (patrz Rysunek 22 oraz Rysunek 23) naleDy
skonfigurowaQ konto administratora programu podajFc imiC, nazwisko oraz
has o.
6. Program instalacyjny rozpocznie wykonywanie DFdanych operacji
(instalacja i konfiguracja systemu, patrz Rysunek 24).
Na ekranie pojawi siC okno Stan instalacji, w którym zostanie wy wietlony
stan zaawansowania instalacji programu. Wszystkie pliki wchodzFce w sk ad
programu P ATNIK zostanF umieszczone we wskazanym folderze, a w menu
Programy zostanie dodana nazwa grupy.
7. W ostatnim oknie, które pojawi siC na ekranie, kliknij przycisk Zako cz,
aby zakoEczyQ instalacjC. Program instalacyjny moDe proponowaQ ponowne
uruchomienia komputera.
Podczas instalacji program instalacyjny sprawdza obecno Q bibliotek
systemowych, czyli plików niezbCdnych do prawid owego funkcjonowania
programu P ATNIK. Wykrycie ewentualnego braku powoduje skopiowanie ich
do odpowiednich folderów systemowych. Do ich prawid owego dzia ania
moDe okazaQ siC konieczne ponowne uruchomienie systemu. Informacja o tym
zostanie wy wietlona w formie odpowiedniego okna koEczFcego instalacjC. Po
ponownym uruchomieniu naleDy siC zalogowaQ na to samo konto uDytkownika
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3.3 Usuni cie programu
UsuniCcie programu P ATNIK jest realizowane w sposób typowy dla systemu
operacyjnego Windows.
Aby usunFQ program:
1. WskaD menu Start i kliknij na nim lewym klawiszem myszy.
2. Z menu Ustawienia wybierz grupC Panel sterowania.
3. Na ekranie pojawi siC standardowe okno systemu Windows Panel
sterowania (patrz Rysunek 29), w którym kliknij ikonC Dodaj/Usu
programy.

Rysunek 29. Okno: Panel sterowania

4. W oknie W a>ciwo>ci: Dodaj/UsuE programy (patrz Rysunek 30) zaznacz
na wy wietlonej li cie P!atnik 9.01.001 i kliknij przycisk Zmie /Usu .
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Rysunek 30. Okno dialogowe: Dodaj/UsuE programy

5. Na ekranie pojawi siC okno dialogowe Instalator programu P atnik
9.01.001 (patrz Rysunek 31), aby usunFQ program P atnik i wszystkie jego
sk adniki kliknij ikonC Odinstaluj zainstalowany wcze'niej program
P!atnik 9.01.001.
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Rysunek 31. Okno dialogowe: Instalator programu P atnik 9.01.001

6. PotwierdX, De chcesz usunFQ program i wszystkie jego sk adniki, klikajFc
przycisk Tak w oknie Potwierd? deinstalacj; (patrz Rysunek 32).

Rysunek 32. Okno dialogowe: PotwierdX deinstalacjC

7. Po rozpoczCciu procesu usuwania programu na ekranie zostanie
wy wietlone okno Stan instalacji, które pokazuje zaawansowanie procesu.
8. Po zakoEczeniu usuwania programu na ekranie zostanie wy wietlone okno
(patrz Rysunek 33) - kliknij przycisk Zako cz, aby zakoEczyQ usuniCcie
programu i uruchomiQ ponownie komputer.
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Rysunek 33. Okno dialogowe: Instalator programu P atnik 9.01.001
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3.4 Umiejscowienie programu
PoczFwszy od systemu Windows Vista wprowadzono szereg zmian, które
powodujF konieczno Q innego niD dotychczas rozmieszczenia plików programu
P atnik. W niniejszym rozdziale opisano sposób organizacji danych programu
P atnik na systemie Windows Vista i nowszych oraz osobno na systemie
Winodws XP i starszych.

3.4.1 Umiejscowienie programu na systemie Windows Vista lub
nowszych

Zawarte w tym rozdziale informacje dotyczFce rozmieszczenia plików
programu na systemie Windows Vista dotyczF równieD nowszych systemów,
czyli Windows 7, Windows 8 oraz Windows 2003 Server i 2008 Server. Je li
chcesz siC dowiedzieQ rozmieszczone sF pliki na starszych wersjach systemu
(np. Windows XP), przejdX do rozdzia u 3.4.2 Umiejscowienie programu na
systemie Windows XP lub starszych.
System Windows Vista (oraz nowsze wersje) ze wzglCdów bezpieczeEstwa,
zak ada oddzielne przechowywanie plików danych i plików roboczych
programu (plików wykonywalnych, bibliotek itp.) przez umieszczenie ich w
innych lokalizacjach. Spowodowane jest to tym, De zwykli uDytkownicy, którzy
tworzF i modyfikujF dane programu, nie majF praw do modyfikacji zawarto ci
katalogu Program Files, w którym domy lnie instalowane sF programy. W
zwiFzku z tym zmodyfikowany zosta równieD system przechowywania plików
programu P ATNIK. Wszystkie pliki zwiFzane z programem znajdujF siC
w folderach wskazanych podczas instalacji. Pliki wymagane do uruchomienia i
pracy programu znajdujF siC w katalogu roboczym programu, natomiast pliki
danych zapisywane sF w katalogu danych programu.
PROGRAM P ATNIK utrzymuje dane o dokumentach ubezpieczeniowych oraz
dane p atnika w bazie danych, co u atwia i przyspiesza dostCp do dokumentów.
DziCki takiemu rozwiFzaniu moDliwe jest sortowanie, grupowanie i szybkie
wyszukiwanie wybranych dokumentów.
W wersji 9.01.001 programu pliki wymagane do uruchomienia i pracy
programu standardowo instalowane sF w folderze C:\Program Files\Asseco
Poland SA\P*atnik, natomiast pliki danych programu standardowo zapisywane
sF w folderze C:\ProgramData\Asseco Poland SA\P*atnik.
Katalog ProgramData jest katalogiem ukrytym - domy lnie jest niewidoczny.
Aby by widoczny naleDy wybraQ w opcjach folderów opcjC poka@ ukryte pliki
i foldery.
JeDeli program by zainstalowany bez odinstalowania poprzedniej wersji, to
wszystkie pliki programu ( Fcznie z plikami danych) mogF znajdowaQ siC w
folderze C:\Program Files\PROKOM Software SA\P*atnik 7 (lub w
zawartych w nim podfolderach). Ma to miejsce w przypadku, gdy na
komputerze zainstalowana by a wersja 7.01.001 z domy lnymi ustawieniami, a
takDe w sytuacji, gdy zaistalowano wersjC 7.02.001 z przechwyceniem
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domy lnych ustawieE z wersji wersji 7.01.001. Takie umiejscowienie plików
danych jest niezalecane i moDe powodowaQ trudno ci podczas pracy programu,
zwiFzane z brakiem wystarczajFcych praw do katalogu roboczego programu.
Dlatego zaleca si; instalacjC wersji 9.01.001 bez przechwytywania
domy lnych ustawieE pochodzFcych z wersji 7.01.001 (czyli po
odinstalowaniu poprzedniej wersji), a nastCpnie samodzielne przeniesienie pliku
bazy danych MS Access do nowej lokalizacji danych programu (patrz rozdzia
3.2.1 Instalacja programu na systemie Windows Vista lub nowszych). Pozosta e
istniejFce pliki danych (inne niD pliki baz) naleDy pozostawiQ w ich
dotychczasowej lokalizacji, natomiast wszystkie nowe pliki bCdF tworzone juD
w nowej lokalizacji danych programu.
W trakcie uDywania programu w folderze danych programu sF tworzone
podkatalogi:
• Aktualizacja danych, gdzie przechowywae sF tymczasowe dane programu
podczas aktualizacji zasobów p atnika,
• Aktualizacja programu, gdzie przechowywae sF tymczasowe dane
programu podczas aktualizacji komponentów programu,
• Baza, gdzie domy lnie tworzone sF bazy danych programu (bazy MS
Access),
• CRL, gdzie przechowywane sF pliki list CRL,
• KEDU do zapisu plików KEDU eksportowanych z programu,
• Log, gdzie zapisywane sF logi z systemu rejestrowania pracy programu i
pliki opisujFce stan systemu,
• Przelew, gdzie przechowywane sF pliki przelewów,
• PrzesylkiDoZUS, gdzie przechowywane sF pliki zawierajFce przesy ki
wys ane do ZUS,
• PrzesylkizZUS, gdzie przechowywane sF pliki zawierajFce przesy ki
pobrane z ZUS,
• Raporty, w którym przechowywane sF m.in. raporty z importu
dokumentów, Fczenia kartotek ubezpieczonych, raporty o wysy ce i
potwierdzeniu,
• RaportyAktualizacji, w którym przechowywane sF raporty z aktualizacji
komponentów i danych programu w postaci plików tekstowych,
• RaportyIMIR, w którym przechowywane sF raporty: Informacje miesiCczne
oraz Informacje roczne w postaci plików tekstowych,
• Zalaczniki, gdzie przechowywane sF pliki za Fczników do komunikatów.
Lokalizacje zapisu niektórych z tych plików moDna zmieniQ w ustawieniach
programu (patrz rozdzia 4.1 Konfiguracja programu) oraz w ustawieniach
przekazu elektronicznego.
KaDdemu uDytkownikowi systemu Windows, korzystajFcemu z programu
P atnik, naleDy zapewniQ uprawnienia odczytu i zapisu w folderze danych
programu, w jego podfolderach i odno nie zawartych plików. W przypadku
skonfigurowania wymienionych w tre ci niniejszego rozdzia u folderów
programu w katalogu roboczym programu lub w innej lokalizacji niD
domy lna, naleDy zapewniQ uDytkownikom analogiczne uprawnienia do tych
folderów.
NaleDy równieD zapewniQ uprawnienia odczytu i zapisu w folderze
tymczasowym uDytkownika lub folderze tymczasowym systemu operacyjnego.
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3.4.2 Umiejscowienie programu na systemie Windows XP lub
starszych
Zawarte w tym rozdziale informacje dotyczFce rozmieszczenia plików
programu na systemie Windows XP dotyczF równieD straszych systemów. Je li
chcesz siC dowiedzieQ rozmieszczone sF pliki na nowszych wersjach systemu,
przejdX do rozdzia u 3.4.1 Umiejscowienie programu na systemie Windows
Vista lub nowszych.
P ATNIK utrzymuje dane o dokumentach ubezpieczeniowych oraz dane p atnika
w bazie danych, co u atwia i przyspiesza dostCp do dokumentów. DziCki
takiemu rozwiFzaniu moDliwe jest sortowanie, grupowanie i szybkie
wyszukiwanie wybranych dokumentów. Pliki programu standardowo
instalowane sF w folderze C:\Program Files\Asseco Poland SA\P atnik.
JeDeli poprzednia wersja programu (8.01.001A) by a zainstalowana bez
odinstalowania wcze niejszych wersji, to katalogiem roboczym wciFD bCdzie
katalog roboczy wcze niejszej wersji programu odpowiednio dla:
• 7.03.001 i wyDszych - C:\Program Files\Asseco Poland SA\P atnik
• 7.01.001 lub 7.02.001 - C:\Program Files\PROKOM Software SA\P atnik 7,
• 6.04.001 lub poprzednich C:\Program Files\PROKOM Software SA\P atnik 6.
W trakcie uDywania programu w folderze programu sF tworzone podkatalogi:
• Aktualizacja danych, gdzie przechowywae sF tymczasowe dane programu
podczas aktualizacji zasobów p atnika,
• Aktualizacja programu, gdzie przechowywae sF tymczasowe dane
programu podczas aktualizacji komponentów programu,
• Baza, gdzie domy lnie tworzone sF bazy danych programu (bazy MS
Access),
• CRL, gdzie przechowywane sF pliki list CRL,
• KEDU do zapisu plików KEDU eksportowanych z programu,
• Log, gdzie zapisywane sF logi z systemu rejestrowania pracy programu i
pliki opisujFce stan systemu,
• Przelew, gdzie przechowywane sF pliki przelewów,
• PrzesylkiDoZUS, gdzie przechowywane sF pliki zawierajFce przesy ki
wys ane do ZUS,
• PrzesylkizZUS, gdzie przechowywane sF pliki zawierajFce przesy ki
pobrane z ZUS,
• Raporty, w którym przechowywane sF m.in. raporty z importu
dokumentów, Fczenia kartotek ubezpieczonych, raporty o wysy ce i
potwierdzeniu,
• RaportyAktualizacji, w którym przechowywane sF raporty z aktualizacji
komponentów i danych programu w postaci plików tekstowych,
• RaportyIMIR, w którym przechowywane sF raporty: Informacje miesiCczne
oraz Informacje roczne w postaci plików tekstowych,
• Zalaczniki, gdzie przechowywane sF pliki za Fczników do komunikatów.
Lokalizacje zapisu niektórych z tych plików moDna zmieniQ w ustawieniach
programu (patrz rozdzia 4.1 Konfiguracja programu).
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KaDdemu uDytkownikowi systemu Windows, korzystajFcemu z programu
P atnik, naleDy zapewniQ uprawnienia odczytu i zapisu w folderze roboczym
programu, w jego podfolderach i odno nie zawartych plików. W przypadku
skonfigurowania wymienionych w tre ci niniejszego rozdzia u folderów
programu w innej lokalizacji niD domy lna, naleDy zapewniQ uDytkownikom
analogiczne uprawnienia do tych folderów.
NaleDy równieD zapewniQ uprawnienia odczytu i zapisu w folderze
tymczasowym uDytkownika lub folderze tymczasowym systemu operacyjnego.
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4
Rozdzia

KONFIGURACJA PROGRAMU
4.1 Konfiguracja programu
W ustawieniach programu P ATNIK utrzymywane sF parametry programu, czyli
warto ci, które majF wp yw na wyliczenia w dokumentach, oraz opcje, które
majF wp yw na wyglFd i dzia anie programu. Odpowiednie ustawienie opcji
i parametrów pracy z programem jest pierwszF czynno ciF, którF powinien
wykonaQ uDytkownik po instalacji programu.
Do parametrów programu naleDF:
• okres rozliczeniowy,
• zakres numerów dokumentów rozliczeniowych,
Opcje to miCdzy innymi:
•
•
•
•

opcje wp ywajFce na wyglFd ekranu,
sposób wydruku dokumentów p atniczych,
wy wietlanie Rejestru p atników przy starcie programu,
lokalizacje cieDek zapisu raportów z importu, plików przelewów,
eksportowanych plików KEDU, za Fczników komunikatów oraz raportów
IM/IR w postaci tekstowej.

Aby zmieniQ ustawienia programu:
1. Z menu Administracja wybierz polecenie Ustawienia programu. .
2. Na ekranie pojawi siC okno Ustawienia programu (patrz Rysunek 34) zmieE parametr lub opcjC i kliknij przycisk OK, aby zaakceptowaQ zmiany.
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Rysunek 34. Okno dialogowe: Ustawienia programu – zak adka Ogólne

4.1.1 Szczegó owy opis parametrów i opcji programu P atnik
Poszczególne parametry i opcje programu P ATNIK zosta y umieszczone na
zak adkach. PoniDej znajduje siC szczegó owy opis parametrów i opcji oraz ich
znaczenia w pracy z programem.
Zak adka Ogólne (patrz Rysunek 34) zawiera:
• okres rozliczeniowy – umoDliwia okre lenie okresu rozliczeniowego,
wykorzystywanego do tworzenia dokumentów rozliczeniowych,
• zakres numerów dokumentów rozliczeniowych – jest wykorzystywany przy
wyliczaniu dokumentów rozliczeniowych,
• opcjC, która okre la, czy Rejestr p atników ma byQ pokazywany przy starcie
programu – umoDliwia to atwiejszy wybór p atnika do kontekstu
szczególnie dla biur rachunkowych.
Zak adka Wyliczenia zawiera listC wszystkich parametrów niezbCdnych do
prawid owego
wyliczenia
i weryfikacji
sk adek
w
dokumentach
rozliczeniowych.
Do parametrów wyliczeniowych naleDF stopy procentowe sk adek na:
• ubezpieczenie emerytalne,
• ubezpieczenia rentowe,
• ubezpieczenie chorobowe,
• ubezpieczenie wypadkowe,
• ubezpieczenie zdrowotne,
• procent wynagrodzenia za wyp atC wiadczeE z ubezpieczenia chorobowego,
• procent wynagrodzenia za przekazywanie sk adek na ubezpieczenie
zdrowotne,
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• procent ograniczenia podstaw na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,
• kwota przeciCtnego wynagrodzenia brutto.
Parametry wyliczeniowe sF prezentowane w postaci rozwijalnej listy.
Wysoko ci stóp procentowych wykorzystywane sF do wyliczeE sk adek na
poszczególne ubezpieczenia oraz procent ograniczenia podstawy wymiaru
sk adki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe sF podane z datF
obowiFzywania. Podczas wyliczeE podstawy i sk adki na dobrowolne
ubezpieczenie chorobowe wykorzystywane sF kwoty przeciCtnego
wynagrodzenia. Kwoty te og aszane sF przez Prezesa GUS co kwarta .
Zak adka Konta bankowe zawiera:
• numery kont bankowych ZUS dla p atno ci sk adek na poszczególne
ubezpieczenia, wykorzystywane
przy tworzeniu dokumentów
p atniczych.
Zak adka Adresy internetowe zawiera:
• adres strony internetowej Zak adu UbezpieczeE Spo ecznych dla p atników
sk adek,
• adres pocztowy umoDliwiajFcy komunikacjC uDytkownika z Serwisem
programu P atnik,
• stronC informacyjnF ZUS, gdzie podane sF aktualne wysoko ci wiadczeE,
wskaXniki i sk adki.
Zak adka Inne zawiera opcje dotyczFce:
• ustawienie sposobu drukowania przelewów – umoDliwia ustawienie lewego
górnego naroDnika podczas wydruku oraz wybranie rodzaju wydruku:
pe en wydruk – wydruk na czystej kartce,
nadruk na formularzu A4 (dwa egzemplarze),
nadruk (ma y format) (jeden egzemplarz),
• pokazywania podpowiedzi dla panelu wyboru – jeDeli opcja ta zostanie
uaktywniona, to po najechaniu wskaXnikiem myszy na ikony znajdujFce
siC na panelu wyboru wy wietlane bCdF podpowiedzi,
• sortowania wed ug kolumn – opcja umoDliwiajFca sortowanie danych wg
dowolnej kolumny; nie zaleca siC stosowania tej opcji przy duDej ilo ci
dokumentów ubezpieczeniowych,
• systemu rejestrowania pracy programu – umoDliwia wybór jednego ze
sposobów rejestrowania pracy programu P atnik. Rejestrowanie zdarzeE
podczas pracy z programem P atnik moDe byQ wy Fczone, uproszczone
bFdX szczegó owe. Zmiana sposobu rejestrowania wymaga ponownego
uruchomienia programu (patrz rozdzia 4.5 System rejestrowania pracy
programu).
• sposobu uruchamiania weryfikacji dokumentów z blokami wielokrotnymi
podczas ich zapisywania,
• ustawieE filtra.
W bloku Weryfikacja dokumentów z blokami wielokrotnymi
uDytkownik moDe okre liQ, w jaki sposób ma zachowywaQ siC weryfikacja
podczas zapisu i zamykania raportów imiennych. Do wyboru sF nastCpujFce
opcje:
nie weryfikuj ca ego dokumentu,
automatycznie weryfikuj ca y dokument,
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pytaj, czy zweryfikowaQ ca y dokument.
Odpowiednie ustawienie opcji weryfikacji jest szczególnie waDne dla
uDytkowników, którzy tworzF raporty rozliczeniowe za np. kilkuset
ubezpieczonych. NiezaleDnie od wybranej opcji dokumenty sF zapisywane wraz
ze wszystkimi wprowadzonymi zmianami. Wybór ten nie dotyczy wysy ki,
podczas której weryfikowane sF wszystkie dokumenty znajdujFce siC w
zestawie. Zawsze moDna wykonaQ weryfikacje dokumentu o statusie
Wprowadzony klikajFc przycisk Weryfikuj w otwartym oknie dokumentu lub
po zaznaczeniu dokumentu na widoku i wybraniu odpowiedniej funkcji.
W bloku Filtrowanie uDytkownik ma moDliwo Q sterowania pracF filtrów.
Je li zostanie wybrana opcja Zawsze w* czaj filtr przy zmianie widoku filtr
bCdzie ca y czas widoczny w dolnej czC ci ekranu – niezaleDnie od tego, który z
widoków zostanie wybrany. Je li ww. opcja nie bCdzie zaznaczona, wówczas,
aby zobaczyQ filtr, naleDy go w FczyQ w wybranym widoku przez klikniCcie
przycisku Filtr.
Dodatkowo, je li nie ma potrzeby wy wietlania wyniku dzia ania filtra w
kaDdym kolejno wybranym widoku, naleDy wybraQ opcjC Nie wyDwietlaj
wyniku wyszukiwania. Jest to szczególnie pomocne przy pracy z duDF ilo ciF
danych, gdyD wy wietlenie wyniku wyszukiwania przy kaDdej zmianie widoku
jest bardzo czasoch onne.
Przy standardowej pracy z programem obie opcje sF wy Fczone, co oznacza, De
filtr jest widoczny w dolnej czC ci ekranu dopiero na DFdanie, czyli po
w Fczeniu go w wybranym widoku, i wynik wyszukiwania jest zawsze
wy wietlany.

Rysunek 35. Okno dialogowe: Ustawienia programu – zak adka Inne
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Zak adka Lokalizacje s uDy do ustawiania cieDek do zapisu:
• raportów z importu,
• plików przelewu,
• eksportowanych plików KEDU
• za Fczników komunikatów,
• raportów IM IR,
• raportów z aktualizacji.
Domy lnie wszystkie cieDki wskazuja odpowiednie podfoldery programu,
których domy lna lokalizacja jest zaleDna od wersji sytsemu Windows, na
której zainstalowano program P ATNIK.
Je li program zosta zainstalowany na systemie Windows Vista lub nowszym z
wyborem domy lnej lokalizacji danych programu
C:\ProgramData\Asseco Poland SA\P atnik, to poszczególne elementy bCdF
zapisywane w nastCpujFcych lokalizacjach:
Raporty z importu
Pliki przelewu
Eksportowane pliki
KEDU
Za Fczniki
komunikatów
Raporty IM IR
Raporty z
aktualizacji

C:\ProgramData\Asseco Poland SA\P atnik\Raporty
C:\ProgramData\Asseco Poland SA\P atnik\Przelew
C:\ProgramData\Asseco Poland SA\P atnik\KEDU
C:\ProgramData\Asseco Poland SA\P atnik\
Zalaczniki
C:\ ProgramData\Asseco Poland SA\P atnik\Raporty
IMIR
C:\ProgramData\Asseco Poland SA\P atnik\Raporty
aktualizacji

Je li program zosta zainstalowany na systemie Windows XP lub starszym w
domy lnej
cieDce
C:\Program Files\Asseco Poland SA\P atnik,
to
poszczególne elementy bCdF zapisywane w nastCpujFcych lokalizacjach:
Raporty z importu
Pliki przelewu
Eksportowane pliki
KEDU
Za Fczniki
komunikatów
Raporty IM IR
Raporty z
aktualizacji
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C:\Program Files\Asseco Poland SA\P atnik\Raporty
C:\Program Files\Asseco Poland SA\P atnik\Przelew
C:\Program Files\Asseco Poland SA\P atnik\KEDU
C:\Program Files\Asseco Poland SA\P atnik\
Zalaczniki
C:\Program Files\Asseco Poland SA\P atnik\Raporty
IMIR
C:\Program Files\Asseco Poland SA\P atnik\Raporty
aktualizacji
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4.1.2 Zmiana zakresu numerów dokumentów rozliczeniowych
Parametr Zakres numerów dokumentów rozliczeniowych okre la przedzia
numerów identyfikatorów z jakiego p atnik przygotowuje dokumenty
rozliczeniowe. Poprawne jego okre lenie wymagane jest przy wyliczeniach
dokumentów rozliczeniowych. Wybrany zakres numerów jest takDe
wykorzystywany przy nadawaniu identyfikatorów nowym dokumentom
rozliczeniowym.
Aby zmieniQ zakres numerów dokumentów rozliczeniowych:
1. Z menu Administracja wybierz polecenie Ustawienia programu.
2. W oknie Ustawienia programu (patrz Rysunek 34) przejdX do zak adki
Ogólne, a nastCpnie w bloku Zakres numerów dokumentów
rozliczeniowych wybierz odpowiedni zakres i kliknij przycisk OK.

4.1.3 Zmiana okresu rozliczeniowego
Parametr okres rozliczeniowy jest wykorzystywany przy tworzeniu raportów
imiennych i dokumentów: Informacje miesiCczne oraz Informacje roczne.
Przyk adowo, je li okres rozliczeniowy w parametrach jest ustawiony jako
PaEdziernik 2003, to w utworzonym dokumencie ZUS RCA, jako domy lny
identyfikator pojawi siC 01 10-2003 (pod warunkiem, De w bazie wcze niej nie
by o Dadnych dokumentów rozliczeniowych za ten okres).
W programie P atnik przy kaDdym otwarciu okna Ustawienia programu w
wypadku, gdy ustawiony okres jest róDny od bieDFcego (czyli o jeden miesiFc
wcze niejszy niD to wynika z daty systemowej) pojawia siC pytanie o jego
aktualizacjC.
Aby zmieniQ bieDFcy okres rozliczeniowy:
1. Z menu Administracja wybierz polecenie Ustawienia programu.
2. Je li pojawi siC komunikat (patrz Rysunek 36), kliknij przycisk OK, aby
zmieniQ okres na bieDFcy, proponowany przez program, lub w oknie
Ustawienia programu przejdX do zak adki Ogólne (patrz Rysunek 34), a
nastCpnie w bloku Okres rozliczeniowy zmieE miesiFc i rok na bieDFcy lub
na inny potrzebny do wykonania zamierzonej funkcji.

Rysunek 36. Okno komunikatu z pytaniem o aktualizacjC okresu rozliczeniowego
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3. Kliknij przycisk OK, aby zaakceptowaQ wprowadzone zmiany.
KlikniCcie przycisku Anuluj spowoduje pozostawienie niezmienionego
okresu rozliczeniowego.

4.2 Konfiguracja przekazu elektronicznego
Do parametrów przekazu elektronicznego naleDF:
• nazwa certyfikatu ZUS,
• ustawienia metody przekazu dokumentów do ZUS (róDne w zaleDno ci od
wybranej metody),
• wybór certyfikatu kwalifikowanego wykorzystywanego do komunikacji
z ZUS w zakresie przekazywania dokumentów,
• okres informowania o zbliDajFcym siC koEcu okresu waDno ci klucza
prywatnego,
• ustawienia serwera proxy,
• ustawienia wy wietlania ostrzeDeE przed pierwszym uDyciem funkcji
przekazu elektronicznego,
• adresy Centrum Certyfikacji dedykowanego dla ZUS s uDFce do pobierania
certyfikatów i list CRL,
• lokalizacje plików zwiFzanych z przekazem elektronicznym,
• adres do przekazywania zestawów dokumentów,
• adres Narodowego Centrum Certyfikacji,
• adres Narodowego Centrum Certyfikacji s uDFcy do pobierania list CRL,
• adres centrum, które jest wydawcF certyfikatu kwalifikowanego s uDFcy do
pobierania list CRL.
Aby zmieniQ ustawienia programu w zakresie przekazu elektronicznego:
4. Z menu Przekaz wybierz polecenie Ustawienia przekazu
elektronicznego.
5. Na ekranie pojawi siC okno Ustawienia przekazu elektronicznego (patrz
Rysunek 37).
6. Ustaw DFdane warto ci i kliknij przycisk OK.
Poszczególne zak adki oraz parametry, które moDna na nich ustawiQ, zosta y
opisane w kolejnych podrozdzia ach.

4.2.1 Ustawienia ogólne
Na zak adce Ustawienia ogólne (patrz Rysunek 37) znajdujF siC parametry,
które naleDy ustawiQ w pierwszej kolejno ci. NaleDF do nich okre lenie nazwy
certyfikatu ZUS oraz metody przekazu dokumentów.
Na zak adce tej moDna skonfigurowaQ lokalizacjC plików zwiFzanych z
przekazem elektronicznych, które zapisywane sF na dysku uDytkownika (poza
bazF danych programu P atnik). Dotyczy to plików przesy ek do/z ZUS
(zaszyfrowanych zestawów dokumentów i potwierdzeE z ZUS). Natomiast
zak adka Listy CRL s uDy miCdzy innymi do okre lania lokalizacji plików
zwiFzanyh z listami CRL.
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Rysunek 37. Okno Ustawienia przekazu elektronicznego – zak adka Ustawienia
ogólne

4.2.1.1 Okre6lenie nazwy certyfikatu ZUS
Nazwa certyfikatu ZUS jest niezbCdna do prawid owego dzia ania funkcji
wysy ania zestawów dokumentów, poniewaD wykorzystywana jest do
odszukania potrzebnego certyfikatu ZUS.
Aby okre liQ nazwC certyfikatu ZUS:
1. W oknie Ustawienia przekazu elektronicznego przejdX na zak adkC
Ustawienia ogólne (patrz Rysunek 37).
2. W polu Nazwa certyfikatu ZUS z rozwijanej listy wybierz warto Q
okre lajFcF certyfikat ZUS (PE-2-ZUS-EWD).
3. Kliknij przycisk OK. KlikniCcie przycisku Anuluj oznacza rezygnacjC
z wprowadzenia zmian w ustawieniach.

4.2.1.2 Okre6lenie metody przekazu
Na zak adce Ustawienia ogólne (patrz Rysunek 37) znajdujF siC ustawienia
dotyczFce preferowanego sposobu przekazywania dokumentów do ZUS.
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Dokumenty ubezpieczeniowe mogF byQ przekazywane do ZUS:
• w postaci wydruków papierowych,
• w postaci elektronicznej, automatycznie z programu P atnik,
• w postaci elektronicznej, samodzielnie:
przez stronC WWW,
zapisane na p ycie CD.
W programie P atnik istnieje mechanizm automatycznego wyboru adresu
internetowego, na który bCdF wysy ane dokumenty ubezpieczeniowe oraz z których
naleDy pobieraQ potwierdzenia za po rednictwem systemu Elektronicznej Wymiany
Dokumentów. Adres strony internetowej, na którF p atnik moDe przekazywaQ
dokumenty bCdzie wybierany spo ród:
•
•

www.ewd2.warszawa.zus.pl/
www.ewd2.wroclaw.zus.pl/

Aby ustawiQ sposób przekazywania dokumentów do ZUS:
1. W oknie Ustawienia przekazu elektronicznego przejdX na zak adkC
Ustawienia ogólne (patrz Rysunek 37).
2. Zaznacz przycisk opcji, który odpowiada wybranej metodzie
przekazywania dokumentów do ZUS:
• Wydruk
• Wysy*ka automatyczna na adres, przy czym adres serwera ZUS do
przekazywania dokumentów jest wybierany automatycznie podczas
wysy ki.
PamiCtaj teD o ustawieniu parametrów serwera proxy na zak adce Inne.
• Wysy*ka samodzielna.
Decyzja o sposobie przekazania zestawu dokumentów powinna zostaQ podjCta
przed jego wys aniem.
Przygotowane zestawy powinny byQ przekazane do ZUS w sposób, który
zosta ustawiony przed uDyciem funkcji wysy ania.
Kliknij przycisk OK. KlikniCcie przycisku Anuluj oznacza rezygnacjC
z wprowadzenia zmian w ustawieniach.
Je li zosta a wybrana opcja Wysy*ka automatyczna na adres, to informacja
o tym na jaki serwer zosta wys any zestaw dokumentów znajduje siC w oknie
Zestaw dokumentów na zak adce Wysy ka w polu Serwer.

Podczas wysy ki dokumentów bezpo rednio z programu moDe pojawiaQ siC
komunikat "Certyfikat sesji SSL zawiera b Cdy".
W razie jego wystFpienia w ustawieniach internetowych (menu
Start\Ustawienia\Panel
sterowania\Opcje
internetowe\
zak adka
Zaawansowane\ sekcja Zabezpieczenia) naleDy odznaczyQ opcjC "SprawdX czy
certyfikat serwera nie zosta cofniCty".
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4.2.2 Uruchamianie weryfikacji wst pnej
JeDeli podczas tej sesji pracy z programem uDytkownik nie pracowa jeszcze
z przekazem elektronicznym, to po przej ciu do widoku zwiFzanego
z przekazem wykonana zostanie weryfikacja wstCpna zarejestrowanych
w programie certyfikatów i list CRL. Polega ona na sprawdzeniu:
• odcisków kluczy publicznych certyfikatów punktów zaufania,
• czy w programie zarejestrowane sF potrzebne do pracy z przekazem
elektronicznym certyfikaty wydawane przez obs ugujFce ZUS Centrum
Certyfikacji,min certyfikat jednostki ZUS,
• czy w programie zarejestrowane sF potrzebne do pracy z przekazem
elektronicznym certyfikaty takie, jak: certyfikat Narodowego Centrum
Certyfikacji, certyfikat Centrum Certyfikacji (KIR, Sigillum lub UNIZETO
Certum) i certyfikat kwalifikowany p atnika wydany przez jedno z Centrów
Certyfikacji,
• czy w programie zarejestrowane sF aktualne listy certyfikatów
uniewaDnionych (CRL).
Wywo ywanie okna Weryfikacja wst;pna moDna wy FczyQ, zaznaczajFc pole
wyboru Nie pokazuj tego komunikatu podczas nast'pnego uruchomienia
programu (patrz Rysunek 38 i Rysunek 39).

Rysunek 38. Okno Weryfikacja wst;pna zak adka Status weryfikacji wstCpnej
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Okno Weryfikacja wst;pna posiada dwie zak adki. Na zak adce Status
weryfikacji wst'pnej prezentowana jest uDytkownikowi informacja czy w
obecnym stanie aplikacji moDliwe jest przygotowanie poprawnych przesy ek do
ZUS.
W ramach weryfikacji wstCpnej nie jest sprawdzana prawid owo Q dzia ania po Fczenia
internetowego, które jest niezbCdne do wys ania przygotowanych dokumentów do
ZUS.

Wy wietlana jest tu równieD informacja o statusie weryfikacji certyfikatu ZUS
oraz skonfigurowanego certyfikatu p atnika (w przypadku jeDeli zosta on
skonfigurowany).
W celu unikniCcia sytuacji, w której waDno Q skonfigurowanego certyfikatu
p atnika mija, uniemoDliwiajFc p atnikowi przygotowanie wysy ki do ZUS, w
oknie prezentowana jest równieD informacja o liczbie dni pozosta ych do
up ywu waDno ci certyfikatu.
W oknie uDytkownik ma moDliwo Q wy wietlenia szczegó ów certyfikatów
(ZUS i kwalifikowanego) oraz aktualizacji list CRL przez automatyczne
pobranie ze strony centrum certyfikacji bFdX poprzez pobranie z wcze niej
sciFgniCtego pliku.
Listy CRL aktualizowane sF z adresów wskazanych w konfiguracji przekazu
elektronicznego (patrz rozdzia 4.2.6 Ustawienia list CRL).

Rysunek 39 Okno Weryfikacja wst;pna zak adka Weryfikacja punktów zaufania
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Na zak adce Weryfikacja punktów zaufania prezentowana jest lista punktów
zaufania, tj. certyfikatów g ównych urzCdów certyfikacji, które wystawiajF
certyfikaty dla p atników i ZUS.
Wy Fcznie certyfikaty pochodzFce z centrów stanowiFcych punkty zaufania sF
obs ugiwane w ZUS.
W celu przes ania do weryfikacji zainstalowanych w aplikacji punktów zaufania
w oknie istnieje moDliwo Q zapisania tej informacji do pliku.

4.2.3 Ustawienia komunikacji z ZUS
Na zak adce Inne znajdujF siC ustawienia dotyczFce komunikacji z ZUS.
Ustawienie tych parametrów jest niezbCdne do prawid owego dzia ania
automatycznej wysy ki dokumentów oraz pobierania potwierdzeE z ZUS.
Znajdziemy tam równieD dodatkowe pole umoDliwiajFce podanie adresu do
przekazywania zestawów dokumentów. Po jego wskazaniu i wpisaniu adresu,
przesy ki bCdF przekazywane na wskazany adres i nie bCdzie odbywa o siC
automatyczne losowanie wCz a.

Rysunek 40. Okno Ustawienia przekazu elektronicznego – zak adka Inne

Aby ustawiQ parametry komunikacji:
1. W oknie Ustawienia przekazu elektronicznego przejdX na zak adkC Inne
(patrz Rysunek 40).
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2. Zaznacz, czy do komunikacji http wykorzystywany bCdzie serwer proxy
i jeDeli tak, zaznacz pole wyboru UHyj serwera Proxy i ustaw odpowiednie
parametry (adres i numer portu). MoDesz teD uDyQ przycisku Pobierz
ustawienia przegl darki, aby ustawiQ parametry proxy takie same, jak
uDywane w systemie.
Program P ATNIK nie odczyta adresu serwera proxy w sytuacji, kiedy sposób dostCpu
do interntu w OPCJACH INTERNETOWYCH zostanie ustawiony na:
•

Automatycznie wykryj ustawnienia

•

lub UDyj skryptu automatyczniej konfiguracji

Serwer proxy oraz port powinien byQ jednoznacznie podany w ustawieniach
parametrów po Fczenia z internetem.

3. Zaznacz opcjC UHyj tego adresu do przekazywania zestawów
dokumentów oraz wpisz adres, je li chcesz przekazywaQ dokumenty na
inny adres niD wybierany podczas wysy ki automatycznej.
4. Kliknij przycisk OK. KlikniCcie przycisku Anuluj oznacza rezygnacjC
z wprowadzenia zmian w ustawieniach.

4.2.4 Ustawienia certyfikatów
Na zak adce Certyfikaty moDna dokonaQ wyboru certyfikatu, który ma s uDyQ
do podpisywania przesy ek przekazywanych do ZUS.

Rysunek 41 Okno Ustawienie przekazu elektronicznego – zak adka Certyfikaty
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Obecno Q certyfikatu na powyDszej li cie nie oznacza, De zosta on poprawnie
zainstalowany w systemie. Certyfikat moDe byQ widoczny w bazie danych (np. na
wskutek przeniesienia bazy na inny komputer) i jednocze nie nie bCdzie informacji o
nim w systemie.
Z tego powodu poprawne dzia anie aplikacji P atnik z certyfikatami kwalifikowanymi
wymaga, aby w magazynie systemowym by wcze niej zarejestrowany certyfikat
kwalifikowany wraz informacjF o odpowiadajFcym mu kluczu prywatnym.
Obecno Q klucza prywatnego moDna sprawdziQ oglFdajFc w a ciwo ci certyfikatu
kwalifikowanego zarejestrowanego w systemie za pomocF polecenia: Internet
Explorer\NarzCdzia\Opcje internetowe\Zak adka „Zawarto Q”\Przyciski „Certyfikaty”
W przypadku prawid owego zarejestrowania klucza prywatnego we w a ciwo ciach
certyfikatu bCdzie znajdowa a siC poniDsza informacja:

Tym samym konieczna jest rejestracja certyfikatu kwalifikowanego indywidualnie
przez kaDdego uDytkownika systemu. S uDF do tego aplikacje dostarczane przez
Kwalifikowane Centra, np w przypadku certyfikatów wydanych przez KIR oraz
Sigillum jest to. asystent certyfikatów, a w przypadku certyfikatów wydanych przez
Certum jest to proCertumCardManager.
Nie wykonanie takiej czynno ci powoduje, De niemoDliwe jest powiFzanie certyfikatu z
odpowiadajFcym mu kluczem prywatnym znajdujFcym siC na karcie elektronicznej.

Aby wybraQ i ustawiQ certyfikat kwalifikowany do elektronicznej komunikacji z
ZUS w zakresie przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych:
1. W oknie Ustawienia przekazu elektronicznego przejdX na zak adkC
Certyfikaty (patrz Rysunek 41)
2. WskaD wybrany certyfikat kwalifikowany. Dwukrotne klikniCcie na
certyfikacie spowoduje wy wietlenie okna Certyfikat (patrz Rysunek 42)
s uDFcego do przeglFdania danych zawartych w certyfikacie.
3. Kliknij przycisk OK. KlikniCcie przycisku Anuluj oznacza rezygnacjC
z wprowadzenia zmian w ustawieniach
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Rysunek 42 Okno Certyfikat

4.2.4.1 Automatyczne konfigurowanie certyfikatu kwalifikowanego
u8ytkownika
W pewnych przypadkach program automatycznie konfiguruje certyfikat
kwalifikowany, który bCdzie wykorzystywany przez uDytkownika do
przygotowania przesy ek do ZUS.
1.

W sytuacji kiedy w aplikacji nie zosta jeszcze skonfigurowany Daden
certyfikat uDytkownika wówczas pierwszy rejestrowany w aplikacji
certyfikat kwalifikowany jest automatycznie ustawiany jako domy lny
certyfikat wykorzystywany do przygotowania przesy ek do ZUS przez
danego uDytkownika.
2. UsuniCcie domy lnego certyfikatu kwalifikowanego uDytkownika
spowoduje,
De
kolejny
certyfikat
kwalifikowany
znajdujFcy
siC w programie zostaje domy lnym certyfikatem.
JeDeli lista aktualnie zarejestrowanych certyfikatów kwalifikowanych jest
pusta wówczas Daden certyfikat nie bCdzie skonfigurowany.

4.2.5 Ustawienie okresu informowania o ko:cz;cym si okresie
wa8no6ci klucza prywatnego
Ustawienie okresu informowania o koEczFcej siC waDno ci klucza prywatnego
dotyczy skonfigurowanego certyfikatu kwalifikowanego.
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Klucz prywatny ma ustalony okres waDno ci.
Dla certyfikatów kwalifikowanych wydanych przez kwalifikowane centra certyfikacji
okres waDno ci klucza prywatnego koEczy siC wraz up ywem daty waDno ci
certyfikatu kwalifikowanego.
Tym samym moDliwo Q korzystania z certyfikatu kwalifikowanego koEczy siC wraz
up ywem daty waDno ci certyfikatu kwalifikowanego.

Aby zapobiec niespodziewanej utracie waDno ci klucza prywatnego i utrzymaQ
w ten sposób ciFg o Q moDliwo ci korzystania z przekazu elektronicznego,
program posiada funkcjC informowania o zbliDajFcym siC koEcu okresu
waDno ci klucza.
Aby ustaliQ okres informowania o zbliDajFcym siC up ywie waDno ci klucza
prywatnego:
1. W oknie Ustawienia przekazu elektronicznego przejdX na zak adkC
Certyfikaty (patrz Rysunek 41).
2. W polu Poinformuj XXX dni przed up*ywem waHnoDci klucza
prywatnego wprowadX liczbC dni (domy lnie przyjmuje siC 30 dni).
3. Kliknij przycisk OK. KlikniCcie przycisku Anuluj oznacza rezygnacjC
z wprowadzenia zmian w ustawieniach.
Liczba dni pozosta ych do koEca waDno ci certyfikatu wy wietlana jest w
oknie Weryfikacja wst;pna.
JeDeli zostanie spe niony warunek informowania zawsze podczas pierwszego
uruchomienia funkcji przekazu wy wietlane bCdzie okno z informacjF o liczbie
dni pozosta ych do koEca waDno ci certyfikatu kwalifikowanego (patrz
Rysunek 43)

Rysunek 43. Komunikat o liczbie dni pozosta ych do koEca waDno ci certyfikatu
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4.2.6 Ustawienia list CRL
Na zak adce Listy CRL znajdujF siC parametry s uDFce do konfiguracji adresów
s uDFcych do pobierania list CRL. Na zak adce sF wy wietlane trzy bloki
parametrów (patrz Rysunek 44):
1. Pierwszy blok pozwala na konfiguracjC adresów list niezbCdnych do
prawid owej weryfikacji certyfikatu ZUS (OOP) wydanych przez centrum
certyfikacji dedykowane dla ZUS (patrz rozdzia 4.2.1.1 Okre lenie nazwy
certyfikatu ZUS). W bloku zdefiniowany jest równieD adres z którego
moDna pobraQ aktualny certyfikat ZUS.
2. Drugi blok pozwala na konfiguracjC adresów list niezbCdnych do
prawid owej weryfikacji kwalifikowanego certyfikatu p atnika.
Do weryfikacji niezbCdne sF listy wydane przez: Narodowe Centrum
Certyfikacji oraz centrum certyfikacji, które jest wystawcF certyfikatu
kwalifikowanego wybranego przez uDytkownika do komunikacji w zakresie
przekazywania zestawów dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS w
zak adce Certyfikaty.
3. Trzeci blok (patrz Rysunek 44) okre la miejsce przechowywana lokalnych
list CRL.

Rysunek 44. Okno Ustawienia przekazu elektronicznego – zak adka Listy CRL
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Aby ustawiQ adresy s uDFce do pobierania list CRL dla centrum certyfikacji
ZUS:
1. W oknie Ustawienia przekazu elektronicznego przejdX na zak adkC Listy
CRL do sekcji Informacje o certyfikacie ZUS (OOP) (patrz Rysunek 44).
2. W polu Adres Centrum Certyfikacji moDesz wpisaQ aktualny adres strony
g ównej Centrum Certyfikacji wydajFcego certyfikat ZUS, na której
znajdziesz aktualne informacje dotyczFce dzia ania Centrum Certyfikacji
dla ZUS.
3. W polu Adres certyfikatu ZUS wpisz adres Centrum Certyfikacji, pod
którym dostCpny jest aktualny certyfikat ZUS.
4. W polu Lista CRL G*ównego Centrum Certyfikacji wpisz adres
Centrum Certyfikacji, pod którym dostCpna jest aktualna lista CRL.
5. W polu Lista CRL PoDredniego Centrum Certyfikacji wpisz adres
Centrum Certyfikacji, pod którym dostCpna jest aktualna lista CRL.
JeDeli certyfikat ZUS oraz wystawiajFcy go certyfikat centrum zawiera
odpowiedniF informacjC (pole CDP - CRL Distibution Point), wówczas adresy
list CRL mogF byQ pobrane do ustawieE po wci niCciu przycisku Pobierz z
certyfikatu.

W polach dotyczFcych pobierania list CRL powinny siC znaleXQ warto ci:
Adres certyfikatu ZUS: http://www.zus.pl/bip/pliki/PE-2-ZUS-EWD.pem
Lista CRL G ównego Centrum Certyfikacji: http://crl.certum.pl/ca.crl
Lista CRL Po redniego Centrum Certyfikacji: http://crl.certum.pl/l4.crl.

Aby ustawiQ adresy s uDFce do pobierania list CRL niezbCdnych do weryfikacji
kwalifikowanego certyfikatu p atnika:
1. W oknie Ustawienia przekazu elektronicznego przejdX na zak adkC Listy
CRL na sekcjC Informacje o certyfikacie p atnika (patrz Rysunek 44).
2. W polu Adres Narodowego Centrum Certyfikacji moDesz wpisaQ
aktualny adres strony g ównej Narodowego centrum certyfikacji.
3. W polu Lista CRL Narodowego Centrum Certyfikacji wpisz adres
Narodowego Centrum Certyfikacji, pod którym dostCpna jest lista CRL.
4. W polu Lista CRL Centrum Kwalifikowanego wpisz adres Centrum
Certyfikacji, które jest wydawcF certyfikatu kwalifikowanego wybranego
przez uDytkownika do komunikacji w zakresie przekazywania zestawów
dokumentów pod którym dostCpna jest aktualna lista CRL.
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W sekcji Informacje o certyfikacie p atnika powinny znajdowaQ siC wpisy:
w polu Lista CRL Narodowego Centrum Certyfikacji:
http://www.nccert.pl/arl/nccert-n.crl
w polu Lista CRL Centrum Kwalifikowanego jedna z poniDszych warto ci
(zaleDnie od tego które centrum jest wystawcF skonfigurowanego certyfikatu
kwalifikowanego):
•

jeDeli wydawcF listy CRL jest jeden z certyfikatów Sigillum:
http://193.178.164.4/repozytorium/ca1_newroot.crl - lista
CRL aktualnego urzCdu
albo
http://193.178.164.4/repozytorium/ca1.crl - lista CRL dla
certyfikatów wydanych w okresie od 2009-04-03 do 2012-0515

•

jeDeli wydawcF wybranego certyfikatu kwalifikowanego jest jeden
z certyfikatów Unizeto Certum:
http://crl.certum.pl/qca11.crl - lista CRL aktualnego urzCdu
albo
http://crl.certum.pl/qca09.crl - lista CRL dla certyfikatów
wydanych w okresie od 5 stycznia 2009 do 20 wrze nia 2011

•

jeDeli wydawcF wybranego certyfikatu kwalifikowanego jest jeden z
certyfikatów Krajowej Izby Rozliczeniowej:
http://elektronicznypodpis.pl/crl/crl_ozk42.crl - lista CRL
aktualnego urzCdu
albo
http://elektronicznypodpis.pl/crl/crl_ozk32.crl - lista CRL
dla certyfikatów wydanych w okresie od 29 kwietnia 2009 do
9 grudnia 2011

•

jeDeli wydawcF wybranego certyfikatu kwalifikowanego jest jeden z
certyfikatów wydanych przez Centrum MobiCert:
http://crl2.mobicert.pl/ca1.crl - lista CRL aktualnego urzCdu
albo
http://crl1.mobicert.pl/ca1.crl - lista CRL dla certyfikatów
wydanych w okresie od 9 paXdziernika 2009 do 31 stycznia
2013

•

jeDeli wydawcF wybranego certyfikatu kwalifikowanego jest certyfikat
wydanych przez CenCert Centrum Certyfikatów Kwalifikowanych
http://www.cencert.pl/crl/ostatni_kwal.crl - lista CRL
aktualnego urzCdu

JeDeli certyfikat p atnika oraz wystawiajFcy go certyfikat centrum zawiera
odpowiedniF informacjC (pole CDP- CRL Distibution Point), wówczas adresy
list CRL mogF byQ pobrane do ustawieE po wci niCciu przycisku Pobierz z
certyfikatu.
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5. Kliknij przycisk OK. KlikniCcie przycisku Anuluj oznacza rezygnacjC
z wprowadzenia zmian w ustawieniach.

4.2.7 Okre6lenie lokalizacji plików zwi;zanych z przekazem
elektronicznym
Zak adka Ustawienia ogólne (patrz Rysunek 45) s uDy miCdzy innymi do
okre lenia lokalizacji plików zwiFzanych z przekazem elektronicznym, które sF
zapisywane na dysku uDytkownika (poza bazF danych programu P atnik).
Dotyczy to plików przesy ek do/z ZUS (zaszyfrowanych zestawów
dokumentów i potwierdzeE z ZUS) oraz plików zawierajFcych listy CRL.
Natomiast zak adka Listy CRL (patrz Rysunek 44) s uDy miCdzy innymi do
okre lania lokalizacji plików zwiFzanych z listami CRL.

Rysunek 45. Okno Ustawienia przekazu elektronicznego – zak adka Ustawienia
ogólne

Aby zmieniQ lokalizacjC plików:
1. W oknie Ustawienia przekazu elektronicznego przejdX na zak adkC
Ustawienia ogólne (patrz Rysunek 45).
2. W polu Lokalizacja przesy*ek do ZUS (zestawy dokumentów) wprowadX
cieDkC do katalogu, w którym zapisywane bCdF tworzone w programie
przesy ki do ZUS.
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3. W polu Lokalizacja przesy*ek z ZUS (Potwierdzenia) wprowadX cieDkC
do katalogu, w którym zapisywane bCdF przesy ki z ZUS.
4. W zak adce Listy CRL (patrz Rysunek 44) w polu Katalog lokalny dla list
CRL wprowadX cieDkC do katalogu, w którym zapisywane bCdF
rejestrowane w programie listy CRL.
W celu ustawienia cieDek moDesz uDyQ przycisku
i w oknie Przegl<daj
w poszukiwaniu foldera zaznaczyQ katalog, w którym majF byQ zapisywane pliki.

Podczas wysy ania zestawów dokumentów do ZUS w wybranych katalogach
oraz ich podkatalogach oznaczonych symbolem p atnika sF zapisywane pliki
przesy ek. Dlatego na systemach Windows 2000, Windows XP, Windows
Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 oraz Windows Server
2008 wszystkim uDytkownikom programu P atnik naleDy nadaQ uprawienia do
zapisu w tych katalogach widocznych na zak adce Ustawienia ogólne w oknie
Ustawienia przekazu elektronicznego.

4.3 Konfiguracja drukarki
Do konfiguracji drukarki w programie P atnik s uDy okno Parametry wydruku
(patrz Rysunek 46). Pozwala ono wybraQ drukarkC, okre liQ jej w a ciwo Q
oraz ustaliQ sposób drukowania dokumentów lub zestawów dokumentów. Za
pomocF przycisku Zastosuj moDna zmieniQ ustawienia parametrów wydruku i
zostanF one zachowane przy sporzFdzaniu kolejnych wydruków dokumentów.
Okno Parametry wydruku jest dostCpne:
•
•
•

po wybraniu polecenia Drukuj z menu Program, je li jest zaznaczony
dowolny dokument ubezpieczeniowy bFdX zestaw dokumentów w obszarze
roboczym,
po wybraniu polecenia Drukuj z menu Dokument w oknie dowolnego
dokumentu otwartego do edycji lub podglFdu,
po wybraniu polecenia Drukuj z menu Zestaw w oknie otwartego do edycji
lub podglFdu.

Szczegó owy opis parametrów wydruku:
•
•

•
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Drukarka – okre la w a ciwo ci wybranej domy lnie drukarki, umoDliwia
zmianC wybranej drukarki i okre lenie jest w a ciwo ci. KlikniCcie
przycisku W a ciwo ci umoDliwia zmianC ustawieE sterownika drukarki.
Zakres wydruku – pozwala na okre lenie zakresu drukowanych stron,
domy lnie wybrana jest opcja Wszystko. Po wybraniu opcji Strony, moDna
okre liQ jakie stron naleDy wydrukowaQ. Szczególnie przydatne to jest przy
wydruku poszczególnych stron raportów imiennych.
Typ wydruku – umoDliwia wybór rodzaju sporzFdzanego wydruku,
poszczególne typy wydruku sF dostCpne w zaleDno ci od stanu
przetwarzania dokumentu:
Do ZUS – dostCpny tylko dla dokumentów, które bCdF przekazane do ZUS
(status Wys any lub Potwierdzony),
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•

Archiwalny – dostCpny tylko dla dokumentów przekazanych do ZUS (status
Wys any, Potwierdzony lub Historyczny), umoDliwia wydrukowanie
faktycznie przekazanych dokumentów w opcji oszczCdno ciowej,
wydruk jest oznaczone napisem Archiwalny,
Roboczy – ten rodzaj wydruku jest dostCpny dla wszystkich dokumentów
(niezaleDnie od statusu przetwarzania), umoDliwia przygotowanie
próbnych wydruków dokumentów, które sF oznaczone napisem
Roboczy.
Pozycje raportów rozliczeniowych – pozwala na okre lenie sposobu
drukowania korygujFcych raportów imiennych. DostCpna jest opcja
umoDliwiajFca drukowanie wszystkich bloków raportu lub wybranych
pozycji raportów korygujFcych przeznaczonych do wys ania (patrz rozdzia
Oznaczanie raportów imiennych do wysy ki w Dokumentacji uDytkownika).
Uwaga!
Dokumenty drukowane w trybie roboczym lub archiwalnym nie bCdF
przyjmowane przez ZUS.

Rysunek 46. Okno dialogowe: Parametry wydruku
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4.4 Stan systemu
Funkcja pozwala na wy wietlenie informacji o rodowisku, w jakim pracuje
program P atnik. Zadaniem funkcji jest pobranie oraz prezentacja danych o:
•
•
•
•
•

parametrach systemu operacyjnego – sF to szczegó owe informacje na temat
systemu operacyjnego, na którym zosta zainstalowany program P atnik
parametrach programu – sF to informacje na temat parametrów, z którymi
pracuje program P atnik,
parametrach roboczej bazy danych – sF to szczegó owe informacje na temat
bazy danych, z którF wspó pracuje program P atnik w momencie
generowania raportu,
roboczej bazie danych – sF to informacje na temat struktury tablic oraz
kolumn,
wersji schematu XML oraz arkusza stylów – sF to informacje o wersjach
wygenerowanych plików, których zadaniem jest utrzymywanie oraz
przetwarzanie danych.

Aby przej Q do prezentacji danych o systemie:
1. Z menu Administracja wybierz polecenie Ustawienia programu...
2. W otwartym oknie Ustawienia programu kliknij przycisk Stan systemu.
3. Na ekranie pojawi siC okno Informacje o systemie operacyjnym (patrz
Rysunek 47), przejrzyj wy wietlone informacji i kliknij przycisk OK, aby
zamknFQ okno.
Je li chcesz zapisaQ dane o systemie operacyjnym kliknij przycisk Zapisz.

Rysunek 47. Okno dialogowe – Informacje o systemie operacyjnym
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4. Na ekranie pojawi siC okno Zapisywanie jako (patrz Rysunek 48) kliknij
przycisk Zapisz aby zachowaQ dane w pliku o strukturze XML lub zmieE
nazwC i folder, w którym ma zostaQ zapisany plik a nastCpnie kliknij
przycisk Zapisz..
Pobrane dane o rodowisku w jakim pracuje program P atnik mogF zostaQ zapisane do
pliku tekstowego, zgodnego ze strukturF XML. Domy lnie plik zapisywany jest w
katalogu, w którym zosta zainstalowany program P atnik pod nazwF zgodnF z
poniDszym schematem
RRRRMMDDhhmmss_StanSystemu.xml
gdzie:
• RRRRMMDD jest datF uruchomienia funkcji pobranF z systemu
• hhmmss jest godzinF uruchomienia funkcji pobranF z systemu.
UDytkownik moDe zmieniQ nazwC pliku i folder, w którym on zostanie zapisany.
Uwaga! Aby zapisaQ dane w wybranym folderze naleDy posiadaQ uprawnienia do
zapisu w nim.

Rysunek 48. Okno dialogowe – Zapisywanie jako
Do prawid owego wy wietlenia danych w oknie Stan systemu mogF byQ potrzebne
komponenty dostarczane przez pakiet instalacyjny przeglFdarki Internet Explorer.
JeDeli sposób prezentacji danych w oknie jest niepoprawny, naleDy sprawdziQ w
dokumentacji jaka wersja przeglFdarki Internet Explorer jest wskazana przez
producenta dla danego systemu operacyjnego, jako wspierajFca w pe ni technologie
XSL (Extensible Stylesheet Language) i XPath.
Dane o konfiguracji moDesz zapisaQ do pliku i przes aQ w celu uzupe nienia diagnozy
je li pojawiF siC problemy.
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4.5 System rejestrowania pracy programu
Program P atnik posiada mechanizm rejestrowania przebiegu dzia ania funkcji
importu dokumentów i przekazu elektronicznego. Mechanizm ten pozwala na
diagnozC problemów, które mog yby siC pojawiQ podczas pracy z programem i
posiada dwa tryby dzia ania:
•
•

rejestrowanie uproszczone,
rejestrowanie szczegó owe,

System rejestrowania pracy programu moDe byQ równieD wy Fczony. Sposób
rejestrowania moDna zmieniQ w oknie Ustawienia programu na zak adce Inne
wybierajFc odpowiedni parametr w bloku System Rejestrowania Pracy
Programu (patrz rozdzia 4.1.1 Szczegó owy opis parametrów i opcji programu
P atnik).
W programie P atnik domy lnie ustawiony jest tryb Rejestrowanie
uproszczone, który loguje szczegó owo przebieg aktualnie wykonywanej
funkcji, lecz do momentu wystFpienia powaDnego b Cdu, nie zapisuje tych
danych w pliku. JeDeli podczas pracy programu wystFpi nieoczekiwany b Fd,
dane obejmujFce szczegó owy przebieg wykonania aktualnej funkcji oraz
informacje dotyczFce funkcji wykonywanych od momentu uruchomienia
programu sF zapisywane w pliku o rozszerzeniu XML, opatrzonym datF i
czasem wystFpienia awarii. Plik jest zapisywany w katalogu <Katalog
P#atnika>\Log, gdzie <Katalog P#atnika> to katalog, w którym zainstalowany
jest program. Przyk adowo plik o nazwie 20071024113748_Log_01.xml
powsta w dniu 2007-10-24 o godzinie 11:34 i by pierwszym plikiem logu
powsta ym w tym dniu.
W przypadku wystFpienia problemu na ekranie zostanie wy wietlony
komunikat (patrz Rysunek 49). Je li uDytkownik w oknie komunikatu kliknie
przycisk Tak, to dodatkowo w katalogu Log zostanie zapisana informacja
o stanie systemu w pliku o rozszerzeniu XML, opatrzonym datF i czasem
wystFpienia awarii.

Rysunek 49. Okno komunikatu

W przypadku powtarzania siC b Cdu naleDy zaznaczyQ opcjC Rejestrowanie
szczegó*owe. Rejestruje ona w szczegó owy sposób przebieg dzia ania
wszystkich funkcji objCtych monitorowaniem, zapisujFc jednocze nie dane w
plikach tymczasowych. KaDde wystFpienie awarii w takim trybie skutkuje
przepisaniem zebranych informacji do pliku w katalogu <Katalog
P#atnika>\Log. Dane zapisane w plikach mogF zostaQ przekazane do
pracowników infolinii w celu u atwienia diagnozy wystCpujFcego problemu.
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5
Rozdzia

FUNKCJE ADMINISTRACYJNE
5.1 Archiwizacja danych
W programie P atnik istniejF dwa sposoby archiwizacji, róDniFce siC zakresem
archiwizowanych danych. MoDliwa jest archiwizacja wszystkich zasobów
wybranego p atnika lub jedynie wybranych zestawów dokumentów.
Archiwizacja wszystkich zasobów p atnika polega na zarchiwizowaniu
wszystkich znajdujFcych siC w bazie roboczej danych, które naleDF do p atnika
(tj. kartoteki p atnika, kartotek ubezpieczonych, dokumentów, zestawów,
certyfikatów, list CRL, wiadomo ci, potwierdzeE, dziennika operacji
i archiwum dziennika operacji). Archiwizacja dokumentów polega na
umieszczeniu w archiwum wybranych zestawów dokumentów – mogF to byQ
jedynie zestawy potwierdzone lub historyczne.
Archiwizacja polega na przenoszeniu danych do innej bazy danych niD baza
robocza programu. Zestawy dokumentów moDna archiwizowaQ tylko w
domy lnym archiwum. Wszystkie zasoby p atnika moDna archiwizowaQ
zarówno w domy lnym archiwum programu jak i w innej roboczej bazie danych
programu P atnik. ArchiwizacjC danych moDna przeprowadziQ z jednoczesnym
usuniCciem zarchiwizowanych danych z bazy roboczej lub bez ich usuwania.
Aby archiwizacja do domy lnego archiwum programu by a moDliwa, naleDy
uprzednio utworzyQ archiwum przy pomocy Kreatora konfiguracji archiwum.
Baza danych stanowiFca domy lne archiwum programu nie moDe byQ uDywana
przez program P atnik jako baza robocza. Ponadto, baza archiwalna moDe byQ
uDywana jako archiwum jedynie we wspó pracy z bazF roboczF, na podstawie,
której archiwum zosta o utworzone.
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Te same dane moDna archiwizowaQ w domy lnym archiwum wielokrotnie.
Powoduje to zastFpienie danych umieszczonych w archiwum podczas
poprzedniej archiwizacji danymi ostatnio zarchiwizowanymi. Jedynie w
przypadku archiwizacji p atnika do innej bazy roboczej, nie ma moDliwo ci
„nadpisania” p atnika.
Odwrotnymi procesami do archiwizacji p atnika i archiwizacji dokumentów sF
odpowiednio odtwarzanie p atnika i odtwarzanie dokumentów z archiwum. Aby
móc pracowaQ z danymi, które zosta y zarchiwizowane, naleDy odtworzyQ je z
archiwum. WyjFtkowo w przypadku archiwizacji p atnika do innej bazy
roboczej moDna pracowaQ z danymi tego p atnika FczFc siC bazF roboczF, do
której zosta p atnik wyeksportowany. Zatem archiwizacja p atnika, moDe
pe niQ funkcjC przenoszenia zasobów p atnika miCdzy róDnymi bazami
roboczymi programu P atnik.

5.1.1 Konfigurowanie archiwum
Konfigurowanie archiwum odbywa siC za pomocF Kreatora konfiguracji
archiwum. Funkcja s uDy do tworzenia nowej bazy archiwum lub do
konfiguracji po Fczenia z archiwum juD utworzonym w przesz o ci. Rodzaj
bazy archiwum jest zawsze taki sam jak rodzaj bazy roboczej. W zaleDno ci od
rodzaju bazy (MS SQL Server lub MS Access) liczba kroków i sposób dzia ania
kreatora sF odmienne.

5.1.1.1 Konfiguracja archiwum dla bazy MS SQL serwer
Aby skonfigurowaQ archiwum:
1. Z menu Administracja wybierz polecenie Ustawienia archiwum.
2. Je li nigdy wcze nie nie by a wykonywana konfiguracja archiwum, to na
ekranie pojawi siC komunikat (patrz Rysunek 50), kliknij przycisk Tak, aby
uruchomiQ Kreatora konfiguracji archiwum.

Rysunek 50. Okno komunikatu

3. Na ekranie zostanie wy wietlone okno kreatora (patrz Rysunek 51). Je li
nigdy wcze niej nie by o tworzone archiwum programu dla bieDFcej bazy
roboczej, aktywna bCdzie jedynie opcja Utwórz nowe archiwum. Wybierz
tC opcje i kliknij przycisk Dalej.
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Rysunek 51. Okno kreatora konfiguracji archiwum

4. W kolejnym kroku kreatora, wybierz z listy nazwC serwera, na którym
chcesz utworzyQ bazC lub wprowadX jF samodzielnie. WprowadX nazwC,
którF chcesz nadaQ tworzonej bazie (patrz Rysunek 52) i kliknij przycisk
Dalej.

Rysunek 52. Okno kreatora konfiguracji archiwum

Uwaga! W polu Nazwa Serwera SQL nie naleDy wprowadzaQ
predefiniowanego aliasu "(local)", poniewaD taka konfiguracja moDe
uniemoDliwiQ wykonanie archiwizacji i odtwarzania p atnika oraz zestawów
dokumentów. Podczas konfiguracji archiwum zawsze naleDy podawaQ pe nF
nazwC serwera, czyli nazwC komputera, na którym zainstalowano serwer SQL,
oraz nazwC instancji oddzielonF znakiem "\" (tyko w przypadku, gdy serwer
zosta zainstalowany z nazwanF instancjF).
Przyk adowo, je li na komputerze o nazwie ZR4_SRV zainstalowano serwer
SQL pod nazwF instancji PLATNIK, to pe na nazwa serwera bCdzie
nastCpujFca: ZR4_SRV\PLATNIK. NazwC komputera moDna opcjonalnie
zastFpiQ jego adresem IP. Je li 192.168.0.1 to adres przywo ywanego w
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przyk adzie komputera ZR4_SRV, to nazwC serwera moDna zapisaQ
nastCpujFco: 192.168.0.1\PLATNIK.
W przypadku, gdy serwer zainstalowano na komputerze bez nazwanej
instancji, naleDy podaQ jedynie nazwC tego komputera lub jego adres IP.
5. W trzecim kroku kreatora (patrz Rysunek 53) – wybierz rodzaj autoryzacji
danych uDytkownika, który ma zostaQ wykorzystany do Fczenia siC z bazF
danych podczas pracy programu, a nastCpnie kliknij przycisk Dalej.
Podczas tworzenia nowego archiwum kreator daje moDliwo Q wyboru spo ród trzech
moDliwo ci:
• autoryzacja systemu Windows,
• uDycie istniejFcego konta,
• utworzenie nowego konta uDytkownika MS SQL Server.
W przypadku wykorzystania istniejFcego konta, podanemu uDytkownikowi zostanF
nadane uprawnienia do pracy z nowo utworzonF bazF. Gdy wybierzemy opcjC
tworzenia nowego konta uDytkownika, podany uDytkownik zostanie utworzony i takDe
zostanF mu nadane odpowiednie uprawnienia do bazy. Natomiast, je li wskazujemy
istniejFce archiwum, to mamy do wyboru tylko dwie opcje: autoryzacja systemu
Windows lub uDycie istniejFcego konta. Przy wskazywaniu istniejFcego archiwum oraz
istniejFcego konta uDytkownika MS SQL Server, wskazany uDytkownik musi juD
posiadaQ uprawnienia do pracy z bazF archiwum

Rysunek 53. Okno kreatora archiwum

6. W nastCpnym kroku kreatora (patrz Rysunek 54) – podaj login i has o
uDytkownika bazy SQL Server, a nastCpnie kliknij przycisk Dalej.
Je li w poprzednim kroku trzecim wybrano tworzenie nowego konta
uDytkownika MS SQL Server, to w dodatkowym polu PotwierdE has*o
uHytkownika naleDy wpisaQ has o podane w polu Has*o uHytkownika
(patrz Rysunek 55).
Je li w poprzednim kroku wybrano autoryzacje systemu Windows, to krok
ten jest pomijany.
Je li uDytkownik wskaDe istniejFcF bazC, która zosta a utworzona w
poprzedniej wersji programu P ATNIK, zostanie uruchomiona konwersja
bazy danych (patrz 5.1.1.3 Konwersja bazy archiwum).
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Rysunek 54. Okno kreatora konfiguracji archiwum – wprowadzanie danych
uDytkownika

Rysunek 55. Okno kreatora archiwum – krok wystCpuje w przypadku zak adania
nowego konta

7. Kolejny krok kreatora pojawi siC tylko, gdy tworzymy nowF bazC (patrz
Rysunek 56). W tym kroku naleDy wybraQ rodzaj autoryzacji danych
uDytkownika, który ma uprawnienia administracyjne serwera MS SQL
Server. Podanie konta uDytkownika z uprawnieniami administracyjnymi jest
niezbCdne do przeprowadzenia konwersji bazy lub utworzenia nowej bazy.
Po wyborze rodzaju autoryzacji kliknij przycisk Dalej.
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Rysunek 56. Okno kreatora archiwum – (tworzenie bazy)

8. NastCpny krok kreatora pojawia siC tylko, je li w kroku piFtym wybrano
rodzaj autoryzacji z wykorzystanie istniejFcego konta uDytkownika MS
SQL Server. WprowadX login i has o uDytkownika majFcego uprawnienia
administracyjne systemu MS SQL Server (np. uDytkownik „sa”), a
nastCpnie kliknij przycisk Utwórz (patrz Rysunek 57).

Rysunek 57. Okno kreatora archiwum – tworzenie bazy

9. Po poprawnym utworzeniu bazy archiwum konfiguracja archiwum zostanie
zapisana w programie. Na ekranie zostanie wy wietlone okno Parametry
archiwum (patrz Rysunek 58), z bieDFcymi parametrami domy lnego
archiwum programu.
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Rysunek 58. Okno parametry archiwum

5.1.1.2 Konfiguracja archiwum dla bazy MS Access
Uruchamiany jest ten sam Kreator konfiguracji archiwum, jednak z mniejszF
liczbF kroków. Konfiguracja przebiega analogicznie do konfiguracji dla bazy
MS SQL Serwer. RóDnica dotyczy drugiego i zarazem ostatniego kroku
kreatora.
WskaD lokalizacjC bazy i wprowadX nazwC pliku dla nowo tworzonego
archiwum. Podaj has o, które bCdzie uDywane do po Fczenia z archiwum i
kliknij przycisk Utwórz (patrz Rysunek 59). W trakcie konfigurowania
archiwum bCdFcego bazF MS Access, równieD moDe byQ uruchomiona
konwersja bazy. W przypadku bazy Access nie ma konieczno ci podawania
dodatkowych parametrów po Fczenia (loginu i has a) w celu przeprowadzenia
konwersji bazy.

Rysunek 59. Okno kreatora archiwum – baza MS Access
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5.1.1.3 Konwersja bazy archiwum
Je li uDytkownik wskaDe istniejFcF bazC archiwum, która zosta a utworzona w
poprzedniej wersji programu P ATNIK, zostanie uruchomiona konwersja bazy
danych. Konwersja zmodyfikuje strukturC bazy tak, aby umoDliwiQ pracC z bazF
w aktualnej wersji programu. Je li ustawienia bazy danych archiwum zosta y
przechwycone wraz z roboczF bazF danych utworzonF w której z poprzednich
wersji programu, to ponowne konfigurowanie archiwum nie jest konieczne.
W tym przypadku konwersja bazy archiwum zostanie wywo ana przy próbie
archiwizacji lub odtwarzania z wykorzystaniem tej bazy.
Program P ATNIK 9.01.001 pracuje z bazF danych w wersji 9.01.001.
Oznacza to, De po aktualizacji programu konieczna jest konwersja baz
utworzonych w poprzednich wersjach do wersji 9.01.001.
Funkcja konwersji programu P ATNIK 9.01.001 moDe przekonwertowaQ bazC
danych utworzonF w kaDdej z poprzednich wersji programu.
UWAGA! Po przekonwertowaniu bazy danych do wersji wymaganej przez
program P ATNIK 9.01.001, nie bCdzie moDliwo ci pracy z bazF za pomocF
poprzednich wersji programu.
Aby wykonaQ konwersjC bazy archiwum:
1. Kliknij przycisk Dalej w oknie Kreatora konfiguracji archiwum (patrz
Rysunek 60), które pojawi siC podczas próby Fczenia z bazF archiwum
utworzonF w poprzedniej wersji programu lub podczas archiwizacji danych.
Przed konwersjF zostanie utworzona kopia zapasowa bazy w wersji zgodnej
z poprzedniF wersjF programu (odpowiednio wersja 5.01.001 lub
6.01.001 lub 6.02.001 lub 6.03.001 lub 7.01.001).

Rysunek 60. Okno Kreatora konfiguracji archiwum – konwersja bazy

2. Kolejny krok kreatora pojawi siC tylko, gdy zachodzi konieczno Q
konwersji istniejFcej bazy MS SQL (patrz Rysunek 61). W tym kroku
naleDy wybraQ rodzaj autoryzacji danych uDytkownika, który ma
uprawnienia administracyjne serwera MS SQL Server. Podanie konta
uDytkownika z uprawnieniami administracyjnymi jest niezbCdne do
przeprowadzenia konwersji bazy. Po wyborze rodzaju autoryzacji kliknij
przycisk Dalej
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Rysunek 61. Okno Kreatora konfiguracji archiwum – wybór rodzaju autoryzacji

3. NastCpny krok kreatora (patrz Rysunek 62) pojawia siC tylko, je li w kroku
poprzednim wybrano rodzaj autoryzacji z wykorzystanie istniejFcego konta
uDytkownika MS SQL Server. WprowadX login i has o uDytkownika
majFcego uprawnienia administracyjne systemu MS SQL Server (np.
uDytkownik „sa”), a nastCpnie kliknij przycisk Po! cz.

Rysunek 62. Okno Kreatora konfiguracji archiwum – podawanie danych uDytkownika

4. Po pomy lnym zakoEczeniu konwersji bazy archiwum na ekranie zostanie
wy wietlone okno (patrz Rysunek 63), kliknij przycisk Dalej aby ustawiQ
konwertowanF bazC jako aktywnF.
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Rysunek 63. Okno Kreatora konfiguracji archiwum – zakoEczenie konwersji

5.1.2 Archiwizacja p atnika
Funkcja s uDy do archiwizacji wszystkich zasobów p atnika. Zadanie
realizowane jest w wyniku dzia ania Kreatora archiwizacji p atnika.
Aby zarchiwizowaQ p atnika:
1. Uruchom program P atnik i zaloguj siC jako administrator programu.
2. Z menu P atnik wybierz polecenie Rejestr p atników.
3. Na ekranie zostanie wy wietlone okno Rejestr p atników (patrz Rysunek
83). Wybierz z listy p atnika, którego chcesz zarchiwizowaQ. NastCpnie
z menu Narz;dzia wybierz polecenie Archiwizuj.
4. Po uruchomieniu funkcji na ekranie pojawi siC okno dialogowe Kreator
archiwizacji p atnika (patrz Rysunek 64). Wybierz odpowiedniF opcjC w
zaleDno ci od tego, czy chcesz zarchiwizowaQ p atnika w domy lnym
archiwum programu, czy wyeksportowaQ go do innej bazy roboczej i kliknij
przycisk Dalej.
Je li chcesz usunFQ p atnika z bazy roboczej zaznacz opcjC Po zakoSczonej
archiwizacji, usuS zasoby p*atnika z bazy roboczej.
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Rysunek 64. Okno kreatora archiwizacji p atnika – krok 1/3

5. W przypadku archiwizacji do innej bazy roboczej kreator ma cztery kroki.
WyglFd okna dialogowego kreatora jest róDny w zaleDno ci od rodzaju
bazy. W przypadku bazy MS SQL Server wybierz z listy lub wprowadX
samodzielnie nazwC serwera, na którym znajduje siC baza, w której chcesz
zarchiwizowaQ dane p atnika. WprowadX nazwC bazy danych (patrz
Rysunek 65), wybierz rodzaj autoryzacji i kliknij przycisk Dalej.
W przypadku bazy MS Access podaj lokalizacje pliku bazy, wprowadX
has o bazy (patrz Rysunek 66) i kliknij przycisk Dalej.

Rysunek 65. Okno kreatora archiwizacji p atnika – krok 2/4 (MS SQL Server)

Uwaga! W polu Nazwa serwera nie naleDy wprowadzaQ predefiniowanego
aliasu "(local)", poniewaD moDe to uniemoDliwiQ wykonanie archiwizacji.
Zawsze naleDy podawaQ pe nF nazwC serwera, czyli nazwC komputera, na
którym zainstalowano serwer SQL, oraz nazwC instancji oddzielonF znakiem
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"\" (tyko w przypadku, gdy serwer zosta zainstalowany z nazwanF instancjF).
Przyk adowo, je li na komputerze o nazwie ZR4_SRV zainstalowano serwer
SQL pod nazwF instancji PLATNIK, to pe na nazwa serwera bCdzie
nastCpujFca: ZR4_SRV\PLATNIK. NazwC komputera moDna opcjonalnie
zastFpiQ jego adresem IP. Je li 192.168.0.1 to adres przywo ywanego w
przyk adzie komputera ZR4_SRV, to nazwC serwera moDna zapisaQ
nastCpujFco: 192.168.0.1\PLATNIK.
W przypadku, gdy serwer zainstalowano na komputerze bez nazwanej
instancji, naleDy podaQ jedynie nazwC tego komputera lub jego adres IP.

Rysunek 66. Okno kreatora archiwizacji p atnika – krok 2/4 (MS Access)

6. Po zakoEczeniu funkcji wy wietlana jest w oknie kreatora informacja
o pomy lnie zakoEczonej archiwizacji (patrz Rysunek 67).
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Rysunek 67. Okno kreatora archiwizacji p atnika – krok 4/4

5.1.3 Odtwarzanie p atnika z archiwum
Funkcja pozwala na odtworzenie wszystkich zasobów p atnika z domy lnego
archiwum programu lub innej bazy roboczej. Zadanie realizowane jest w
wyniku dzia ania Kreatora odtwarzania p atnika.
Aby uruchomiQ Kreatora archiwizacji p atnika:
1. Uruchom program P*atnik i zaloguj siC jako administrator programu.
2. Z menu P atnik wybierz polecenie Rejestr p atników.
3. Na ekranie zostanie wy wietlone okno Rejestr p atników (patrz Rysunek
83). Z menu Narz;dzia wybierz polecenie Odtwórz z archiwum.
4. Po uruchomieniu funkcji na ekranie pojawi siC okno dialogowe Kreator
odtwarzania p atnika (patrz Rysunek 68). Wybierz odpowiedniF opcjC
w zaleDno ci od tego, czy chcesz odtwarzaQ p atnika z domy lnego
archiwum programu, czy importowaQ go z innej bazy roboczej. Kliknij
przycisk Dalej.
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Rysunek 68. Okno kreatora odtwarzania zasobów p atnika – krok 1/5

5. W przypadku odtwarzania z innej bazy roboczej kreator ma piCQ kroków.
WyglFd okna dialogowego kreatora jest róDny w zaleDno ci od rodzaju
bazy. W przypadku bazy MS SQL Server wybierz z listy lub wprowadX
samodzielnie nazwC serwera, na którym znajduje siC baza, z której chcesz
odtwarzaQ dane p atnika. WprowadX nazwC bazy danych (patrz Rysunek
69), wybierz rodzaj autoryzacji i kliknij przycisk Dalej.
W przypadku bazy MS Access podaj lokalizacje pliku bazy, wprowadX
has o bazy (patrz Rysunek 70) i kliknij przycisk Dalej.

Rysunek 69. Okno kreatora odtwarzania zasobów p atnika – krok 2/5 (MS SQL Server)

Uwaga! W polu Nazwa serwera nie naleDy wprowadzaQ predefiniowanego
aliasu "(local)", poniewaD moDe to uniemoDliwiQ wykonanie odtwarzania.
Zawsze naleDy podawaQ pe nF nazwC serwera, czyli nazwC komputera, na
którym zainstalowano serwer SQL, oraz nazwC instancji oddzielonF znakiem
"\" (tyko w przypadku, gdy serwer zosta zainstalowany z nazwanF instancjF).
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Przyk adowo, je li na komputerze o nazwie ZR4_SRV zainstalowano serwer
SQL pod nazwF instancji PLATNIK, to pe na nazwa serwera bCdzie
nastCpujFca: ZR4_SRV\PLATNIK. NazwC komputera moDna opcjonalnie
zastFpiQ jego adresem IP. Je li 192.168.0.1 to adres przywo ywanego w
przyk adzie komputera ZR4_SRV, to nazwC serwera moDna zapisaQ
nastCpujFco: 192.168.0.1\PLATNIK.
W przypadku, gdy serwer zainstalowano na komputerze bez nazwanej
instancji, naleDy podaQ jedynie nazwC tego komputera lub jego adres IP.

Rysunek 70. Okno kreatora odtwarzania zasobów p atnika – krok 2/5 (MS Access)

6. W kolejnym kroku kreatora (patrz Rysunek 71) wy wietlona jest lista
p atników dostCpnych do odtworzenia. Wybierz jednego z nich i kliknij
przycisk Dalej.

Rysunek 71. Okno kreatora odtwarzania zasobów p atnika – krok 3/5
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7. Po zakoEczeniu funkcji wy wietlana jest w oknie kreatora informacja o
pomy lnie zakoEczonym odtworzeniu zasobów p atnika, kliknij przycisk
Zamknij.

5.1.4 Archiwizacja zestawu dokumentów
Funkcja s uDy do archiwizowania potwierdzonych i/lub historycznych
zestawów dokumentów. Dokumenty archiwizowaQ moDna jedynie
w domy lnym archiwum. Aby móc uDywaQ funkcji naleDy wpierw dokonaQ
konfiguracji archiwum programu (patrz rozdzia 5.1.1 Konfigurowanie
archiwum).
Aby wykonaQ archiwizacjC dokumentów:
1. Uruchom program P*atnik i przejdX do widoku Zestawy wys ane.
2. Przy pomocy mechanizmu multiselekcji zaznacz spo ród widocznych
w widoku zestawów te, które chcesz zarchiwizowaQ.
Aby na li cie zaznaczyQ zestawy, które nie sFsiadujF ze sobF, kliknij nazwC jednego z
nich, a nastCpnie naci nij klawisz CTRL i, przytrzymujFc go, klikaj kolejno nazwy
pozosta ych zestawów.
Aby na li cie zaznaczyQ zestawy sFsiadujFce ze sobF, kliknij nazwC pierwszego zestawu
w grupie, a nastCpnie naci nij klawisz SHIFT i, przytrzymujFc go, kliknij nazwC
ostatniego zestawu w grupie.
Je li zaznaczony zosta niew a ciwy zestaw, naci nij klawisz CTRL i, przytrzymujFc
go, kliknij nazwC niepotrzebnego zestawu.

3. Z menu Administracja wybierz polecenie Archiwizuj zestaw dokumentów.
4. Na ekranie zostanie wy wietlone okno dialogowe z pytaniem (patrz
Rysunek 72). W zaleDno ci od udzielonej odpowiedzi, wybrane do
archiwizacji zestawy zostanF usuniCte z bazy roboczej (po pomy lnym
zakoEczeniu archiwizacji) lub w niej pozostanF.

Rysunek 72. Okno dialogowe wy wietlane podczas archiwizacji dokumentów.

5. Po pomy lnym przeprowadzeniu archiwizacji dokumentów, wy wietlony
bCdzie komunikat (patrz Rysunek 73).

Rysunek 73. Komunikat archiwizacji dokumentów.
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5.1.5 Odtwarzanie zestawu dokumentów z archiwum
Funkcja s uDy do odtwarzania z domy lnego archiwum programu zestawów
dokumentów, które zosta y w uprzednio zarchiwizowane przy uDyciu funkcji
Archiwizacja dokumentów.
Aby odtworzyQ dokumenty z archiwum programu:
1. Uruchom program P*atnik i przejdX do widoku Zestawy wys ane.
2. Z menu NarzCdzia wybierz polecenie Odtwórz zestaw z archiwum....
3. Na ekranie zostanie wy wietlone okno Archiwum dokumentów zawierajFce
listC zestawów zarchiwizowanych w archiwum programu.
4. Za pomocF mechanizmu multiselekcji zaznacz te zestawy, które chcesz
odtworzyQ z archiwum i kliknij przycisk Odtwórz.

5.1.6 Archiwizowanie danych zwi;zanych z przekazem
elektronicznym
W celu zminimalizowania szkód spowodowanych ewentualnF awariF
komputera, naleDy co pewien czas archiwizowaQ (w postaci kopii
bezpieczeEstwa) te dane, których strata jest niepoDFdana.
W celu dokonania archiwizacji istotnych dla programu P ATNIK danych
zwiFzanych z obs ugF przekazu elektronicznego, naleDy zachowaQ:
•
•
•

certyfikat p atnika zapisany do pliku,
pliki przesy ek (pliki KSI MAIL zawierajFce przygotowane do wys ania
zestawy dokumentów),
pliki potwierdzenia przyjCcia przesy ek przez ZUS.

Uwaga! W celu zabezpieczenia siC przed utratF danych (np. w wyniku
uszkodzenia pliku bazy danych w nastCpstwie awarii komputera lub nag ego
braku w dostawie energii elektrycznej) naleDy regularnie wykonywaQ fizyczne
kopie plików bazy danych Access (bazy roboczej i archiwum), po
kaDdorazowym wprowadzeniu wiCkszej partii danych lub przed wykonywaniem
czynno ci administracyjnych (np. konwersji bazy). Skopiowane pliki naleDy
traktowaQ jako kopie bezpieczeEstwa i przechowywaQ na trwa ych no nikach
danych (p yta CD, ta ma, pendrive itp.)
Uwaga! W celu zabezpieczenia siC przed utratF danych programu P ATNIK,
która moDe mieQ miejsce w nastCpstwie awarii systemu, naleDy regularnie
wykonywaQ kopie bezpieczeEstwa baz danych (bazy roboczej i archiwum) przy
uDyciu standardowych mechanizmów archiwizacji systemu MS SQL Server.
Czynno ci takich naleDy dokonywaQ okresowo, po kaDdorazowym
wprowadzeniu wiCkszej partii danych lub przed wykonywaniem niektórych
czynno ci administracyjnych (np. konwersji bazy). Je li nie ma moDliwo ci
uDycia wspomnianego mechanizmu archiwizacji, moDna takDe skopiowaQ i
zabezpieczyQ pliki bazy danych - wymaga to uprzedniego zatrzymania serwera.
Kopie bezpieczeEstwa naleDy przechowywaQ na trwa ych no nikach danych
(p yta CD, ta ma, pendrive itp.)
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5.2 Zarz;dzanie uprawnieniami
Funkcja pozwala na dopisywanie i usuwanie uDytkowników programu oraz
zmianC hase i danych uDytkowników. W programie P ATNIK has a uDywane sF
w dwóch sytuacjach:
•
•

aby kontrolowaQ dostCp do bazy danych zawierajFcej dane osobowe,
aby sprawdzaQ informacje o dokumentach zablokowanych podczas pracy
z programem.

W czasie instalacji programu zak adany jest standardowy uDytkownik
administrator, który ma uprawienie do wszystkich funkcji programu.

5.2.1 Zmiana danych administratora
Funkcja pozwala na zmianC danych oraz has a administratora systemu. Jest
dostCpna tylko dla uDytkownika o uprawnieniach administratora.
Has o administratora programu jest waDne 30 dni. Po up ywie tego czasu
program wymusza jego zmianC.
Aby zmieniQ dane lub has o administratora:
5. Z menu Administracja wybierz polecenie ZmieJ dane administratora.
6. Na ekranie zostanie wy wietlona okno Zmiana danych administratora
(patrz Rysunek 74 - wprowadX poprawne dane i zatwierdX wprowadzone
zmiany, klikajFc przycisk OK.

Rysunek 74 Okno dialogowe: Zmiana danych administratora

7. Je li chcesz równieD zmieniQ has o, kliknij przycisk Zmie has!o,
a nastCpnie w oknie, które pokaDe siC na ekranie (patrz Rysunek 75),
wprowadX has o dotychczasowe i dwukrotnie nowe has o oraz potwierdX
wprowadzone zmiany.
Je li chcesz wprowadziQ pozosta e dane, kliknij przycisk Pe!ne dane,
a nastCpnie w oknie, które pokaDe siC na ekranie (patrz Rysunek 76),
wprowadX pozosta e dane administratora oraz potwierdX wprowadzone
zmiany.
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Has o musi sk adaQ siC co najmniej z 8 znaków, zawieraQ ma e i wielkie litery
oraz cyfry lub znaki specjalne.

Rysunek 75. Okno dialogowe: Zmiana has a administratora

Rysunek 76 Okno dialogowe: Pe ne dane administratora

5.2.2 Dodawanie u8ytkowników
Zak adanie kont dla nowych uDytkowników jest moDliwe tylko przez
administratora programu P ATNIK. KaDdy uDytkownik jest identyfikowany
poprzez nazwisko i imiC, login oraz uprawnienia do pracy z danym p atnikiem.
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Aby utworzyQ konto uDytkownika:
1. Z menu Widok wybierz polecenie Administracja/ULytkownicy.
MoDesz równieD na pasku ikon wybraQ zak adkC Administracja, a nastCpnie kliknFQ
ikonC UHytkownicy.

2. W obszarze roboczym UHytkownicy z menu Program wybierz polecenie
Nowy.
Polecenie Nowy dostCpne jest równieD jako przycisk na pasku narzCdzi
lub w menu
podrCcznym, wy wietlajFcym siC po klikniCciu prawym klawiszem myszy na panelu
w widoku UHytkownicy.
MoDesz równieD uDyQ kombinacji klawiszy CTRL+N na klawiaturze.

3. Na ekranie zostanie wy wietlone okno dialogowe Dane u@ytkownika (patrz
Rysunek 77) - wype nij wszystkie pola, a nastCpnie kliknij przycisk
Uprawnienia, aby nadaQ uDytkownikowi prawa do pracy z p atnikiem
sk adek.
4. aaaaaa
Has o musi sk adaQ siC co najmniej z 8 znaków, zawieraQ ma e i wielkie litery
oraz cyfry lub znaki specjalne.

Rysunek 77. Okno dialogowe: Dane u@ytkownika
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5. Na ekranie pojawi siC okno Lista p atników (patrz Rysunek 78), w którym
zaznacz p atnika lub p atników, z którymi uDytkownik bCdzie móg
pracowaQ, a nastCpnie kliknij przycisk OK, aby potwierdziQ swój wybór.

Rysunek 78. Okno dialogowe: Lista p atników

6. Kliknij przycisk Pe!ne dane, aby uzupe niQ pozosta e dane uDytkownika.
7. Na ekranie pojawi siC okno Pe ne dane u@ytkownika (patrz Rysunek 79),
wprowadX dane i kliknij przycisk OK.

Rysunek 79. Okno dialogowe: Pe ne dane u@ytkownika
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8. Kliknij przycisk OK, aby zamknFQ okno Dane u@ytkownika i zapisaQ
wprowadzone dane.

5.2.3 Edycja danych u8ytkownika
Funkcja ta pozwala na modyfikacjC danych o uDytkownikach programu, ich
uprawnieniach do pracy oraz na uzupe nienie pe nych danych uDytkowników.
Edycja danych uDytkownika jest dostCpna tylko dla administratora programu, a
w zakresie zmiany has a i uzupe nienia pe nych danych takDe dla innych
uDytkowników (patrz rozdzia 5.2.4 Zmiana danych uDytkownika).
Aby zmodyfikowaQ dane o uDytkownikach:
8. Zaloguj siC jako administrator.
9. Z menu Widok wybierz polecenie Administracja/UDytkownicy.
10. W obszarze roboczym UHytkownicy wskaD uDytkownika, którego has o
chcesz zmieniQ, a nastCpnie z menu Program wybierz polecenie Otwórz.
Polecenie Otwórz dostCpne jest równieD jako przycisk na pasku narzCdzi
lub
w menu podrCcznym, wy wietlajFcym siC po klikniCciu prawym klawiszem myszy na
panelu w widoku UHytkownicy.
MoDesz równieD uDyQ kombinacji klawiszy CTRL+O na klawiaturze.

11. W oknie dialogowym Dane u@ytkownika (patrz Rysunek 80) zmieE dane
uDytkownika i zaakceptuj te zmiany, klikajFc przycisk OK.
Je li chcesz dokonaQ zmian w uprawnieniach uDytkownika do pracy z
p atnikami, kliknij przycisk Uprawnienia, a nastCpnie zaznacz p atnika i
kliknij przycisk OK.
Je li chcesz zmieniQ lub uzupe niQ pozosta e dane uDytkownika w otwartym
oknie Dane u@ytkownika, kliknij przycisk Pe!ne dane, wprowadX
odpowiednie dane i kliknij przycisk OK.
Aby nadaQ lub zmieniQ uprawnienia do pracy z p atnikami, w otwartym oknie Dane
u@ytkownika (patrz Rysunek 80) kliknij przycisk Uprawnienia, a nastCpnie zaznacz
p atnika i kliknij przycisk OK.
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Rysunek 80. Okno dialogowe: Dane u@ytkownika
Aby zalogowaQ siC do programu jako uDytkownik, naleDy w oknie logowania wpisaQ
swój Login i has o.

5.2.4 Zmiana danych u8ytkownika
Funkcja zmiany danych uDytkownika jest dostCpna dla zwyk ych
uDytkowników i pozwala na zmianC has a (tylko w zakresie w asnego has a)
oraz zmianC pe nych danych uDytkownika. Oznacza to, De Kowalski Jan moDe
zmieniQ tylko swoje has o.
Has o uDytkownika programu jest waDne 30 dni. Po up ywie tego czasu
program wymusza jego zmianC.
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Aby zmieniQ has o uDytkownika:
1. Zaloguj siC jako uDytkownik.
2. Z menu Administracja wybierz polecenie ZmieJ dane uLytkownika....
3. Na ekranie zostanie wy wietlone okno Zmiana danych u@ytkownika (patrz
Rysunek 81). Kliknij przycisk Zmie has!o lub Pe!ne dane i zmieE
odpowiednie dane.

Rysunek 81. Okno dialogowe: Zmiana danych u@ytkownika

4. W oknie dialogowym Zmiana has a u@ytkownika (patrz Rysunek 82)
wprowadX has o dotychczasowe i nowe has o, a nastCpnie potwierdX je
w nastCpnym polu i kliknij przycisk OK. Od tej pory przy kaDdym kolejnym
logowaniu siC do programu musisz podawaQ nowe has o.
5. W oknie dialogowym Pe ne dane u@ytkownika (patrz Rysunek 79)
wprowadX odpowiednie dane i kliknij przycisk OK.
6. Kliknij przycisk Zamknij.

Rysunek 82. Okno dialogowe: Zmiana has a u@ytkownika

5.3 Obs uga Rejestru p atników
Rejestr p atników jest miejscem przechowywania danych wszystkich p atników
sk adek wprowadzanych do bazy. Rejestr p atników jest dostCpny w menu
P atnik lub po wci niCciu klawisza F8 w dowolnym widoku.
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Rejestr p atników umoDliwia:
• wprowadzenie nowego p atnika,
• wybór p atnika do kontekstu pracy,
• edycjC, przeglFdanie i usuwanie p atnika (patrz rozdzia Obs uga danych
p atnika w Dokumentacji uDytkownika),
• zmianC symbolu p atnika,
• archiwizacjC zasobów p atnika,
• odtwarzanie zasobów p atnika z archiwum,
• nadawanie uDytkownikom uprawnieE do pracy z p atnikiem.
• zmianC bazy danych (patrz rozdzia 5.5.3 Wskazanie lokalizacji bazy
danych).
Tylko administrator programu ma dostCp do wszystkich p atników sk adek
dostCpnych w rejestrze oraz moDe dodawaQ p atników i nadawaQ uprawnienia
innym uDytkownikom. TakDe funkcje zwiFzane z archiwizacjF i zmianF bazy sF
dostCpne tylko dla administratora. Zwyk y uDytkownik programu moDe wybraQ
jako kontekst pracy tylko takiego p atnika, do którego obs ugi posiada
uprawnienia. Istnieje moDliwo Q wyboru p atnika przy starcie programu, opcja
ta jest szczególnie pomocna biurom rachunkowym, które przygotowujF
dokumentny za wielu p atników.

5.3.1 Wybór p atnika do kontekstu
Funkcja umoDliwia wybór p atnika, dla którego bCdF wykonywane w programie
wszystkie czynno ci zwiFzane z obs ugF dokumentów ubezpieczeniowych. Po
dokonaniu wyboru wszystkie funkcje programu sF wykonywane jedynie
w obrCbie danych wybranego p atnika.
Istnieje moDliwo Q wyboru p atnika przy kaDdym uruchomieniu programu. Jest
to szczególnie przydatne w przypadku pracy biur rachunkowych.
UDytkownik programu moDe wskazaQ kaDdego z p atników, do których posiada
uprawnienia. Uprawnienia do pracy z p atnikiem nadaje administrator (patrz
rozdzia 5.2.3 Edycja danych uDytkownika).
Aby wybraQ p atnika do kontekstu:
1. Z menu P atnik wybierz polecenie Rejestr p!atników. MoDesz równieD uDyQ
klawisza F8.

P atnik, który jest aktualnie wybrany do kontekstu jest oznaczony ikonF

.

2. Na ekranie pojawi siC okno dialogowe Rejestr p atników (patrz Rysunek 83)
– wybierz p atnika, z którym chcesz pracowaQ, i kliknij przycisk Wybierz
do kontekstu.
Wybór klawisza z pierwszF literF nazwy p atnika powoduje skok do
p atnika, którego nazwa rozpoczyna siC od tej litery.
MoDna inaczej:
Kliknij dwukrotnie na wybranej pozycji, aby wybraQ p atnika do kontekstu.
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Rysunek 83. Okno dialogowe: Rejestr p atników

5.3.2 Rejestracja nowego p atnika
Funkcja ta umoDliwia rejestracjC nowego p atnika przez utworzenie nowej
Kartoteki p atnika w bazie danych. Rejestracja obejmuje podanie nazwy
p atnika widocznej na li cie w rejestrze (jest to najczC ciej nazwa skrócona
p atnika), okre lenie typu p atnika (osoba prawna, osoba fizyczna) oraz
uzupe nienie danych p atnika przez wprowadzenie manualne danych.
Rejestracja nowego p atnika dostCpna jest tylko dla uDytkownika
o uprawnieniach administratora programu.
W programie, dokumentacji i pomocy elektronicznej pod okre leniem „osoba prawna”
kryje siC osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajFca osobowo ci
prawnej.
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Aby zarejestrowaQ nowego p atnika:
1. Z menu P atnik wybierz polecenie Rejestr p atników.
2. Na ekranie pojawi siC okno Rejestr p atników (patrz Rysunek 83) – kliknij
przycisk Nowy, aby dodaQ nowego p atnika.
3. W oknie powitalnym Kreatora tworzenia nowego p atnika (patrz Rysunek
84) kliknij przycisk Dalej i postCpuj zgodnie ze wskazówkami kreatora.

Rysunek 84. Okno powitalne kreatora

4. W oknie, które pojawi siC na ekranie (patrz Rysunek 85), wprowadX nazwC
p atnika i okre l typ osoby: fizyczna lub prawna, a nastCpnie kliknij
przycisk OK.
Je li jeste p atnikiem, który przekazuje dokumenty za innych p atników, np.
biurem rachunkowym, to zaznacz pole wyboru Posiadam uprawnienia do
przesy*ania dokumentów za siebie i za innych p*atników.

Rysunek 85. Okno dialogowe: Kreator tworzenia nowego p atnika – krok 2/6
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5. W kolejnym kroku wybierz sposób wprowadzenia danych p atnika i kliknij
przycisk Dalej.
6. Obecnie w oknie jest dostCpna tylko jedna opcja Manualne wprowadzanie
danych p*atnika.

Rysunek 86. Okno dialogowe: Kreator tworzenia nowego p atnika – krok 3/6

7. Na ekranie pojawi siC komunikat informujFcy o dodaniu p atnika do rejestru
- kliknij przycisk OK.
8. Podczas rCcznego wprowadzania danych, wype nij kolejne zak adki okna
Kartoteka p atnika.
9. Zweryfikuj poprawno Q wprowadzonych danych, klikajFc przycisk
Weryfikuj.
10. Zapisz i zamknij kartotekC p atnika, klikajFc przycisk Zapisz i zamknij.

Po zakoEczeniu wprowadzania danych p atnika nadaj uDytkownikom
uprawnienia do pracy z p atnikiem (patrz 5.3.4 Nadawanie uprawnieE do pracy z
p atnikiem).

5.3.3 Zmiana symbolu p atnika
Symbol p atnika jest to nazwa identyfikujFca p atnika w programie P atnik.
Nazwa ta pokazuje siC na pasku tytu u programu, na li cie w Rejestrze
p atników oraz jako nazwa folderu zawierajFcego informacje roczne i
miesiCczne, raporty z importu i Fczenia kartotek ubezpieczonych. Symbol
p atnika nie jest umieszczany w dokumentach ubezpieczeniowych jako nazwa
p atnika, stanowi on tylko informacjC dla uDytkownika programu.
Aby zmieniQ symbol p atnika:
1. Z menu P atnik wybierz polecenie Rejestr p!atników.

110

Dokumentacja administratora

2. Na ekranie pojawi siC okno robocze Rejestr p atników (patrz Rysunek 83).
Z listy p atników wskaD jednego p atnika i z menu Narz;dzia wybierz
polecenie ZmieJ symbol.
3. Na ekranie otworzy siC okno dialogowe Nowy symbol p atnika (patrz
Rysunek 87), w którym, wprowadX aktualny symbol p atnika i kliknij
przycisk OK.
KlikniCcie przycisku Anuluj oznacza rezygnacjC ze zmiany symbolu
p atnika i powrót do okna roboczego zawierajFcego listC p atników.

Rysunek 87. Okno dialogowe: Nowy symbol p atnika

4. Z menu P atnik wybierz polecenie Zamknij, aby zamknFQ okno Rejestr
p atników.

5.3.4 Nadawanie uprawnie: do pracy z p atnikiem
Funkcja s uDy do nadawania uDytkownikom uprawnieE do pracy z p atnikiem
i jest dostCpna tylko dla administratora.
Aby nadaQ uDytkownikom uprawnienia do pracy z p atnikiem:
1. Z menu P atnik wybierz polecenie Rejestr p!atników.
2. Na ekranie pojawi siC okno robocze Rejestr p atników (patrz Rysunek 83).
WskaD p atnika, do pracy z którym chcesz nadaQ uprawnienia
uDytkownikom, i z menu Narz;dzia wybierz polecenie Uprawnienia.
3. W oknie, które pojawi siC na ekranie (patrz Rysunek 88), wskaD
uDytkowników, którym chcesz nadaQ uprawnienia, i kliknij przycisk OK,
aby zaakceptowaQ zmiany.

Rysunek 88. Okno: Uprawnienia uDytkowników do p atnika Kowalstwo Artystyczne
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4. Z menu P atnik wybierz polecenie Zamknij, aby zamknFQ okno Rejestr
p atników.

5.3.5 Usuni cie danych p atnika
Dane p atnika z Rejestru p atników moDna usnFQ tylko w sytuacji, kiedy dla
danego p atnika nie ma Dadnych dokumentów ani kartotek ubezpieczonych.
Aby usunFQ p atnika z rejestru:
1. Z menu P atnik wybierz polecenie Rejestr p atników.
2. Na ekranie zostanie wy wietlone okno Rejestr p atników (patrz Rysunek
83) wskaD p atnika, którego chcesz usunFQ, i kliknij przycisk Usu .
3. Kliknij przycisk Tak (patrz Rysunek 89) w komunikacie potwierdzajFcym
zamiar usuniCcia danych p atnika.
Je li p atnik posiada jakiekolwiek dokumenty lub w bazie p atnika istnieje
chociaD jedna kartoteka ubezpieczonego, to takiego p atnika nie moDna usunFQ
z rejestru p atników, co sygnalizuje odpowiedni komunikat.

Rysunek 89. Okno komunikatu z pytaniem o potwierdzenie zamiaru usuniCcia danych
p atnika

5.4 Dziennik operacji
Dziennik operacji s uDy do zapisywania pewnych zdarzeE w programie oraz
wy wietlania ich w postaci listy. Rejestracja zdarzeE jest szczególnie waDna ze
wzglCdu na ochronC danych osobowych. Program umoDliwia przeglFdanie
bieDFcej zawarto ci dziennika operacji. Administrator programu moDe
przeglFdaQ wszystkie zdarzenia zarejestrowane w programie, a uDytkownik
tylko swoje. Zdarzenia z dziennika sF prezentowane na li cie w uk adzie:
•
•
•
•

Data rejestracji,
Nazwa operacji,
Login uDytkownika, który pracowa z programem,
Identyfikator p atnika, w kontek cie którego zasz o zdarzenie (jeDeli
zdarzenie zasz o w kontek cie p atnika),
• Szczegó y,
• Opis zdarzenia.
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Aby przeglFdaQ dziennik zdarzeE:
1. Z menu Widok wybierz polecenie Administracja/Dziennik operacji.
2. Na ekranie pojawi siC obszar roboczy Dziennik operacji (patrz Rysunek
90).

Rysunek 90. Obszar roboczy: Dziennik operacji

5.4.1 Archiwizacja dziennika operacji
Funkcja umoDliwia archiwizacjC dziennika operacji. Powinna byQ wykonywana
w wypadku konieczno ci ograniczenia ilo ci wpisów w dzienniku w bazie
danych. Funkcja jest dostCpna tylko w widoku Dziennik operacji dla
Administratora.
Aby zarchiwizowaQ dziennik operacji:
1. Zaloguj siC do programu jako administrator.
2. Z menu Widok wybierz polecenie Administracja/Dziennik operacji.
3. W widoku Dziennik operacji z menu Administracja wybierz polecenie
Archiwizuj dziennik operacji.
Je li w trakcie wykonywania archiwizacji dziennika na bazie pracujF inni
uDytkownicy, na ekranie zostanie wy wietlony komunikat (patrz Rysunek 91),
kliknij przycisk OK, aby zamknFQ okno komunikatu. W takim wypadku
archiwizacjC dziennika operacji musisz wykonaQ póXniej lub poprosiQ
wszystkich uDytkowników o zamkniCcie programu.
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Rysunek 91. Okno komunikatu

4. Na ekranie zostanie wy wietlone okno Archiwizacja dziennika operacji
(patrz Rysunek 92), okre l datC, do której wy Fczenie majF zostaQ
zarchiwizowane dane, a nastCpnie kliknij przycisk OK.

Rysunek 92. Okno dialogowe: Archiwizacja dziennika operacji

5. Po zakoEczeniu archiwizacji dziennika operacji na ekranie pojawi siC
komunikat (patrz Rysunek 93), kliknij przycisk OK. Wszystkie wpisy,
które podlega y archiwizacji bCdzie moDna oglFdaQ w widoku Archiwum
dziennika operacji.

Rysunek 93. Okno komunikatu

5.4.2 Archiwum dziennika operacji
Widok Archiwum dziennika operacji (patrz Rysunek 94) s uDy do przeglFdania
zdarzeE dziennika operacji, które wcze niej zosta y zarchiwizowane. Zdarzenia
w archiwum dziennika operacji sF prezentowane na li cie w uk adzie:
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•
•
•
•

Data rejestracji,
Nazwa operacji,
Login uDytkownika, który pracowa z programem,
Identyfikator p atnika, w kontek cie którego zasz o zdarzenie (jeDeli
zdarzenie zasz o w kontek cie p atnika),
• Szczegó y,
• Opis zdarzenia.
KlikniCcie na nag ówku kolumny powoduje sortowanie danych wed ug tej
kolumny. W widoku tym dostCpny jest równieD filtr umoDliwiajFcy
wyszukiwanie zdarzeE.

Rysunek 94. Okno obszaru roboczego: Archiwum dziennika operacji

5.5 Obs uga bazy danych
Wszystkie dane programu przechowywane sF w bazie danych. Program
umoDliwia wskazanie istniejFcej bazy danych MS ACCESS lub MS SQL lub
utworzenie nowej za pomocF Kreatora po <czenia z baz< danych.
Skonfigurowanie po Fczenia z bazF danych jest warunkiem rozpoczCcia pracy z
programem.
Uwaga! Aby po instalacji programu P atnik wersja 9.01.001 pracowaQ z bazF
utworzonF w której z poprzednich wersji programu, naleDy wykonaQ
konwersjC takiej bazy. Konwersja bazy jest wykonywana podczas próby
pierwszego Fczenia siC z bazF utworzonF w poprzedniej wersji programu lub
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podczas pracy kreatora Fczenia z bazF danych. W trakcie konwersji bazy
danych MS SQL Server konieczne jest podanie loginu i has a uDytkownika
systemu MS SQL Server, który ma uprawnienia administracyjne (np.
uDytkownik „sa”).

5.5.1 Twórz baz danych Microsoft Access
Funkcja s uDy do utworzenia nowej bazy danych na programie MS Access.
1. Uruchom program P ATNIK i zaloguj siC jako administrator programu.
2. Z menu Administracja wybierz polecenie Ustawienia bazy danych.
3. Na ekranie zostanie wy wietlone okno Ustawienia bazy danych (patrz
Rysunek 106) – kliknij na przycisk Zmie .
4. Po uruchomieniu funkcji na ekranie pojawi siC okno dialogowe Kreator
po <czenia z baz< danych (patrz Rysunek 95) – wybierz opcjC Utwórz
now baz' danych i kliknij przycisk Dalej.

Rysunek 95. Okno dialogowe: Kreator po <czenia z baz< danych

5. W nastCpnym oknie kreatora (patrz Rysunek 96) – wybierz typ bazy danych
Microsoft Access, a nastCpnie kliknij przycisk Dalej.
Tworzenie bazy Microsoft SQL Serwer zosta o opisane w rozdziale 5.5.2
Twórz bazC danych MS SQL.
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Rysunek 96. Okno dialogowe: Kreator po Fczenia z bazF danych – Wybierz typ bazy
danych

6. W kolejnym kroku kreatora kliknij przycisk Przegl daj i wskaD lokalizacjC,
wpisz nazwC zak adanego pliku bazy danych oraz kliknij przycisk Zapisz,
a nastCpnie podaj has o, które bCdzie wymagane kaDdorazowo podczas
Fczenia siC z tF bazF (patrz Rysunek 97).
Kliknij przycisk Utwórz, aby utworzyQ nowF bazC, przeprowadziQ test jej
poprawno ci i ustawiQ jF jako bazC aktywnF.
Uwaga! Has o, które poda e bCdzie wymagane przy kaDdym po Fczeniu
z bazF, dlatego koniecznie musisz je zapamiCtaQ.
W podawanym ha le do bazy MS ACCESS nie naleDy podawaQ znaków
specjalnych ( - / \ + ).
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Rysunek 97. Okno dialogowe – Kreator po <czenia z baz< danych

7. JeDeli tworzenie bazy zosta o zakoEczone pomy lnie, to po poprawnym
nawiFzaniu po Fczenia z bazF danych program automatycznie przechodzi
do Rejestru p atnika. Na ekranie zostanie wy wietlone okno Rejestr
p atników, jeDeli w bazie nie ma jeszcze danych Dadnego p atnika, zostanie
uruchomiony kreator tworzenia nowego p atnika, kliknij przycisk Dalej i
postCpuj zgodnie ze wskazówkami kreatora.
8. Poprawne rozpoczCcie pracy z p atnikiem nie jest moDliwe bez uzupe nienia
danych w kartotece p atnika. Dane p atnika moDna wprowadziQ manualnie
(patrz rozdzia 6.2.1 Manualne wprowadzanie danych p atnika).

5.5.2 Twórz baz danych MS SQL
Funkcja s uDy do utworzenia nowej bazy danych na serwerze baz danych MS
SQL Server. Tworzy ona nowF bazC oraz domy lnego uDytkownika na
wskazanym przez uDytkownika serwerze, umoDliwiajFc rozpoczCcie pracy bez
konieczno ci dodatkowej konfiguracji serwera.
BazC danych moDna za oDyQ na jednym z serwerów:
•
•
•
•
•
•

SQL Server 7.0
SQL Server 2000
MSDE 2000 (SQL Server 2000 Desktop Engine)
SQL Server 2005
SQL Server 2008 lub 2008 R2
SQL Server 2012.

Uwaga! Aby utworzyQ bazC danych umoDliwiajFcF poprawnF pracC programu,
SQL Server musi pracowaQ w systemie ze stronF kodowF 1250 i polskimi
ustawieniami regionalnymi. Domy lnym jCzykiem bazy danych powinien byQ
jCzyk polski.
Aby utworzyQ bazC danych:
1. Uruchom program P ATNIK i zaloguj siC jako administrator programu.
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2. Z menu Administracja wybierz polecenie Ustawienia bazy danych.
3. Na ekranie zostanie wy wietlone okno Ustawienia bazy danych (patrz
Rysunek 106) – kliknij na przycisk Zmie .
4. Po uruchomieniu funkcji na ekranie pojawi siC okno dialogowe Kreator
po <czenia z baz< danych (patrz Rysunek 98) – wybierz opcjC Utwórz
now baz' danych i kliknij przycisk Dalej.

Rysunek 98. Okno dialogowe: Kreator po <czenia z baz< danych

5. W nastCpnym oknie kreatora (patrz Rysunek 99) wybierz typ bazy danych
Microsoft SQL Server, a nastCpnie kliknij przycisk Dalej.
Tworzenie bazy Microsoft Access zosta o opisane w rozdziale 5.5.1
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Rysunek 99. Okno dialogowe: Kreator po <czenia z baz< danych – wybór bazy

6. W kolejnym kroku kreatora wybierz z listy nazwC serwera, na którym
chcesz utworzyQ bazC, lub wprowadX jF samodzielnie. WprowadX nazwC,
którF chcesz nadaQ tworzonej bazie (patrz Rysunek 100), i kliknij przycisk
Dalej.
Uwaga! W nazwie tworzonej bazy danych nie moDna uDywaQ znaków
diakrytycznych (np. H, F, Á, itp.) oraz niektórych znaków specjalnych (na
przyk ad ; ), dlatego po wprowadzeniu takiego znaku przycisk Dalej zostaje
wyszarzany i niedostCpny.

Rysunek 100. Okno dialogowe: Kreator po <czenia z baz< danych
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Uwaga! W polu Nazwa Serwera SQL nie naleDy wprowadzaQ
predefiniowanego aliasu "(local)", poniewaD taka konfiguracja moDe
uniemoDliwiQ wykonanie archiwizacji i odtwarzania p atnika oraz zestawów
dokumentów, a takDe migracji bazy danych. Podczas konfiguracji po Fczenia z
bazF danych zawsze naleDy podawaQ pe nF nazwC serwera, czyli nazwC
komputera, na którym zainstalowano serwer SQL, oraz nazwC instancji
oddzielonF znakiem "\" (tyko w przypadku, gdy serwer zosta zainstalowany z
nazwanF instancjF).
Przyk adowo, je li na komputerze o nazwie ZR4_SRV zainstalowano serwer
SQL pod nazwF instancji PLATNIK, to pe na nazwa serwera bCdzie
nastCpujFca: ZR4_SRV\PLATNIK. NazwC komputera moDna opcjonalnie
zastFpiQ jego adresem IP. Je li 192.168.0.1 to adres przywo ywanego w
przyk adzie komputera ZR4_SRV, to nazwC serwera moDna zapisaQ
nastCpujFco: 192.168.0.1\PLATNIK.
W przypadku, gdy serwer zainstalowano na komputerze bez nazwanej
instancji, naleDy podaQ jedynie nazwC tego komputera lub jego adres IP.
7. Wybierz sposób, w jaki SQL Serwer bCdzie dokonywa autoryzacji
uprawnieE do utworzonej bazy danych podczas kaDdego kolejnego
po Fczenia z programem P atnik.
Wybierz jednF z pozycji: U@yj autoryzacji systemu Windows, U@yj do
autoryzacji istniej<cego konta u@ytkownika bazy SQL Server lub Utwórz
konto u@ytkownika SQL Server (patrz Rysunek 101). Kliknij przycisk Dalej
aby przej Q do kolejnego kroku.
Podczas tworzenia bazy danych naleDy podaQ sposób, w jaki motor bazy danych bCdzie
weryfikowa uprawnienia uDytkownika podczas kaDdego kolejnego po Fczenia
programu P atnik z utworzonF bazF danych:
• ULyj autoryzacji systemu Windows – gdy serwer SQL jest skonfigurowany w ten
sposób, De rozpoznaje aktualnie zalogowanego uDytkownika systemu (Windows
2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server
2003 oraz Windows Server 2008) i sprawdza jego uprawnienia do operacji na bazie
danych. Wybranie tej opcji wymaga z regu y interwencji administratora serwera
SQL.
• ULyj do autoryzacji istniej=cego konta uLytkownika bazy SQL Server - gdy na
serwerze SQL utworzone jest konto o okre lanym przez uDytkownika loginie i
ha le. UDytkownik ten oprócz swoich dotychczasowych uprawnieE uzyska takDe
uprawnienia do pracy z tworzonF bazF danych.
• Utwórz konto uLytkownika SQL Server – tworzy na wskazanym serwerze SQL
nowe konto uDytkownika, który bCdzie posiada uprawnienia do tworzonej bazy
danych.

Uwaga! Aby utworzyQ bazC danych, musisz posiadaQ poziom uprawnieE
odpowiedni do wykonania tej operacji.
JeDeli program zosta zainstalowany Fcznie z motorem bazy danych Microsoft
SQL Server 2005 Express Edition, to wybierz opcjC UHyj do autoryzacji
podanego konta i w pole Login wpisz nazwC „sa”, natomiast w polu Has*o
wprowadX has o administratora serwera ustawione podczas instalacji.
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Rysunek 101. Okno dialogowe: Kreator po <czenia z baz< danych

8. JeDeli w poprzednim kroku Kreatora wybra e opcjC U@yj do autoryzacji
istniej<cego konta u@ytkownika bazy SQL Server, musisz wprowadziQ dane
uDytkownika (patrz Rysunek 102). WprowadX poprawny Login i has o, a
nastCpnie kliknij przycisk Dalej, aby przej Q do kolejnego kroku.

Rysunek 102. Okno dialogowe: Kreator po <czenia z baz< danych

9. JeDeli w poprzednim kroku Kreatora wybra e opcjC Utwórz konto
u@ytkownika SQL Server, musisz wprowadziQ dane nowego uDytkownika
(patrz Rysunek 103). WprowadX poprawny Login i has o, potwierdX has o
(upewnij siC, De na wskazanym serwerze nie istnieje juD uDytkownik o
takim samym Loginie), a nastCpnie kliknij przycisk Dalej aby przej Q do
kolejnego kroku.
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Rysunek 103. Okno dialogowe: Kreator po <czenia z baz< danych

10. Wybierz sposób autoryzacji, który bCdzie wykorzystany podczas tworzenia
bazy na serwerze SQL. Wybierz jednF z pozycji: U@yj autoryzacji systemu
Windows lub U@yj do autoryzacji istniej<cego konta u@ytkownika bazy SQL
Server (patrz Rysunek 104). JeDeli wybierzesz opcjC U@yj autoryzacji
systemu Windows, kliknij przycisk Utwórz, aby utworzyQ bazC danych.
JeDeli wybierzesz opcjC U@yj do autoryzacji istniej<cego konta u@ytkownika
bazy SQL Server, kliknij przycisk Dalej, aby przej Q do kolejnego kroku
(patrz Rysunek 105). NaleDy w nim podaQ dane uDytkownika, który posiada
uprawnienia do utworzenia bazy danych na wskazanym serwerze SQL.
Kiedy wprowadzisz jego Login i has o, kliknij przycisk Utwórz, aby
utworzyQ bazC danych.
Podczas tworzenia bazy danych naleDy podaQ sposób autoryzacji uDytkownika, który jF
tworzy:
• ULyj autoryzacji systemu Windows – gdy SQL Server jest skonfigurowany w ten
sposób, De rozpoznaje aktualnie zalogowanego uDytkownika systemu (Windows
2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server
2003 oraz Windows Server 2008) i sprawdza jego uprawnienia do operacji na bazie
danych. Wybranie tej opcji wymaga z regu y konsultacji z administratorem serwera
SQL.
• ULyj do autoryzacji istniej=cego konta uLytkownika bazy SQL Server – gdy
moDesz podaQ dane uDytkownika SQL, który posiada uprawnienia wystarczajFce do
utworzenia bazy danych na wskazanym serwerze. JeDeli masz wFtpliwo ci co do
poziomu uprawnieE, skonsultuj siC z administratorem serwera.
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Rysunek 104. Okno dialogowe: Kreator po <czenia z baz< danych

Rysunek 105. Okno dialogowe: Kreator po <czenia z baz< danych

11. JeDeli tworzenie bazy zosta o zakoEczone pomy lnie, to po poprawnym
nawiFzaniu po Fczenia z bazF danych program automatycznie przechodzi
do Rejestru p atnika. Na ekranie zostanie wy wietlone okno Rejestr
p atników i uruchomiony kreator tworzenia nowego p atnika. Kliknij
przycisk Dalej i postCpuj zgodnie ze wskazówkami kreatora, aby utworzyQ
kontekst p atnika (patrz rozdzia 5.3.2 Rejestracja nowego p atnika).
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5.5.3 Wskazanie lokalizacji bazy danych
Funkcja umoDliwia wskazanie bazy danych, z którF ma pracowaQ program i
jest dostCpna tylko dla uDytkownika o uprawnieniach administratora.
Uwaga! Aby po instalacji programu P atnik wersja 9.01.001 pracowaQ z bazF
utworzonF w jednej z poprzednich wersji programu naleDy wykonaQ konwersjC
takiej bazy. Konwersja bazy jest wykonywana w trakcie pracy kreatora
Fczenia siC z bazF w wersji 5.01.001 lub 6.01.001 lub 6.02.001 lub
6.03.001 lub 7.01.001 lub 8.01.001. W trakcie konwersji bazy danych MS
SQL Server konieczne jest podanie loginu i has a uDytkownika systemu MS
SQL Server, który ma uprawnienia administracyjne (np. uDytkownik „sa”).
Aby wskazaQ bazC danych:
1. Uruchom program P ATNIK 9.01.001 i zaloguj siC jako administrator
programu.
2. Z menu Administracja wybierz polecenie Ustawienia bazy danych.
3. Na ekranie zostanie wy wietlone okno Ustawienia bazy danych (patrz
Rysunek 106) – kliknij przycisk Zmie baz2 danych, aby uruchomiQ
kreator po Fczenia z bazF danych.

Rysunek 106. Okno dialogowe: Ustawienia bazy danych

4. Na ekranie pojawi siC okno dialogowe Kreator po <czenia za baz< danych
(patrz Rysunek 107) – wybierz opcjC WskaH istniej c baz' danych
i kliknij przycisk Dalej.
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Rysunek 107. Okno dialogowe: Kreator po <czenia z baz< danych

5. W nastCpnym oknie kreatora (patrz Rysunek 108) wybierz typ bazy danych,
a nastCpnie kliknij przycisk Dalej.

Rysunek 108. Okno dialogowe: Kreator po <czenia z baz< danych – Wybierz typ bazy
danych

6. Przy po Fczeniu z bazF MS Access wskaD lokalizacjC bazy, z którF ma
zostaQ nawiFzane po Fczenie, oraz podaj has o wymagane do po Fczenia
i kliknij przycisk Dalej (patrz Rysunek 109).
Je li chcesz siC po FczyQ z bazF Microsoft SQL, to podaj nazwC serwera
i nazwC bazy danych, a nastCpnie kliknij przycisk Dalej (patrz Rysunek
110).
Has o do bazy MS Access jest podawane podczas zak adania tej bazy.
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Rysunek 109. Okno dialogowe: Kreator po <czenia z baz< danych – po Fczenie z bazF
MS Access

Rysunek 110. Okno dialogowe: Kreator po <czenia z baz< danych – Po Fczenie z bazF
Microsoft SQL

Uwaga! W polu Nazwa Serwera SQL nie naleDy wprowadzaQ
predefiniowanego aliasu "(local)", poniewaD taka konfiguracja moDe
uniemoDliwiQ wykonanie archiwizacji i odtwarzania p atnika oraz zestawów
dokumentów, a takDe migracji bazy danych. Podczas konfiguracji po Fczenia z
bazF danych zawsze naleDy podawaQ pe nF nazwC serwera, czyli nazwC
komputera, na którym zainstalowano serwer SQL, oraz nazwC instancji
oddzielonF znakiem "\" (tyko w przypadku, gdy serwer zosta zainstalowany z
nazwanF instancjF).
Przyk adowo, je li na komputerze o nazwie ZR4_SRV zainstalowano serwer
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SQL pod nazwF instancji PLATNIK, to pe na nazwa serwera bCdzie
nastCpujFca: ZR4_SRV\PLATNIK. NazwC komputera moDna opcjonalnie
zastFpiQ jego adresem IP. Je li 192.168.0.1 to adres przywo ywanego w
przyk adzie komputera ZR4_SRV, to nazwC serwera moDna zapisaQ
nastCpujFco: 192.168.0.1\PLATNIK.
W przypadku, gdy serwer zainstalowano na komputerze bez nazwanej
instancji, naleDy podaQ jedynie nazwC tego komputera lub jego adres IP.
7. NastCpny krok kreatora pojawia siC tylko w wypadku po Fczenia z bazF
Microsoft SQL (patrz Rysunek 111). Po wyborze serwera SQL i wpisaniu
nazwy bazy danych naleDy wybraQ rodzaj autoryzacji danych uDytkownika
wykorzystywany podczas po Fczenia z bazF. Wybierz jednF z pozycji: U@yj
autoryzacji systemu Windows lub U@yj do autoryzacji istniej<cego konta
u@ytkownika bazy SQL Server.
JeDeli wybra e pierwszF opcjC, kliknij przycisk Po! cz aby po FczyQ siC z
bazF danych. W przypadku wyboru opcji U@yj do autoryzacji istniej<cego
konta u@ytkownika bazy SQL Server naleDy podaQ w kolejnym kroku
kreatora jego dane – login i has o (patrz Rysunek 112), a nastCpnie kliknFQ
przycisk Po! cz.
Podczas Fczenia z bazF danych naleDy podaQ sposób, w jaki motor bazy danych bCdzie
weryfikowa uprawnienia uDytkownika podczas kaDdego kolejnego po Fczenia
programu P atnik ze wskazanF bazF danych:
• ULyj autoryzacji systemu Windows – gdy serwer SQL jest skonfigurowany w ten
sposób, De rozpoznaje aktualnie zalogowanego uDytkownika systemu (Windows
2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server
2003 oraz Windows Server 2008) i sprawdza jego uprawnienia do operacji na bazie
danych. Wybranie tej opcji wymaga z regu y interwencji administratora serwera
SQL.
• ULyj do autoryzacji istniej=cego konta uLytkownika bazy SQL Server – gdy
znasz dane uDytkownika, który posiada uprawnienia do pracy ze wskazanF bazF
danych. NajczC ciej bCdzie to konto o danych wprowadzonych podczas tworzenia
bazy. JeDeli masz wFtpliwo ci dotyczFce poziomu uprawnieE, skonsultuj siC z
administratorem serwera SQL.
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Rysunek 111. Okno dialogowe: Kreator po <czenia z baz< danych – autoryzacja
po Fczenia

Rysunek 112. Okno dialogowe: wprowadzanie danych uDytkownika

8. JeDeli po Fczenie zosta o nawiFzane pomy lnie, to na ekranie zostanie
wy wietlone okno Rejestr p atników (patrz Rysunek 83), w którym wybierz
do kontekstu p atnika, z którym chcesz pracowaQ.
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5.5.4 Statystyka bazy
Funkcja s uDy do tworzenia statystyki bazy. Podczas jej wykonywania
sprawdzana jest liczba p atników w bazie danych oraz liczba ubezpieczonych i
dokumentów dla kaDdego p atnika. Dokumenty dla kaDdego p atnika
istniejFcego w bazie sF wy wietlane w podziale na zg oszeniowe oraz
rozliczeniowe z uwzglCdnieniem liczby okresów rozliczeniowych.
Aby wykonaQ statystykC bazy:
1. Uruchom program P ATNIK i zaloguj siC jako administrator programu.
2. Z menu Administracja wybierz polecenie Ustawienia bazy danych.
3. Na ekranie zostanie wy wietlone okno Ustawienia bazy danych z menu
Baza wybierz polecenie Statystyka bazy danych (patrz Rysunek 106).
4. Wyniki statystyki bazy zostanF wy wietlone w oknie Statystyka bazy (patrz
Rysunek 113). Kliknij przycisk OK, aby zamknFQ okno zawierajFce
informacje statystyczne.
5. Zamknij okno Parametry bazy danych, klikajFc przycisk OK.

Rysunek 113. Okno informacyjne: Statystyka bazy

5.5.5 Optymalizacja bazy
Funkcja s uDy do sprawdzenia spójno ci i poprawno ci bazy danych (w trakcie
optymalizacji miCdzy innymi usuwane sF powtarzajFce siC historyczne rekordy
z kartoteki p atnika i ubezpieczonych). Zaleca siC cyklicznie wykonywanie
optymalizacji bazy danych (np. raz w miesiFcu) w celu zmniejszenia jej
rozmiaru.
Aby zoptymalizowaQ bazC:
1. Uruchom program P ATNIK i zaloguj siC jako administrator programu.
2. Z menu Administracja wybierz polecenie Ustawienia bazy danych.
3. Na ekranie zostanie wy wietlone okno Ustawienia bazy danych (patrz
Rysunek 106), z menu Baza wybierz polecenie Optymalizuj baz; danych.
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4. Proces optymalizacji moDe potrwaQ jaki czas, w zaleDno ci od wielko ci
bazy. Po zakoEczeniu wykonywania procesu optymalizacji, kliknij przycisk
OK, aby zamknFQ okno komunikatu (patrz Rysunek 114).

Rysunek 114. Okno komunikatu

5.5.6 Zmiana has a bazy danych
Funkcja zmiany has a do bazy danych jest dostCpna tylko dla administratora
programu. Dzia anie jej jest odmienne dla obu rodzajów baz danych, z którymi
moDe pracowaQ program P atnik.
Dla bazy MS Access zmieniane jest has o dostCpu do pliku zawierajFcego bazC
danych. Od tego momentu kaDdorazowe po Fczenie z tF bazF (zarówno z
poziomu programu P atnik jak i z poziomu innych aplikacji) bCdzie wymaga o
podania tego has a.
Aby wykonaQ zmianC has a naleDy siC upewniQ, De nie jest z niF po Fczony
Daden inny uDytkownik, gdyD ta operacja wymaga wy Fcznego dostCpu do
pliku zawierajFcego bazC. JeDeli jakikolwiek program posiada po Fczenie z
bazF, próba wykonania operacji zmiany has a nie powiedzie siC.

Dla bazy SQL Server funkcja pozwala na zmianC has a dla dowolnego
uDytkownika serwera SQL, na którym jest po oDona baza danych, z którF jest
aktualnie po Fczony program P atnik. Od tego momentu po Fczenie z dowolnF
bazF danych przy wykorzystaniu konta tego uDytkownika bCdzie wymaga o
podania nowego has a.

Zmiana has a dla uDytkownika wymaga podania poprzedniego has a! JeDeli nie
znasz tego has a, nadanie mu nowej warto ci bCdzie wymaga o interwencji
administratora serwera SQL.

Zmiana has a wp ynie na wszystkie po Fczenia do baz danych na danym
serwerze SQL konfigurowane przy wykorzystaniu konta uDytkownika, którego
has o zosta o zmienione. NaleDy siC upewniQ, De zmiana has a zostanie
uwzglCdniona zarówno dla innych instancji programu P atnik, jak teD w innych
aplikacjach, korzystajFcych z tego konta. W razie wFtpliwo ci zmianC has a
naleDy teD konsultowaQ z administratorem serwera SQL.
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JeDeli program P atnik posiada po Fczenie do archiwum skonfigurowanego
przy wykorzystaniu tego konta uDytkownika, próba skorzystania z archiwum
spowoduje b Fd. Aby go uniknFQ, naleDy ponownie skonfigurowaQ po Fczenie
z archiwum, podajFc nowe has o uDytkownika.
Aby zmieniQ has o bazy:
1. Zaloguj siC do programu jako Administrator.
2. Z menu Administracja wybierz polecenie Ustawienie bazy danych.
3. W oknie Ustawienia bazy danych (patrz Rysunek 115) z menu Baza
wybierz polecenie ZmieJ has o.

Rysunek 115. Okno dialogowe: Ustawienia bazy danych

4. Na ekranie pojawi siC okno Zmiana bazy danych, dla bazy MS ACCESS
(patrz Rysunek 116) wprowadX dotychczasowe has o oraz nowe has o i jego
potwierdzenie, a nastCpnie kliknij przycisk OK.
Je li chcesz zmieniQ has o uDytkownika serwera SQL (patrz Rysunek 117),
to wprowadX jego login, dotychczasowe has o, nowe has o oraz jego
potwierdzenie, a nastCpnie kliknij przycisk OK.

Rysunek 116. Okno dialogowe: Zmiana has a bazy danych
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Rysunek 117. Okno dialogowe: Zmiana has a u@ytkownika serwera SQL

5. Z menu Baza wybierz polecenie Zamknij, aby zamknFQ okno ustawieE
bazy danych.

5.5.7 Warunki migracji baz danych w programie PBATNIK
Wykonanie migracji bazy danych, roboczej lub archiwum, wymaga spe nienia
pewnych warunków zaleDnych od „kierunku” migracji oraz lokalizacji serwera
SQL, pliku bazy Microsoft Access oraz programu P ATNIK. Zarówno w
sytuacji, gdy wykonywana jest migracja bazy Microsoft Access do
Microsoft SQL Server,
jak
w
przypadku
migracji
bazy
Microsoft SQL Server do Microsoft Access, konieczne jest zapewnienie
bezpo redniego dostCpu do pliku bazy Microsoft Access dla serwera
Microsoft SQL Server. A dok adniej, uDytkownik lokalny systemu Windows
lub uDytkownik domeny Windows NT, na koncie którego uruchomiono us ugC
serwera SQL, musi mieQ uprawnienia dostCpu do pliku bazy danych
Microsoft Access. Ponadto, uzyskanie takiego dostCpu musi byQ moDliwe z
komputera, na którym uruchomiony jest serwer SQL, niezaleDnie od tego, czy
plik bazy Microsoft Access znajduje siC na dysku lokalnym czy w udziale
sieciowym. Konieczno Q spe nienia powyDszych wymogów spowodowana jest
tym, De dla dwóch opisanych powyDej „kierunków” migracji operacje kopiujFce
dane miCdzy bazami (migrowanF a nowo tworzonF) wykonywane sF przez
program P ATNIK nie bezpo rednio, lecz za po rednictwem serwera SQL.
Przeprowadzenie migracji pomiCdzy dwoma rodzajami baz: Microsoft Access
oraz Microsoft SQL Server, moDliwe bCdzie tylko wówczas, gdy na
komputerze, na którym uruchomiono program P ATNIK, bCdF zainstalowane
komponenty dostCpu do danych dla obu rodzajów baz (MS JET i MDAC, patrz
rozdzia 3.1 Wymagania). Komponenty te mogF byQ zainstalowane
samodzielnie przez uDytkownika lub przez pakiet instalacyjny programu
P ATNIK (patrz rozdzia 3.2 Instalacja programu).
Uwaga!
PoniewaD nie istnieje sterownik MS JET dla aplikacji 64-bitowych, nie ma
moDliwo ci przeprowadzenia migracji bazy MS Access do MS SQL Server, ani
bazy MS SQL Server do MS Access przy uDyciu 64-bitowej wersji
MS SQL Server. Aby przeprowadziQ migracjC miCdzy wymienionymi powyDej
typami baz, naleDy uDyQ 32-bitowej wersji MS SQL Server wraz ze
sterownikiem MS JET dla aplikacji 32-bitowych.
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Migracja bazy Microsoft Access do Microsoft SQL Server, wymaga
spe nienia warunków opisanych w jednym z trzech poniDszych wariantów.
Wariant I
1. Program P ATNIK jest uruchomiony na tym samym komputerze co serwer
SQL, na którym ma zostaQ utworzona nowa baza po migracji.
2. W programie P ATNIK lokalizacja
pliku migrowanej bazy
Microsoft Access okre lona jest za pomocF cieDki na dysku lokalnym
komputera.
3. Serwer SQL ma uprawnienia dostCpu do pliku migrowanej bazy
Microsoft Access, który jest umieszczony na dysku lokalnym komputera.
Wariant II
1. Program P ATNIK jest uruchomiony na tym samym komputerze co serwer
SQL, na którym ma zostaQ utworzona nowa baza po migracji.
2. W programie P ATNIK lokalizacja pliku migrowanej
bazy
Microsoft Access okre lona jest za pomocF cieDki sieciowej. Program
P ATNIK Fczy siC z bazF Microsoft Access udostCpnionF poprzez udzia
sieciowy na tym samym lub innym komputerze.
3. Serwer SQL ma uprawnienia dostCpu do pliku migrowanej bazy
Microsoft Access, który jest udostCpniony poprzez udzia sieciowy.
Wariant III
1. Program P ATNIK jest uruchomiony na innym komputerze niD serwer SQL,
na którym ma zostaQ utworzona nowa baza po migracji.
bazy
2. W programie P ATNIK lokalizacja pliku migrowanej
Microsoft Access okre lona jest za pomocF cieDki sieciowej. Program
P ATNIK Fczy siC z bazF Microsoft Access udostCpnionF poprzez udzia
sieciowy na tym samym lub innym komputerze.
3. Serwer SQL ma uprawnienia dostCpu do pliku migrowanej bazy
Microsoft Access, który jest udostCpniony poprzez udzia sieciowy.
Migracja bazy Microsoft SQL Server do Microsoft Access, wymaga
spe nienia warunków opisanych w jednym z trzech poniDszych wariantów.
Wariant I
1. Program P ATNIK jest uruchomiony na tym samym komputerze co serwer
SQL.
2. Lokalizacja nowo tworzonej bazy danych Microsoft Access okre lona jest
za pomocF cieDki na dysku lokalnym komputera.
3. Serwer SQL ma uprawnienia dostCpu do pliku bazy Microsoft Access,
który zosta utworzony na dysku lokalnym komputera.
Wariant II
1. Program P ATNIK jest uruchomiony na tym samym komputerze co serwer
SQL.
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2. Lokalizacja nowo tworzonej bazy danych Microsoft Access okre lona jest
za pomocF cieDki sieciowej. Program P ATNIK tworzFc nowF bazC
Microsoft Access umieszcza jF w udziale sieciowym, istniejFcym na tym
samym lub innym komputerze.
3. Serwer SQL ma uprawnienia dostCpu do pliku nowo tworzonej bazy
Microsoft Access, który jest udostCpniony poprzez udzia sieciowy.
Wariant III
1. Program P ATNIK jest uruchomiony na innym komputerze niD serwer SQL.
2. Lokalizacja nowo tworzonej bazy danych Microsoft Access okre lona jest
za pomocF cieDki sieciowej. Program P ATNIK tworzFc nowF bazC
Microsoft Access umieszcza jF w udziale sieciowym, istniejFcym na tym
samym lub innym komputerze.
3. Serwer SQL ma uprawnienia dostCpu do pliku nowo utworzonej bazy
Microsoft Access, który jest udostCpniony poprzez udzia sieciowy.
Uwaga!
Przeprowadzenie migracji w sytuacji, gdy wykorzystywany jest serwer
Microsoft SQL Server uruchomiony pod kontrolF systemu operacyjnego
Windows NT 4.0, wymaga uruchomienia us ugi serwera SQL na koncie
uDytkownika innym niD konto uDytkownika LOCAL SYSTEM (system
lokalny). UDytkownik, na koncie którego uruchomiono us ugC serwera SQL,
powinien mieQ odpowiednie uprawnienia opisane w niniejszym rozdziale.
Wyboru konta do uruchamiania us ugi serwera SQL moDna dokonaQ w
programie Microsoft SQL Enterprise Manager lub we w a ciwo ciach
us ugi, korzystajFc z narzCdzi administracyjnych systemu Windows NT.

5.5.8 Kreator migracji bazy roboczej
Migracja bazy danych programu P ATNIK polega na utworzeniu nowej bazy
i przeniesieniu do niej danych zapisanych w bazie juD istniejFcej. Program
P ATNIK umoDliwia dokonanie migracji bazy danych pomiCdzy dwoma
obs ugiwanymi typami baz danych:
Microsoft Access oraz
Microsoft SQL Server.
Oznacza to, De bazC programu P ATNIK typu Microsoft Access moDna
przekszta ciQ w bazC typu Microsoft SQL Server lub na odwrót. MoDliwa jest
takDe migracja do nowej bazy tego samego typu. Baza danych powsta a
w wyniku migracji zawiera dok adnie te same dane co baza Xród owa migracji,
a jej wersja pozostaje niezmieniona. Migracja bazy roboczej wykonywana jest
za pomocF Kreatora migracji bazy roboczej. MoDliwa jest migracja jedynie
tej bazy, z którF obecnie pracuje program P ATNIK. Proces migracji sk ada siC z
trzech kolejno nastCpujFcych etapów:
• utworzenia nowej bazy danych wybranego typu;
• skopiowania danych z bazy wykorzystywanej obecnie do nowo utworzonej;
• zapisanie konfiguracji bazy (powoduje to prze Fczenie programu na nowF
bazC, etap jest opcjonalny).

5.5.8.1 Migracja bazy roboczej MS Access do MS SQL Server
Aby przeprowadziQ migracjC roboczej bazy danych:
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1. Uruchom program P ATNIK i zaloguj siC jako administrator programu.
2. Z menu Administracja wybierz polecenie Ustawienia bazy danych.
3. W oknie Ustawienia bazy danych (patrz Rysunek 106) – z menu Baza
wybierz polecenie Migracja bazy danych.
4. Na ekranie pojawi siC okno dialogowe Kreator migracji bazy roboczej
(patrz Rysunek 118) – wybierz typ bazy danych Microsoft SQL Server i
kliknij przycisk Dalej.

Rysunek 118. Okno dialogowe: Kreator migracji bazy roboczej

5. W kolejnym kroku kreatora wybierz z listy nazwC serwera, na którym
chcesz utworzyQ bazC lub wprowadX jF samodzielnie. WprowadX nazwC,
którF chcesz nadaQ tworzonej bazie (patrz Rysunek 119), i kliknij przycisk
Dalej.
Uwaga! W nazwie tworzonej bazy danych nie moDna uDywaQ znaków
diakrytycznych (np. H, F, Á, itp.) oraz niektórych znaków specjalnych (na
przyk ad ; „ rednika”).
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Rysunek 119. Okno dialogowe: Kreator migracji bazy roboczej – serwer i baza

Uwaga! W polu Nazwa Serwera SQL nie naleDy wprowadzaQ
predefiniowanego aliasu "(local)", poniewaD moDe to uniemoDliwiQ wykonanie
migracji bazy danych. Zawsze naleDy podawaQ pe nF nazwC serwera, czyli
nazwC komputera, na którym zainstalowano serwer SQL, oraz nazwC instancji
oddzielonF znakiem "\" (tyko w przypadku, gdy serwer zosta zainstalowany z
nazwanF instancjF).
Przyk adowo, je li na komputerze o nazwie ZR4_SRV zainstalowano serwer
SQL pod nazwF instancji PLATNIK, to pe na nazwa serwera bCdzie
nastCpujFca: ZR4_SRV\PLATNIK. NazwC komputera moDna opcjonalnie
zastFpiQ jego adresem IP. Je li 192.168.0.1 to adres przywo ywanego w
przyk adzie komputera ZR4_SRV, to nazwC serwera moDna zapisaQ
nastCpujFco: 192.168.0.1\PLATNIK.
W przypadku, gdy serwer zainstalowano na komputerze bez nazwanej
instancji, naleDy podaQ jedynie nazwC tego komputera lub jego adres IP.
6. Wybierz sposób, w jaki SQL Serwer bCdzie dokonywa autoryzacji
uprawnieE do utworzonej bazy danych podczas kaDdego kolejnego
po Fczenia z programem P atnik.
Wybierz jednF z pozycji: U@yj autoryzacji systemu Windows, U@yj do
autoryzacji istniej<cego konta u@ytkownika bazy SQL Server lub Utwórz
konto u@ytkownika SQL Server (patrz Rysunek 120). Kliknij przycisk Dalej
aby przej Q do kolejnego kroku.
Podczas tworzenia bazy danych naleDy podaQ sposób, w jaki motor bazy danych bCdzie
weryfikowa uprawnienia uDytkownika podczas kaDdego kolejnego po Fczenia
programu P atnik z utworzonF bazF danych:
• ULyj autoryzacji systemu Windows – gdy serwer SQL jest skonfigurowany w ten
sposób, De rozpoznaje aktualnie zalogowanego uDytkownika systemu (Windows
2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server
2003 oraz Windows Server 2008) i sprawdza jego uprawnienia do operacji na bazie
danych. Wybranie tej opcji wymaga z regu y interwencji administratora serwera
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•

•

SQL.
ULyj do autoryzacji istniej=cego konta uLytkownika bazy SQL Server - gdy na
serwerze SQL utworzone jest konto o okre lanym przez uDytkownika loginie i
ha le. UDytkownik ten oprócz swoich dotychczasowych uprawnieE uzyska takDe
uprawnienia do pracy z tworzonF bazF danych.
Utwórz konto uLytkownika SQL Server – tworzy na wskazanym serwerze SQL
nowe konto uDytkownika, który bCdzie posiada uprawnienia do tworzonej bazy
danych.

Uwaga! Aby utworzyQ bazC danych, musisz posiadaQ poziom uprawnieE
odpowiedni do wykonania tej operacji.
JeDeli program zosta zainstalowany Fcznie z motorem bazy danych Microsoft
SQL Server 2005 Express Edition, to wybierz opcjC UHyj do autoryzacji
podanego konta i w pole Login wpisz nazwC „sa”, natomiast w polu Has*o
wprowadX has o administratora serwera ustalone podczas instalacji.

Rysunek 120. Okno dialogowe: Kreator migracji bazy roboczej – rodzaj autoryzacji

7. JeDeli w poprzednim kroku Kreatora wybra e opcjC U@yj do autoryzacji
istniej<cego konta u@ytkownika bazy SQL Server, musisz wprowadziQ dane
uDytkownika (patrz Rysunek 121). WprowadX poprawny Login i has o, a
nastCpnie kliknij przycisk Dalej, aby przej Q do kolejnego kroku.
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Rysunek 121. Okno dialogowe: Kreator migracji bazy roboczej – login i has o

8. JeDeli w poprzednim kroku Kreatora wybra e opcjC Utwórz konto
u@ytkownika SQL Server, musisz wprowadziQ dane nowego uDytkownika
(patrz Rysunek 122). WprowadX poprawny Login i has o, potwierdX has o
(upewnij siC, De na wskazanym serwerze nie istnieje juD uDytkownik o
takim samym Loginie), a nastCpnie kliknij przycisk Dalej aby przej Q do
kolejnego kroku.

Rysunek 122. Okno dialogowe: Kreator migracji bazy roboczej – nowy login i has o
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9. Wybierz sposób autoryzacji, który bCdzie wykorzystany podczas tworzenia
bazy na serwerze SQL. Wybierz jednF z pozycji: U@yj autoryzacji systemu
Windows lub U@yj do autoryzacji istniej<cego konta u@ytkownika bazy SQL
Server (patrz Rysunek 123). JeDeli wybierzesz opcjC U@yj autoryzacji
systemu Windows, kliknij przycisk Utwórz, aby utworzyQ bazC danych.
JeDeli wybierzesz opcjC U@yj do autoryzacji istniej<cego konta u@ytkownika
bazy SQL Server, kliknij przycisk Dalej, aby przej Q do kolejnego kroku
(patrz Rysunek 124). NaleDy w nim podaQ dane uDytkownika, który posiada
uprawnienia do utworzenia bazy danych na wskazanym serwerze SQL.
Kiedy wprowadzisz jego Login i has o, kliknij przycisk Utwórz, aby
utworzyQ nowF bazC, i rozpoczFQ kopiowanie danych.
Podczas tworzenia bazy danych naleDy podaQ sposób autoryzacji uDytkownika, który jF
tworzy:
• ULyj autoryzacji systemu Windows – gdy SQL Server jest skonfigurowany w ten
sposób, De rozpoznaje aktualnie zalogowanego uDytkownika systemu (Windows
2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server
2003 oraz Windows Server 2008) i sprawdza jego uprawnienia do operacji na bazie
danych. Wybranie tej opcji wymaga z regu y konsultacji z administratorem serwera
SQL.
• ULyj do autoryzacji istniej=cego konta uLytkownika bazy SQL Server – gdy
moDesz podaQ dane uDytkownika SQL, który posiada uprawnienia wystarczajFce do
utworzenia bazy danych na wskazanym serwerze. JeDeli masz wFtpliwo ci co do
poziomu uprawnieE, skonsultuj siC z administratorem serwera.

Rysunek 123. Okno dialogowe: Kreator migracji bazy roboczej – autoryzacja twórcy
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Rysunek 124. Okno dialogowe: Kreator migracji bazy roboczej – login twórcy

10. JeDeli wszystkie parametry podane w poprzednich oknach by y poprawne,
nastFpi przej cie do kolejnego kroku kreatora, utworzona zostanie nowa
robocza baza danych, do której skopiowane zostanF dane pochodzFce z
tabel bazy uDywanej obecnie. Widoczny w oknie pasek postCpu prezentuje
zawansowanie procesu kopiowania (patrz Rysunek 125).

Rysunek 125. Okno dialogowe: Kreator migracji bazy roboczej – tworzenie bazy

11. JeDeli tworzenie bazy i kopiowanie danych zosta o zakoEczone pomy lnie,
kreator przejdzie do ostatniego kroku, w którym bCdzie moDna
skonfigurowaQ nowo utworzonF bazC roboczF jako bieDFcF bazC programu
P ATNIK (patrz Rysunek 126).
JeDeli chcesz rozpoczFQ pracC z bazC roboczF utworzonF w wyniku
migracji, zaznacz opcjC Ustaw utworzon< baz; jako baz; robocz< i kliknij
przycisk Zako cz (patrz Rysunek 126). Program prze Fczy siC na nowF
bazC i zapisze nowe ustawienia.
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Rysunek 126. Okno dialogowe: Kreator migracji bazy roboczej – konfiguracja bazy

Uwaga! JeDeli istnia o archiwum utworzone na podstawie bazy roboczej (przed
jej migracjF), to po prze Fczeniu programu na nowo utworzonF bazC roboczF
naleDy dokonaQ migracji tego archiwum. W przeciwnym razie nie bCdzie
moDliwo ci korzystania z archiwum utworzonego przed migracjF bazy
roboczej (patrz rozdzia 5.5.9 Kreator migracji archiwum).

5.5.8.2 Migracja bazy roboczej MS SQL Server do MS Access
Aby przeprowadziQ migracjC roboczej bazy danych:
1. Uruchom program P ATNIK i zaloguj siC jako administrator programu.
2. Z menu Administracja wybierz polecenie Ustawienia bazy danych.
3. W oknie Ustawienia bazy danych (patrz Rysunek 106) – z menu Baza
wybierz polecenie Migracja bazy danych.
4. Na ekranie pojawi siC okno dialogowe Kreator migracji bazy roboczej
(patrz Rysunek 127) – wybierz typ bazy danych Microsoft Access i kliknij
przycisk Dalej.
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Rysunek 127. Okno dialogowe: Kreator migracji bazy roboczej

5. W nastCpnym kroku kliknij przycisk Przegl daj, wskaD lokalizacjC, wpisz
nazwC zak adanego pliku bazy danych oraz kliknij przycisk Zapisz.
NastCpnie wpisz has o i potwierdzenie has a, które bCdzie wymagane
kaDdorazowo podczas Fczenia siC z tF bazF (patrz Rysunek 128) oraz
kliknij przycisk Utwórz, aby utworzyQ nowF bazC, i rozpoczFQ kopiowanie
danych.

Rysunek 128. Okno dialogowe: Kreator migracji bazy roboczej – wskazanie pliku

6. JeDeli wszystkie parametry podane w poprzednim oknie by y poprawne,
nastFpi przej cie do kolejnego kroku kreatora, utworzona zostanie nowa
robocza baza danych, do której skopiowane zostanF dane bazy uDywanej
obecnie. Widoczny w oknie pasek postCpu prezentuje zawansowanie
procesu kopiowania (patrz Rysunek 129).

Rysunek 129. Okno dialogowe: Kreator migracji bazy roboczej – tworzenie bazy

Funkcje administracyjne

143

7. JeDeli tworzenie bazy i kopiowanie danych zosta o zakoEczone pomy lnie,
kreator przejdzie do ostatniego kroku, w którym bCdzie moDna
skonfigurowaQ nowo utworzonF bazC roboczF jako bieDFcF bazC programu
P ATNIK (patrz Rysunek 130).
JeDeli chcesz rozpoczFQ pracC z bazF roboczF utworzonF w wyniku
migracji, zaznacz opcjC Ustaw utworzon< baz; jako baz; robocz< i kliknij
przycisk Zako cz. Program prze Fczy siC na nowF bazC i zapisze nowe
ustawienia.

Rysunek 130. Okno dialogowe: Kreator migracji bazy roboczej – konfiguracja bazy

Uwaga! JeDeli istnia o archiwum utworzone na podstawie bazy roboczej (przed
jej migracjF), to po prze Fczeniu programu na nowo utworzonF bazC roboczF
naleDy dokonaQ migracji tego archiwum. W przeciwnym razie nie bCdzie
moDliwo ci korzystania z archiwum utworzonego przed migracjF bazy
roboczej (patrz rozdzia 5.5.9 Kreator migracji archiwum).

5.5.9 Kreator migracji archiwum
Migracja archiwum programu P ATNIK polega na utworzeniu nowej bazy
archiwum i przeniesieniu do niej danych zapisanych w archiwum istniejFcym.
Archiwum które moDe byQ migrowane, to takie które by o utworzone na
podstawie bieDFcej bazy roboczej. JeDeli uprzednio przeprowadzono migracjC
bazy roboczej, to istnieje moDliwo Q przeprowadzenia migracji archiwum
utworzonego przed migracjF bazy roboczej. W takiej sytuacji ustawienia
archiwum sprzed migracji bazy roboczej wciFD sF w niej pamiCtane i mogF
pos uDyQ do przeprowadzenia migracji tego archiwum.
Program P ATNIK umoDliwia dokonanie migracji archiwum pomiCdzy dwoma
obs ugiwanymi typami baz danych:
Microsoft Access oraz
Microsoft SQL Server.
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Oznacza to, De bazC archiwum programu P ATNIK typu Microsoft Access
moDna przekszta ciQ w bazC archiwum typu Microsoft SQL Server lub na
odwrót. MoDliwa jest takDe migracja do nowej bazy archiwum tego samego
typu. Typ nowo tworzonego archiwum zaleDy od typu bieDFcej bazy roboczej, z
którF skojarzone jest migrowane archiwum. Typ ten musi byQ taki sam dla obu
baz: bieDFcej bazy roboczej i nowo tworzonego archiwum. Baza archiwum
powsta a w wyniku migracji zawiera dok adnie te same dane co baza Xród owa
archiwum, a jej wersja pozostaje niezmieniona.
Migracja archiwum wykonywana jest za pomocF Kreatora migracji
archiwum. Proces migracji archiwum sk ada siC z czterech kolejno
nastCpujFcych etapów:
•
•
•
•

wskazanie istniejFcego archiwum do migracji;
utworzenia nowego archiwum (tego samego typu co bieDFca baza robocza);
skopiowania danych ze wskazanego archiwum do nowo utworzonego;
zapisanie konfiguracji archiwum (powoduje ustawienie nowo utworzonego
archiwum jako domy lnego archiwum programu P ATNIK, etap jest
opcjonalny).

5.5.9.1 Migracja bazy archiwum MS Access do MS SQL Server
Aby przeprowadziQ migracjC bazy archiwum Microsoft Access do bazy MS
SQL Serwer:
1. Uruchom program P ATNIK i zaloguj siC jako administrator programu.
2. Z menu Administracja wybierz polecenie Ustawienia archiwum.
3. W oknie Ustawienia archiwum (patrz Rysunek 58) – z menu Baza wybierz
polecenie Migracja bazy archiwum.
4. Na ekranie pojawi siC okno dialogowe Kreator migracji archiwum (patrz
Rysunek 131) – wskaD Xród o danych do migracji archiwum, wybierajFc
jednF z opcji i kliknij przycisk Dalej.
JeDeli wybrana zostanie opcja U@yj aktualnie skonfigurowanego archiwum
nastFpi migracja bazy archiwum zapisanej w ustawieniach archiwum
bieDFcej bazy roboczej (patrz Rysunek 140).
JeDeli wybrano opcjC Wska@ inne archiwum, kreator umoDliwi wskazanie
innej bazy archiwum.
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Rysunek 131. Okno dialogowe: Kreator migracji archiwum

5. JeDeli w poprzednim kroku wybrano opcje Wska@ inne archiwum, kreator
przejdzie do kroku wyboru rodzaju bazy archiwum (patrz Rysunek 132).
Wybierz rodzaj bazy danych archiwum Microsoft Access (rodzaj bazy,
która ma byQ migrowana), a nastCpnie kliknij przycisk Dalej.

Rysunek 132. Okno dialogowe: Kreator migracji archiwum – rodzaj bazy archiwum

6. WskaD lokalizacjC i wprowadX nazwC pliku bazy archiwum do migracji.
Podaj has o, które bCdzie uDyte do po Fczenia z archiwum i kliknij przycisk
Dalej (patrz Rysunek 133).
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Rysunek 133. Okno dialogowe: Kreator migracji archiwum – wskaD archiwum

7. W kolejnym kroku kreatora, wybierz z listy nazwC serwera, na którym
chcesz utworzyQ nowe archiwum lub wprowadX jF samodzielnie.
WprowadX nazwC, którF chcesz nadaQ tworzonej bazie (patrz Rysunek 134)
i kliknij przycisk Dalej.

Rysunek 134. Okno dialogowe: Kreator migracji archiwum – wskaD archiwum

Uwaga! W polu Nazwa Serwera SQL nie naleDy wprowadzaQ
predefiniowanego aliasu "(local)", poniewaD moDe to uniemoDliwiQ wykonanie
migracji archiwum. Zawsze naleDy podawaQ pe nF nazwC serwera, czyli nazwC
komputera, na którym zainstalowano serwer SQL, oraz nazwC instancji
oddzielonF znakiem "\" (tyko w przypadku, gdy serwer zosta zainstalowany z
nazwanF instancjF).
Przyk adowo, je li na komputerze o nazwie ZR4_SRV zainstalowano serwer
SQL pod nazwF instancji PLATNIK, to pe na nazwa serwera bCdzie
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nastCpujFca: ZR4_SRV\PLATNIK. NazwC komputera moDna opcjonalnie
zastFpiQ jego adresem IP. Je li 192.168.0.1 to adres przywo ywanego w
przyk adzie komputera ZR4_SRV, to nazwC serwera moDna zapisaQ
nastCpujFco: 192.168.0.1\PLATNIK.
W przypadku, gdy serwer zainstalowano na komputerze bez nazwanej
instancji, naleDy podaQ jedynie nazwC tego komputera lub jego adres IP.

8. W nastCpnym kroku kreatora (patrz Rysunek 135) – wybierz rodzaj
autoryzacji danych uDytkownika, który ma zostaQ wykorzystany do Fczenia
siC z bazF danych podczas pracy programu, a nastCpnie kliknij przycisk
Dalej.
Podczas tworzenia nowego archiwum kreator daje moDliwo Q wyboru spo ród trzech
moDliwo ci:
• autoryzacja systemu Windows,
• uDycie istniejFcego konta,
• utworzenie nowego konta uDytkownika MS SQL Server.
W przypadku wykorzystania istniejFcego konta, podanemu uDytkownikowi zostanF
nadane uprawnienia do pracy z nowo utworzonF bazF. Gdy wybierzemy opcjC
tworzenia nowego konta uDytkownika, podany uDytkownik zostanie utworzony i takDe
zostanF mu nadane odpowiednie uprawnienia do bazy. Natomiast, je li wskazujemy
istniejFce archiwum, to mamy do wyboru tylko dwie opcje: autoryzacja systemu
Windows lub uDycie istniejFcego konta. Przy wskazywaniu istniejFcego archiwum oraz
istniejFcego konta uDytkownika MS SQL Server, wskazany uDytkownik musi juD
posiadaQ uprawnienia do pracy z bazF archiwum.

Rysunek 135. Okno dialogowe: Kreator migracji archiwum – rodzaj autoryzacji

9. W nastCpnym kroku kreatora (patrz Rysunek 136) – podaj login i has o
uDytkownika bazy SQL Server, a nastCpnie kliknij przycisk Dalej.
Je li w poprzednim kroku trzecim wybrano tworzenie nowego konta
uDytkownika MS SQL Server, to w dodatkowym polu PotwierdE has*o
uHytkownika naleDy wpisaQ has o podane w polu Has*o uHytkownika
(patrz Rysunek 137).
Je li w poprzednim kroku wybrano autoryzacjC systemu Windows, to krok
ten jest pomijany.
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Rysunek 136. Okno dialogowe: Kreator migracji archiwum – wprowadzanie danych
uDytkownika

Rysunek 137. Okno dialogowe: Kreator migracji archiwum – krok wystCpuje w
przypadku zak adania nowego konta

10. W kolejnym kroku naleDy wybraQ rodzaj autoryzacji danych uDytkownika,
który ma uprawnienia administracyjne serwera MS SQL Server (patrz
Rysunek 138). Podanie konta uDytkownika z uprawnieniami
administracyjnymi jest niezbCdne do utworzenia nowej bazy i
przeprowadzenia migracji. Po wyborze rodzaju autoryzacji kliknij przycisk
Dalej.
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Rysunek 138. Okno dialogowe: Kreator migracji archiwum – rodzaj autoryzacji
podczas tworzenia bazy danych.

11. NastCpny krok kreatora pojawia siC tylko, je li w kroku poprzednim
wybrano rodzaj autoryzacji z wykorzystaniem istniejFcego konta
uDytkownika MS SQL Server. WprowadX login i has o uDytkownika
majFcego uprawnienia administracyjne systemu MS SQL Server (np.
uDytkownik „sa”), a nastCpnie kliknij przycisk Utwórz (patrz Rysunek 139).

Rysunek 139. Okno dialogowe: Kreator migracji archiwum – wprowadzanie danych
uDytkownika z uprawnieniami do tworzenia bazy danych.

12. JeDeli wszystkie parametry podane w poprzednich oknach by y poprawne,
nastFpi przej cie do kolejnego kroku kreatora, utworzone zostanie nowe
archiwum, do którego skopiowane zostanF dane pochodzFce z tabel
migrowanego archiwum. Widoczny w oknie pasek postCpu prezentuje
zawansowanie procesu kopiowania (patrz Rysunek 140).
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Rysunek 140. Okno dialogowe: Kreator migracji archiwum – tworzenie archiwum

13. JeDeli tworzenie bazy archiwum i kopiowanie danych zosta o zakoEczone
pomy lnie, kreator przejdzie do ostatniego kroku, w którym bCdzie moDna
skonfigurowaQ nowo utworzone archiwum jako bieDFce archiwum
programu P ATNIK (patrz Rysunek 141).

Rysunek 141. Okno dialogowe: Kreator migracji archiwum – konfiguracja archiwum

5.5.9.2 Migracja bazy archiwum MS SQL Server do MS Access
Aby przeprowadziQ migracjC istniejFcego archiwum Microsoft SQL Server do
bazy MS Access:
1. Uruchom program P ATNIK i zaloguj siC jako administrator programu.
2. Z menu Administracja wybierz polecenie Ustawienia archiwum.
3. W oknie Ustawienia archiwum (patrz Rysunek 58) – z menu Baza wybierz
polecenie Migracja bazy archiwum.
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4. Na ekranie pojawi siC okno dialogowe Kreator migracji archiwum (patrz
Rysunek 142) – wskaD Xród o danych do migracji archiwum, wybierajFc
jednF z opcji i kliknij przycisk Dalej.
JeDeli wybrana zostanie opcja U@yj aktualnie skonfigurowanego archiwum
nastFpi migracja archiwum (patrz Rysunek 148), które jest zapisane w
ustawieniach archiwum w bieDFcej bazie roboczej. JeDeli wybrano opcjC
Wska@ inne archiwum, kreator umoDliwi wskazanie bazy archiwum.

Rysunek 142. Okno dialogowe: Kreator migracji archiwum

5. JeDeli w poprzednim kroku wybrano opcje Wska@ inne archiwum, kreator
przejdzie do kroku wyboru rodzaju bazy archiwum (patrz Rysunek 143).
Wybierz rodzaj bazy danych archiwum Microsoft SQL Server (rodzaj
bazy wzorcowej), a nastCpnie kliknij przycisk Dalej.

Rysunek 143. Okno dialogowe: Kreator migracji archiwum – rodzaj bazy archiwum
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6. W kolejnym kroku kreatora, wybierz z listy nazwC serwera, na którym
znajduje siC baza archiwum do migracji lub wprowadX jF samodzielnie.
WprowadX nazwC bazy archiwum (patrz Rysunek 144) i kliknij przycisk
Dalej.

Rysunek 144. Okno dialogowe: Kreator migracji archiwum – wskaD archiwum

Uwaga! W polu Nazwa Serwera SQL nie naleDy wprowadzaQ
predefiniowanego aliasu "(local)", poniewaD moDe to uniemoDliwiQ wykonanie
migracji archiwum. Zawsze naleDy podawaQ pe nF nazwC serwera, czyli nazwC
komputera, na którym zainstalowano serwer SQL, oraz nazwC instancji
oddzielonF znakiem "\" (tyko w przypadku gdy serwer zosta zainstalowany z
nazwanF instancjF).
Przyk adowo, je li na komputerze o nazwie PP_SRV zainstalowano serwer
SQL pod nazwF instancji PLATNIK, to pe na nazwa serwera bCdzie
nastCpujFca: PP_SRV\PLATNIK. NazwC komputera moDna opcjonalnie
zastFpiQ jego adresem IP. Je li 192.168.0.1 to adres przywo ywanego w
przyk adzie komputera PP_SRV, to nazwC serwera moDna zapisaQ nastCpujFco:
192.168.0.1\PLATNIK.
W przypadku gdy serwer zainstalowano na komputerze bez nazwanej instancji,
naleDy podaQ jedynie nazwC tego komputera lub jego adres IP.

7. W nastCpnym kroku kreatora (patrz Rysunek 145) – wybierz rodzaj
autoryzacji danych uDytkownika, który ma zostaQ wykorzystany do
po Fczenia siC z bazF archiwum do migracji, a nastCpnie kliknij przycisk
Dalej.
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Rysunek 145. Okno dialogowe: Kreator migracji archiwum – rodzaj autoryzacji

8. W nastCpnym oknie kreatora (patrz Rysunek 146) – podaj login i has o
uDytkownika bazy SQL Server, a nastCpnie kliknij przycisk Dalej.
Je li w poprzednim kroku wybrano autoryzacje systemu Windows, to krok
ten jest pomijany.

Rysunek 146. Okno dialogowe: Kreator migracji archiwum – wprowadzanie danych
uDytkownika

9. W nastCpnym kroku kliknij przycisk Przegl daj, wskaD lokalizacjC, wpisz
nazwC zak adanego pliku bazy danych archiwum i kliknij przycisk Zapisz,
a nastCpnie podaj has o, które bCdzie wymagane kaDdorazowo podczas
Fczenia siC z bazF archiwum (patrz Rysunek 147). Kliknij przycisk Utwórz,
aby utworzyQ nowe archiwum, i rozpoczFQ kopiowanie danych.
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Rysunek 147. Okno dialogowe: Kreator migracji archiwum – wprowadzanie danych
uDytkownika z uprawnieniami do tworzenia bazy danych.

10. JeDeli wszystkie parametry podane w poprzednich oknach by y poprawne,
nastFpi przej cie do kolejnego kroku kreatora, utworzone zostanie nowe
archiwum, do którego skopiowane zostanF dane pochodzFce z tabel
migrowanego archiwum. Widoczny w oknie pasek postCpu prezentuje
zawansowanie procesu kopiowania (patrz Rysunek 140).

Rysunek 148. Okno dialogowe: Kreator migracji archiwum – tworzenie archiwum

11. JeDeli tworzenie bazy archiwum i kopiowanie danych zosta o zakoEczone
pomy lnie, kreator przejdzie do ostatniego kroku, w którym bCdzie moDna
skonfigurowaQ nowo utworzone archiwum jako bieDFce archiwum
programu P ATNIK (patrz Rysunek 141).
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Rysunek 149. Okno dialogowe: Kreator migracji archiwum – konfiguracja archiwum
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6
Rozdzia

INNE ZADANIA
ADMINISTRATORA

6.1 Jak rozpocz; prac z programem P ATNIK?
Punktem wyj cia do realizacji wszystkich zadaE uDytkownika jest instalacja
programu P ATNIK.
Czynno ci niezbCdne do przeprowadzenia prawid owej instalacji programu
przedstawione zosta y w rozdziale po wiCconym instalacji i konfiguracji
programu P ATNIK (patrz 3.2 Instalacja programu).
Przedstawione w dokumencie zadania wykonywane sF po uruchomieniu
programu P ATNIK zgodnie z instrukcjF rozpoczCcia i zakoEczenia pracy, gdzie
zosta o opisane po Fczenie siC bazF danych.

6.1.1 Praca z baz; utworzon; w poprzedniej wersji programu
Je li chcesz pracowaQ z bazF utworzonF w poprzedniej wersji programu, to po
po Fczeniu siC z tF bazF moDesz kontynuowaQ pracC bez wykonywania Dadnych
dodatkowych czynno ci. JeDeli jest to baza w wersji 5.01.001 lub 6.01.001 lub
6.02.001 lub 6.03.001 lub 7.01.001 lub 8.01.001A, po pierwszym po Fczeniu siC
z takF bazF jest wykonywana konwersja do wersji 9.01.001.
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Praca z bazF utworzonF w wersji 5.01.001 lub 6.01.001 lub 6.02.001 lub
6.03.001 lub 7.01.001 lub 8.01.001A jest zalecana dla wszystkich p atników,
którzy uDywali tych wersji programu P atnik. Baza danych z poprzedniej wersji
programu zawiera wszystkie dane potrzebne do bieDFcej pracy i nie wymaga
ponownego wprowadzania danych p atnika, ubezpieczonych i dokumentów
ubezpieczeniowych. W takim przypadku funkcja zasilenie inicjalne powinna
byQ tylko wykorzystywana w celu wprowadzenia zarchiwizowanych
dokumentów ubezpieczeniowych z wersji 4.01.001 lub niDszej w celu
utworzenia korekt tych dokumentów.

6.1.2 Praca z now; baz;
Je li chcesz pracowaQ z nowF bazF lub dopiero rozpoczynasz pracC z
programem P ATNIK, to kolejne czynno ci niezbCdne do prawid owego
dzia ania musisz wykonaQ wed ug nastCpujFcych kroków:
• wprowadzenie danych p atnika (patrz rozdzia 5.3.2 Rejestracja nowego
p atnika), tylko je li uDytkownik chce pracowaQ na nowej bazie,
• konfiguracja programu (patrz rozdzia 4.1 Konfiguracja programu),
• konfiguracja parametrów przekazu elektronicznego (patrz rozdzia
4.2 Konfiguracja przekazu elektronicznego),
• zasilenie inicjalne kartotek.
Ogólny schemat postCpowania podczas instalacji i pierwszego uruchomienia
programu zosta przestawiony poniDej (patrz Rysunek 150).
Na prawej czC ci diagramu przedstawione sF etapy, na które proces pierwszego
uruchomienia zosta podzielony. W niektórych punktach diagramu umieszczone
zosta y pytania, na które naleDy odpowiedzieQ. Od podjCtych decyzji zaleDy
dalszy przebieg procesu.
Lewa czC Q diagramu zawiera komentarz do poszczególnych etapów.
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Instalacja i pierwsze uruchomienie programu
Celem etapu jest zainstalowanie oprogramowania P*atnik na Twoim
komputerze.

Program P*atnik gromadzi informacje w bazie danych, chronionej has*em, do
której dost'p maj jedynie uprawnieni uHytkownicy. Podczas pierwszego
uruchomienia programu naleHy skonfigurowa po* czenie z istniej ca baz lub
utworzy now baz' danych. Po zakoSczeniu etapu moHesz wprowadza
pierwsze informacje do programu.

Instalacja programu P*atnik

Utworzenie bazy danych,
Ustalenie has*a dost'pu do
bazy

Utworzenie Kartoteki
p*atnika w Rejestrze
p*atników,
Konfiguracja danych
charakterystycznych dla
p*atnika

JeDli zosta*a utworzona nowa baza danych, to naleHy wprowadzi do niej dane
p*atnika. Dane do kartoteki p*atnika moHna wprowadzi manualnie z klawiatury.
JeDli pracujesz z baz , która powsta*a w poprzedniej wersji programu, to dane
p*atnika juH masz wprowadzone i moHesz przyst pi do pracy z programem.
Dane zgromadzone w kartotece p*atnika b'd przepisywane do tworzonych
dokumentów ubezpieczeniowych.
MoHesz wprowadzi dane wi'cej niH jednego p*atnika. Dotyczy to w
szczególnoDci podmiotów przygotowuj cych dokumenty za kilku p*atników - np.
biur rachunkowych. W takiej sytuacji operacj' wprowadzenia danych do
kartoteki naleHy powtórzy .

TAK

Czy b'dziesz
obs*ugiwa* kolejnego
p*atnika w programie?
(np. Biuro Rachunkowe)

Aby u*atwi przekazywanie dokumentów za kilku p*atników ustaw tryb pracy
Biura rachunkowego.

Na tym etapie pracy powinieneD skonfigurowa parametry niezb'dne do
elektronicznego przesy*ania dokumentów. NaleHy okreDli :
- metod' przekazywania danych,
Certyfikat niezb'dny do komunikacji z ZUS.
Po zakoSczeniu tego etapu moHesz juH wprowadza dokumenty
ubezpieczeniowe i przekazywa je do ZUS.

Przed przyst pieniem do tworzenia dokumentów naleHy potwierdzi dane w
Rejestrze p*atnika i ubezpieczonych, na podstawie danych z ZUS. Wysy*anie
dokumentów drog elektroniczn nie jest moHliwe przed wczeDniejsz
aktualizacj komponentów programu i danych w rejestrze p*atnika.

JeDli istnieje taka potrzeba moHesz wczyta dokumenty przechowywane w
postaci plików KEDU (oraz pliki *.kch) utworzone przy pomocy programu
P*atnik wersja 4.01.001 lub wczeDniejszej.
Pozwoli to na
- zasilenie bazy dokumentami historycznymi (co umoHliwi przegl danie
wczeDniej przekazanych dokumentów i tworzenie na ich podstawie dokumenty
koryguj cych),
- zasilenie rejestru ubezpieczonych (dzi'ki temu nie b'dziesz musia* uzupe*nia
ich r'cznie).

Praca z baz danych z
poprzedniej wersji
programu. Konwersja bazy.

NIE

Konfiguracja ustawieS dla
przekazu elektronicznego

Czy mam
potwierdzone dane
w ZUS

NIE

Aktualizacja danych w
Rejestrze p*atnika i
ubezpieczonych

TAK

Zasilenie inicjalne

Przed przyst pieniem do tej operacji zalecane jest przejrzenie i uporz dkowanie
danych (plików *.kdu) wczeDniej przekazanych do ZUS. Zasilenie inicjalne
moHesz wykonywa etapowo, praktycznie w dowolnym momencie pracy z
programem.

Program
P*atnik gotowy
do pracy

TAK

Czy chcesz wczyta
dokumenty
historyczne z
wczeDniejszej
wersji programu
P*atnik?

NIE

Rysunek 150. Schemat postCpowania: Instalacja i pierwsze uruchomienie
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6.2 Jak zarejestrowa p atnika?
Rejestracja nowego p atnika w programie P ATNIK wiFDe siC z dodaniem
p atnika do rejestru i jest wspomagana kreatorem. Dodanie p atnika do Rejestru
p atników, czyli utworzenie nowej Kartoteki p atnika w bazie programu, moDe
byQ wykonywane tylko przez uDytkownika o uprawnieniach administratora.
Do kartoteki naleDy wprowadziQ wszystkie dane p atnika (identyfikacyjne,
adres siedziby, adres do korespondencji, dane rozliczeniowe (stopC procentowF
sk adki na ubezpieczenie wypadkowe) oraz dane o rachunkach bankowych),
poniewaD bCdF one wykorzystywane przy tworzeniu dokumentów.
Dane p atnika naleDy wprowadziQ do kartoteki manualnie (korzystajFc z
klawiatury).
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeE spo ecznych w dokumentach
zwiFzanych z ubezpieczeniami spo ecznymi naleDy podawaQ:
• w przypadku p atników sk adek – numery NIP i REGON, a jeDeli p atnikowi
sk adek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub seriC i
numer dowodu osobistego albo paszportu;
•
w przypadku ubezpieczonych – numer PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu nie
nadano numeru PESEL – seriC i numer dowodu osobistego lub paszportu.

W zwiFzku ze zróDnicowaniem wysoko ci stopy procentowej sk adki na
ubezpieczenie wypadkowe, w celu poprawnego wyliczenia sk adki, p atnik
powinien wpisaQ do Rejestru p atnika obowiFzujFcF dla niego od 1 stycznia
2003 r. na pierwszy rok sk adkowy stopC procentowF tej sk adki.

6.2.1 Manualne wprowadzanie danych p atnika
Aby wprowadziQ dane p atnika korzystajFc z klawiatury:
1. Otwórz Rejestr p atników (patrz rozdzia 5.3.2 Rejestracja nowego
p atnika).
2. Dodaj nowego p atnika do rejestru, postCpujFc zgodnie ze wskazówkami
kreatora (patrz rozdzia 5.3.2 Rejestracja nowego p atnika - krok 2).
3. W trzecim kroku kreatora wybierz opcjC Manualne wprowadzenie
danych p*atnika.
4. WprowadX wszystkie dane p atnika, uzupe niajFc pola w kolejnych
zak adkach okna.
5. PrzeprowadX weryfikacjC wprowadzonych danych.
6. Zapisz wprowadzone dane i zamknij kartotekC.
7. Je li chcesz rozpoczFQ pracC z p atnikiem, który zosta dodany do rejestru,
to wybierz go jako kontekst pracy (patrz rozdzia 5.3.1 Wybór p atnika do
kontekstu)
W efekcie p atnik zostanie zarejestrowany w rejestrze p atników, a jego dane
uzupe nione w kartotece. Komplet danych identyfikacyjnych p atnika bCdzie
automatycznie uzupe niany we wszystkich tworzonych dokumentach.
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6.3 Jak rozpocz; prac w systemie Elektronicznej
Wymiany Dokumentów?
W obecnej wersji programu P atnik moDliwa jest wy Fcznie wspó praca z EWD
(z systemem Elektronicznej Wymiany Dokumentów).
W zwiFzku z tym nie ma potrzeby wykonywania dodatkowej konfiguracji
programu, aby uaktywniQ wspó pracC z EWD.

6.4 Jak pobra dane z ZUS
Obecna wersja programu umoDliwia p atnikom pobranie z ZUS danych
s uDFcych poprawie jako ci tworzonych dokumentów ubezpieczeniowych.
Dane te pobiera siC automatycznie za pomocF funkcji aktualizujFcych:
•
•

komponenty (biblioteki, s owniki, pliki konfiguracyjne) progamu
P atnik,
dane p atnika i ubezpieczonych znajdujFce siC w ZUS.

Aby pobraQ dane p atnika i ubezpieczonych z ZUS, uDytkownik progamu musi
posiadaQ waDny certyfikat kwalifikowany oraz odpowiadajFcy mu klucz
prywatny (patrz rozdzia 4.2.4 Ustawienia certyfikatów).
Konieczne jest równieD posiadanie w programie aktualnego certyfikatu ZUS.
Aby moDliwe by o pobieranie danych dane p atnika i ubezpieczonych z ZUS
naleDy wykonaQ:
1.

Ustaw w parametrach przekazu elektronicznego odpowiedni certyfikat
kwalifikowany.
2. Ustaw w parametrach przekazu elektronicznego opcje po Fczenia z
internetem (patrz rozdzia 4.2.3 Ustawienia komunikacji z ZUS).
3. Uruchom funkcjC Aktualizuj komponenty programu i dane p atnika...
Podczas wysy ki dokumentów bezpo rednio z programu moDe pojawiaQ siC
komunikat "Certyfikat sesji SSL zawiera b Cdy".
W razie jego wystFpienia w ustawieniach internetowych (menu
Start\Ustawienia\Panel sterowania\Opcje internetowe\ zak adka Zaawansowane\
sekcja Zabezpieczenia) naleDy odznaczyQ opcjC "SprawdX, czy certyfikat serwera
nie zosta cofniCty".

6.5 Jak przygotowa przegl;dark WWW do po ;czenia
z EWD?
Aby móc nawiFzaQ po Fczenie ze swojF skrytkF EWD naleDy zainstalowaQ
przeglFdarkC internetowF o sile szyfrowania 128 bitów (si C szyfrowania moDna
sprawdziQ w oknie przeglFdarki Informacje o programie),
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Niniejsza procedura powo uje siC na menu i uk ad poleceE przeglFdarki
Internet Explorer.

W celu uaktualnienia si y szyfrowania do 128-bitowej dla przeglFdarki Internet
Explorer wystarczy zainstalowaQ High Encryption Pack.

6.5.1 Po ;czenie z EWD
Po zainstalowaniu przeglFdarki moDliwy jest juD dostCp do EWD przez serwis
WWW.
Aby po FczyQ siC z EWD w ZUS:
1. Uruchom przeglFdarkC.
2. W polu Adres w przeglFdarce wpisz adres internetowy EWD:
https://www.ewd2.wroclaw.zus.pl i kliknij przycisk Przejd3.
Adresy stron internetowych, na które p atnik moDe przekazywaQ dokumenty
ubezpieczeniowe oraz z których naleDy pobieraQ potwierdzenia za pomocF Systemu
Dwustronnej Wymiany Informacji:
•
•

www.ewd2.warszawa.zus.pl
www.ewd2.wroclaw.zus.pl

3. W oknie z komunikatem informujFcym o nawiFzaniu bezpiecznego
po Fczenia (patrz Rysunek 151) kliknij przycisk OK.
Okno pojawia siC tylko na systemach starszych niD Windows XP (tj
Windows 2000 i niDszych).

Rysunek 151. Okno komunikatu informujFce o zamiarze nawiFzania bezpiecznego
po Fczenia

4. Na stronie g ównej EWD (patrz Rysunek 152) po lewej stronie
umieszczone sF ikony:
•

strony umoDliwiajFcej wysy anie dokumentów elektronicznych
do ZUS

•

strony umoDliwiajFcej pobieranie dokumentów elektronicznych
z ZUS.
strony pomocy.

•
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Kliknij na ikonC strony wysy ania do ZUS.

Rysunek 152. Strona g ówna EWD

5. Na wy wietlonej stronie (patrz Rysunek 153) kliknij przycisk Przegl daj,
wskaD plik z przesy kF do wys ania i kliknij przycisk Wy'lij.
Wysy any plik zosta przygotowany za pomocF metody Wysy ka
samodzielna - patrz rozdzia 4.2.1.2 Okre lenie metody przekazu.
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Rysunek 153. Strona umoDliwiajFca wysy anie do ZUS

6. Po pomy lnym wys aniu wy wietlany jest identyfikator nadany przesy ce.
Skopiuj go do schowka lub zapisz w pliku i zarejestruj w programie
(wprowadzanie identyfikatora przesy ki w EWD jest analogiczne do
wprowadzania identyfikatora potwierdzenia w dotychczasowym kanale).
7. Po przetworzeniu wys anych dokumentów, ZUS nadaje do skrytki
przesy kC zwrotnF. W celu odebrania przesy ki z ZUS kliknij ikonC strony
pobierania dokumentów z ZUS.
8. Na stronie zawierajFcej potwierdzenia z ZUS (patrz Rysunek 154)
wprowadX identyfikator przesy ki dla której potwierdzenie chcesz pobraQ i
kliknij przycisk pokaD potwierdzenia.
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Rysunek 154. Strona do pobierania przesy ek z ZUS

9. Wy wietlone zostanie okno zawierajFce listC potwierdzeE, zaznacz
potwierdzenie które chcesz pobraQ i kliknij przycisk Pobierz potwierdzenie.
10. NastCpnie wy wietlone zostanie okno Pobieranie pliku (Rysunek 155), w
którym kliknij przycisk Zapisz.

Rysunek 155 Okno Pobieranie pliku
11. NastCpnie wy wietlone zostanie okno Zapisywanie jako, w którym wskaD
lokalizacjC do zapisu pliku z przesy kF i zatwierdX wybór klikajFc przycisk
Zapisz.
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12. PobranF przesy kC zarejestruj w programie funkcjF pobierania z pliku (patrz
Dokumentacja u@ytkownika rozdzia Pobranie przesy ki z pliku).

6.6 Organizacja danych
Zarówno rodzaj bazy danych jak i sposób rozmieszczenia danych programu
P ATNIK naleDy dostosowaQ do indywidualnych potrzeb uDytkownika programu.
Program P ATNIK pozwala na korzystanie z dwóch róDnych rodzajów baz
danych: bazy MS Access lub bazy systemu MS SQL Server (patrz rozdzia
3.2 Instalacja programu). Bazy te róDniF siC znacznie pod wieloma wzglCdami.
Baza MS Access jest plikowF bazF danych, do której dostCp uzyskujemy za
po rednictwem aparatu Microsoft Jet. Konfiguracja po Fczenia oraz obs uga
takiej bazy jest stosunkowo prosta i nie wymaga od uDytkownika programu
P ATNIK szczegó owej wiedzy na temat technologii baz danych. Plik bazy
danych MS Access moDe osiFgnFQ maksymalny rozmiar 2GB, jednak nie zaleca
siC utrzymywania duDych baz programu P ATNIK w tej technologii. Ze wzglCdu
na wydajno Q programu baza danych MS Access zalecana jest tylko wtedy, gdy
przewidujemy, De ilo Q przechowywanych w niej i przetwarzanych danych
bCdzie stosunkowo niewielka, tzn. nie wiCksza niD kilkaset nowych
dokumentów w ciFgu miesiFca (Uwaga! MierzFc ilo Q przetwarzanych danych,
naleDy liczyQ bloki wielokrotne dokumentów jako osobne dokumenty).
W przypadku p atników przygotowujFcych wiCksze ilo ci dokumentów naleDy
wybraQ rozwiFzanie oparte na systemie MS SQL Server. Instalator programu
P ATNIK umoDliwia zainstalowanie bezp atnej wersji serwera baz danych, czyli
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition (Serivce Pack 3). MoDliwa jest
takDe wspó praca z pe nymi wersjami systemu:, Microsoft SQL Server 2012
lub Microsoft SQL Server 2008 R2 lub Microsoft SQL Server 2008 lub
Microsoft SQL Server 2005 lub Microsoft SQL Server 2000 lub Microsoft
SQL Server 7.0 a takDe z bezp atna wersjF Microsoft SQL Server 2000
Desktop Engine (MSDE 2000) SP3. Wersja Express Edition jest mniej
wydajna od pe nych wersji, jednak jest to wciFD rozwiFzanie znacznie bardziej
efektywne niD baza MS Access. Jednym z najistotniejszych ograniczeE
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition jest górny limit Fcznej
wielko ci plików sk adajFcych na pojedynczF bazC – 4GB.
Motor baz danych Microsoft SQL Server 2005 Express Edition (SP3),
instalowany wraz z programem P ATNIK, dystrybuowany jest bez narzCdzia
Microsoft SQL Server Management Studio Express. Brak tego narzCdzia
znacznie ogranicza moDliwo Q atwego zarzFdzania serwerem. Instalowane sF
natomiast narzCdzia trybu tekstowego: OSQL.EXE i SQLCMD.EXE. Jednak
zarzFdzanie serwerem za pomocF tych programów wymaga od uDytkownika
znajomo ci poleceE jCzyka Transact-SQL oraz systemowych procedur
sk adowanych MS SQL Server. Program Microsoft SQL Server
Management Studio Express moDna pobraQ samodzielnie ze stron producenta.
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Microsoft SQL Server, niezaleDnie od wersji, jest rozwiFzaniem okre lanym
jako System ZarzFdzania Relacyjnymi Bazami Danych (ang. RDBMS). DostCp
do danych realizowany jest za po rednictwem serwera, który kontroluje
przyporzFdkowane mu relacyjne bazy danych. Obs uga tego typu rozwiFzania
jest znacznie bardziej skomplikowana niD obs uga prostych baz plikowych.
System MS SQL Server posiada wiele mechanizmów stosowanych w duDych
systemach bazodanowych, zapewniajFcych bezpieczeEstwo danych i wydajno Q
pracy.
Przyk adowo moDna tu wymieniQ m.in.:
•
•
•
•

z oDony mechanizm uprawnieE dostCpu do danych i funkcji systemu;
mechanizm masowego importu danych z zewnCtrznych Xróde ;
mechanizmy archiwizacji i odtwarzania danych;
mechanizm wydajnej pracy wielostanowiskowej z wykorzystaniem róDnych
protoko ów sieciowych;
• moDliwo Q wykonywania szeregu instrukcji jCzyka SQL w moDliwych do
wycofania transakcjach.
Uwaga! W przypadku korzystania z innych wersji systemu MS SQL Server
niD dostarczana wraz programem P ATNIK, naleDy zapoznaQ siC ze
szczegó owymi warunkami licencji produktu okre lonymi przez producenta
oprogramowania.

NiezaleDnie od rodzaju wybranej bazy zaleca siC wykonywanie okre lonych
czynno ci majFcych na celu utrzymanie wydajno ci pracy bazy danych.
Dotyczy to sytuacji, w której mamy do czynienia z comiesiCczny przyrostem
znacznej liczby dokumentów. Np. kilkaset dokumentów w bazie MS Access lub
kilka tysiCcy dokumentów w bazie MS SQL Server wliczajFc bloki wielokrotne.
W celu zapewnienia wydajnej pracy zalecane jest utworzenie domy lnego
archiwum programu i wykonywanie archiwizacji zestawów dokumentów (patrz
rozdzia 5.1 Archiwizacja danych). Prowadzi to do zmniejszenia rozmiarów
bazy, z czym wiFDe siC wzrost szybko ci wykonywanych operacji.

6.6.1 Korzystanie z bazy danych MS Access
W przypadku wyboru bazy danych MS Access, uDytkownik ma moDliwo Q
okre lenia lokalizacji pliku bazy dla kaDdej nowo tworzonej bazy danych (patrz
rozdzia 5.5.1 Twórz bazC danych Microsoft Access). Przy wyborze lokalizacji
bazy naleDy zadbaQ o wystarczajFcF ilo Q wolnego miejsca na dysku oraz o
moDliwo Q dostCpu do pliku dla wszystkich uDytkowników pracujFcych z
programem P ATNIK. Plik bazy MS Access moDna umie ciQ w katalogu
udostCpnianym poprzez sieQ lokalnF. Pozwala to instancjom programu
P ATNIK, które dzia ajF na róDnych komputerach sieci lokalnej, na równoleg e
Fczenie siC bazF, czyli na prace wielostanowiskowF.
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Dla bazy MS Access tworzonej przez program P ATNIK nie definiuje siC
osobnych uDytkowników bazy, a zatem nie moDna takDe zdefiniowaQ róDnych
poziomów uprawnieE do bazy. Oznacza to, De istnieje tylko jeden poziom
uprawnieE, a plik bazy zabezpieczony jest jednym has em. Po nawiFzaniu
po Fczenia z bazF moDliwe bCdzie wykonanie wszystkich funkcji, na jakie
pozwala program P ATNIK, bez konieczno ci dodatkowej autoryzacji tzw.
superuDytkownika bazy (ang. superuser), tak jak to ma miejsce w przypadku
baz MS SQL Server.
Uwaga! W celu zabezpieczenia siC przed utratF danych (np. w wyniku
uszkodzenia pliku bazy danych w nastCpstwie awarii komputera lub nag ego
braku w dostawie energii elektrycznej) naleDy regularnie wykonywaQ fizyczne
kopie plików bazy danych Access (bazy roboczej i archiwum), po
kaDdorazowym wprowadzeniu wiCkszej partii danych lub przed wykonywaniem
czynno ci administracyjnych (np. konwersji bazy). Skopiowane pliki naleDy
traktowaQ jako kopie bezpieczeEstwa i przechowywaQ na trwa ych no nikach
danych (p yta CD, ta ma, itp.)

6.6.2 Korzystanie z bazy danych systemu MS SQL Server
Je li uDytkownik zdecyduje siC na korzystanie z bazy MS SQL Server,
konieczne bCdzie zainstalowanie serwera baz danych. Instalator programu
P ATNIK w wersji pe nej (np. P atnik 9.01.001) pozwala na zainstalowanie
serwera w wersji Desktop. Podczas instalacji uDytkownik moDna ustaliQ has o
administratora serwera (uDytkownik sa) oraz okre liQ lokalizacjC katalogu, w
którym bCdF tworzone nowe bazy MS SQL Server. Przy wyborze lokalizacji
tego katalogu naleDy zadbaQ o wystarczajFcF ilo Q wolnego miejsca na dysku,
niezbCdnego do utworzenia i przechowywania baz danych. Po zainstalowaniu
serwera, przy pierwszym uruchomieniu programu P ATNIK naleDy utworzyQ
bazC roboczF (patrz rozdzia 5.5.2 Twórz bazC danych MS SQL). Zostanie ona
utworzona na serwerze w lokalizacji okre lonej podczas instalacji programu
wraz z serwerem SQL. DostCp do danych jest realizowany za po rednictwem
serwera, dlatego trzeba zapewniQ moDliwo Q komunikacji sieciowej pomiCdzy
komputerami z zainstalowanym programem P ATNIK a serwerem MS SQL
(wymóg ten nie dotyczy pracy lokalnej, czyli bezpo rednio na komputerze z
zainstalowanym serwerem).
MS SQL Server posiada z oDony system uprawnieE dostCpu do baz oraz funkcji
serwera. Aby móc wykonywaQ operacje na serwerze (np. tworzenie bazy,
po Fczenie z istniejFcF bazF, wyszukiwanie i edycja danych) naleDy siC
zalogowaQ na konto uDytkownika serwera. Kont uDytkowników moDe byQ wiele
i mogF oni mieQ róDny poziom uprawnieE. W zaleDno ci od poziomu uprawnieE
moDliwe jest (bFdX nie) wykonywanie okre lonych czynno ci. Do codziennej
pracy z programem P ATNIK naleDy skonfigurowaQ po Fczenie z bazF danych
uDywajFc konta uDytkownika serwera MS SQL, który ma uprawnienia do
odczytu i zapisu w wybranej bazie. UDytkownik ten nie musi mieQ Dadnych
dodatkowych, specjalnych uprawnieE. Konto takiego uDytkownika moDemy
utworzyQ na serwerze podczas tworzenia nowej bazy danych. Utworzonemu w
ten sposób uDytkownikowi zostanF nadane prawa niezbCdne do pracy z bazF
danych. Uprawnienia takie sF teD nadawane uDytkownikowi serwera, który
istnia juD przed tworzeniem nowej bazy i zosta wskazany podczas jej
tworzenia, jako uDytkownik, którego konto ma byQ wykorzystywane do pracy z
nowo utworzonF bazF (patrz rozdzia 5.5.2 Twórz bazC danych MS SQL).
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Do wykonania niektórych funkcji programu P ATNIK (np. tworzenie nowej
bazy, konwersja bazy) konieczne jest uDycie konta uDytkownika o
zwiCkszonych uprawnieniach. W przypadku wykonywania takich funkcji,
uDytkownik programu P ATNIK jest kaDdorazowo proszony o podanie nazwy i
has a uDytkownika serwera MS SQL majFcego specjalne uprawnienia (dane te
nie sF zapisywane w programie P ATNIK ze wzglCdu na bezpieczeEstwo
serwera).
Je li program P ATNIK prosi o podanie has a uDytkownika serwera o specjalnych
uprawnieniach, moDemy uDyQ konta uDytkownika o nazwie „sa”. Jest to konto
administratora systemu MS SQL Server (ang. system administrator), które
istnieje na kaDdym serwerze tego rodzaju. UDytkownik „sa” ma wszelkie
moDliwe uprawnienia.
Uwaga! W celu zabezpieczenia siC przed utratF danych programu P ATNIK,
która moDe mieQ miejsce w nastCpstwie awarii systemu, naleDy regularnie
wykonywaQ kopie bezpieczeEstwa baz danych (bazy roboczej i archiwum) przy
uDyciu standardowych mechanizmów archiwizacji systemu MS SQL Server.
Czynno ci takich naleDy dokonywaQ okresowo, po kaDdorazowym
wprowadzeniu wiCkszej partii danych lub przed wykonywaniem niektórych
czynno ci administracyjnych (np. konwersji bazy). Je li nie ma moDliwo ci
uDycia wspomnianego mechanizmu archiwizacji, moDna takDe skopiowaQ i
zabezpieczyQ pliki bazy danych - wymaga to uprzedniego zatrzymania serwera.
Kopie bezpieczeEstwa naleDy przechowywaQ na trwa ych no nikach danych
(p yta CD, ta ma, itp.)

6.7 Utworzenie kopii bezpiecze:stwa bazy MS SQL Server
Wraz z motorem baz danych Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
dostarczanym z programem P ATNIK, jak równieD z innymi wersjami systemu
MS SQL Server, dostarczane jest narzCdzie osql.exe pozwalajFce na
wykonywanie poleceE jCzyka SQL. Za pomocF tego programu moDna utworzyQ
kopiC bezpieczeEstwa bazy danych (ang. database backup) wykonujFc
polecenie BACKUP DATABASE.
Aby wykonaQ kopiC bezpieczeEstwa bazy danych, uruchom na komputerze z
zainstalowanym motorem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition okno
wiersza poleceE systemu Windows i wprowadX polecenie wed ug poniDszego
wzoru:

C:\>osql -S "<serwer>" -U "<u ytkownik>" -P "<has o>" -Q "BACKUP
DATABASE <nazwa_bazy> TO DISK ='<lokalizacja_kopii>' WITH NAME =
'<nazwa_kopii>', FORMAT"
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Opis poszczególnych parametrów:
• <serwer> - nazwa serwera MS SQL z bazF programu P ATNIK
• <u ytkownik> - nazwa uDytkownika serwera MS SQL, który ma
uprawnienia do wykonywania kopii zapasowych baz danych na serwerze
MS SQL (np. uDytkownik „sa”)
• <has o> - has o uDytkownika <u@ytkownik>
• <nazwa_bazy> - nazwa bazy danych programu P ATNIK
• <lokalizacja_kopii> - nazwa dla nowo tworzonego pliku kopii zapasowej
wraz lokalizacjF na dysku (parametr ten zawsze oznacza lokalizacje na
serwerze)
• <nazwa_kopii> - nazwa logiczna dla nowo tworzonej kopii bazy danych
Przyk adowo, je li chcemy wykonaQ kopiC bezpieczeEstwa bazy danych o
nazwie platnik, która znajduje siC na serwerze MS SQL o nazwie
PLACE\PLATNIK, uDywajFc do autoryzacji konta sa z has em sapwd, moDemy
wpisaQ:

C:\>osql -S "PLACE\PLATNIK" –U "sa" -P "sapwd" -Q "BACKUP DATABASE
platnik TO DISK ='C:\BACKUP\platnik_backup.dat' WITH NAME =
'platnik_backup', FORMAT"

Je li kopia zapasowa zostanie wykonana bez b Cdów, na ekranie wiesza poleceE
pojawi siC komunikat „BACKUP DATABASE successfully processed…”, a w
katalogu okre lonym w parametrze <lokalizacja_kopii> zostanie
utworzony plik kopii zapasowej bazy.
Uwaga! Powtórne wykonanie kopii bezpieczeEstwa bazy z podaniem tego
samego pliku (przy wykorzystaniu powyDszego przyk adu), spowoduje
zastFpienie (nadpisanie) zachowanego w pliku kopii stanu bazy stanem
obecnym. JeDeli zachodzi konieczno Q zabezpieczenia stanu bazy z róDnych
okresów, naleDy wykonywaQ kopie bezpieczeEstwa w osobnych plikach.
Je li uDytkownik dysponuje pe nF wersjF systemu MS SQL Server 2000 (lub
wcze niejszF), moDe wykonywaQ kopie zapasowe baz danych uDywajFc do tego
celu graficznej konsoli MS SQL Server Enterprise Manager.
Je li uDytkownik dysponuje wersjF systemu MS SQL Server 2005 lub
MS SQL Server 2005 Express Edition, moDe wykonywaQ kopie zapasowe baz
danych uDywajFc do tego celu narzCdzi z graficznym interfejsem uDytkownika:
MS SQL Server Enterprise Management Studio
lub
MS SQL Server Enterprise Management Studio Express.
W systemie MS SQL Server 2005 Express Edition zamiast narzCdzia
OSQL.EXE moDna takDe uDyQ podobnego narzCdzia SQLCMD.EXE. Obs uga
obu narzCdzi jest podobna (w zakresie opisanym w niniejszym podrCczniku jest
identyczna).
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6.8 Odtworzenie bazy MS SQL Server z pliku kopii
bezpiecze:stwa
Do odtworzenia bazy danych z pliku kopii bezpieczeEstwa moDna uDyQ
narzCdzia osql.exe. Tworzenie kopii bezpieczeEstwa za pomocF tego samego
narzCdzia, zosta o opisane w rozdziale 6.7 Utworzenie kopii bezpieczeEstwa
bazy MS SQL Server. Za pomocF tego programu moDna odtworzyQ bazC
danych z kopii bezpieczeEstwa wykonujFc polecenie RESTORE DATABASE.
Odtwarzanie spowoduje powrót do stanu bazy, jaki istnia w momencie
utworzeni pliku kopii zapasowej. Oznacza to, De wszelkie zmiany wprowadzone
po wykonaniu kopii bezpieczeEstwa, z której odtwarzamy bazC, bCdF utracone.
W celu zabezpieczenia stanu bazy, zaleca siC bezpo rednio przed wykonaniem
odtwarzania utworzenie aktualnej kopii zapasowej bazy w innym pliku niD ten,
z którego baza ma byQ odtwarzana.
Aby odtworzyQ bazC danych z pliku kopii bezpieczeEstwa utworzonego zgodnie
z instrukcjF przedstawionF w rozdziale 6.7 Utworzenie kopii bezpieczeEstwa
bazy MS SQL Server, uruchom na komputerze z zainstalowanym motorem
SQL Server okno wiersza poleceE systemu Windows i wprowadX polecenie
wed ug poniDszego wzoru:
C:\>osql -S "<serwer>" –U "<u ytkownik>" -P "<has o>" -Q "RESTORE
DATABASE <nazwa_bazy> FROM DISK ='<lokalizacja_kopii>' WITH FILE =
1"

Opis poszczególnych parametrów:
• <serwer> - nazwa serwera MS SQL z bazF programu P ATNIK
• <u ytkownik> - nazwa uDytkownika serwera MS SQL, który ma
uprawnienia do wykonywania kopii zapasowych baz danych na serwerze
MS SQL (np. uDytkownik „sa”)
• <has o> - has o uDytkownika <u ytkownik>
• <nazwa_bazy> - nazwa odtwarzanej bazy danych programu P ATNIK
• <lokalizacja_kopii> - nazwa pliku (wraz jego lokalizacjF na
dysku) zawierajFcego kopiC zapasowF utworzona zgodnie z instrukcjF z
rozdzia u 6.7.
Uwaga! W momencie odtwarzania, baza danych nie moDe byQ uDywana przez
program P ATNIK (ani Daden inny). Oznacza to, De nie moDe byQ Dadnych
aktywnych po FczeE do bazy podczas odtwarzania. W przeciwnym przypadku
odtwarzanie nie zostanie wykonane.

Przyk adowo, je li chcemy odtworzyQ z pliku platnik_backup.dat bazC
danych o nazwie platnik (plik musi zawieraQ kopiC bezpieczeEstwa tej bazy) na
serwerze MS SQL o nazwie PLACE\PLATNIK, uDywajFc do autoryzacji konta
sa z has em sapwd, moDemy wpisaQ:
C:\>osql –S "PLACE\PLATNIK" –U "sa" –P "sapwd" –Q "RESTORE
DATABASE platnik FROM DISK ='C:\BACKUP\platnik_backup.dat' WITH
FILE = 1"
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Je li kopia zapasowa zostanie wykonana bez b Cdów, na ekranie wiesza poleceE
pojawi siC komunikat „RESTORE DATABASE successfully processed…”, a
zawarto Q bazy danych bCdzie zgodna ze stanem jaki istnia w momencie
utworzenia kopii bezpieczeEstwa.

Uwaga! Po odtworzeniu bazy danych z pliku kopii bezpieczeEstwa w bazie nie
bCdzie dokumentów i innych danych wprowadzonych po utworzeniu tego pliku.
W celu zabezpieczenia tych danych, zlecane jest utworzenie w osobnym pliku
aktualnej kopii bezpieczeEstwa bazy (zgodnie z instrukcjF w rozdziale 6.7
Utworzenie kopii bezpieczeEstwa bazy MS SQL Server) tuD przed wykonaniem
odtwarzania.
Je li uDytkownik dysponuje pe nF wersjF systemu MS SQL Server, moDe
wykonywaQ odtwarzanie bazy z kopii zapasowej uDywajFc do tego celu
graficznej konsoli MS SQL Server Enterprise Manager.
Je li uDytkownik dysponuje wersjF systemu MS SQL Server 2005 lub
MS SQL Server 2005 Express Edition, moDe wykonywaQ odtwarzanie bazy z
kopii zapasowej uDywajFc do tego celu narzCdzi z graficznym interfejsem
uDytkownika:
MS SQL Server Enterprise Management Studio
lub
MS SQL Server Enterprise Management Studio Express.
W systemie MS SQL Server 2005 Express Edition zamiast narzCdzia
OSQL.EXE moDna takDe uDyQ podobnego narzCdzia SQLCMD.EXE. Obs uga
obu narzCdzi jest podobna (w zakresie opisanym w niniejszym podrCczniku jest
identyczna).

6.9 Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition
Po zainstalowaniu serwer baz danych MS SQL Server 2005 Express Edition
naleDy rozwaDyQ wykonanie opisanych poniDej zmian w konfiguracji serwera
baz danych, które majF na celu umoDliwienie bezproblemowej wspó pracy z
programem P atnik.
Aby umoDliwiQ po Fczenie programu P atnik z serwerem bazy danych przy
uDyciu sieci TCP/IP, naleDy w FczyQ na serwerze obs ugC protoko u TCP/IP
(domy lnie po instalacji jest wy Fczona). W tym celu wykonaj poniDsze
czynno ci:
1. WskaD menu Start i kliknij na nim lewym klawiszem myszy.
2. Z menu Programy wybierz grupC Microsoft SQL Server 2005.
3. NastCpnie wybierz podgrupC Configuration Tools i uruchom polecenie
SQL Server Configuration Manager.
4. Na ekranie pojawi siC okno konsoli, w którego lewej czC ci rozwiE grupC
SQL Server Network Configuration i wybierz pozycjC Protocols for
SQLEXPRESS.
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5. W prawej czC ci okna wybierz protokó TCP/IP i kliknij na nim prawym
klawiszem myszy, nastCpnie z menu kontekstowego wybierz polecenie
W a ciwo ci.
6. Otwarte zostanie okno W a ciwo ci: TCP/IP – na zak adce Protocol w
grupie General dla pozycji Enabled ustaw warto Q Yes.
7. PrzejdX na zak adkC IP Adressess, po czym w grupach wybranych adresów
IP ustaw warto Q Yes dla pozycji Active.
8. PotwierdX zmiany przyciskiem Zastosuj i zamknij okno przyciskiem OK.
9. Zatrzymaj i ponownie uruchom Server baz danych.

Aby umoDliwiQ wykonywanie operacji jednocze nie na dwóch bazach danych
(np. archiwacja p atnika, archiwizacja zestawów dokumentów, migracja bazy
danych), naleDy w FczyQ na serwerze obs ugC zapytaE ‘Ad Hoc Distributed
Queries’. W tym celu uruchom na komputerze z zainstalowanym motorem bazy
danych okno wiersza poleceE systemu Windows i wprowadX polecenie wed ug
poniDszego wzoru:

C:\>osql -S "<serwer>" -U "<u ytkownik>" -P "<has o>" -Q
"sp_configure @configname = 'show advanced option', @configvalue =
'1'"

Opis poszczególnych parametrów:
• <serwer> - nazwa serwera MS SQL z bazF programu P ATNIK
• <u ytkownik> - nazwa uDytkownika serwera MS SQL, który ma
uprawnienia do wykonywania poleceE konfiguracyjnych na serwerze MS
SQL (np. uDytkownik „sa”)
• <has o> - has o uDytkownika <u ytkownik>
Po zmianie konfiguracji za pomocF procedury sp_configure, naleDy wykonaQ
polecenie RECONFIGURE, aby serwer zaczF dzia aQ z nowymi ustawieniami
parametru.

C:\>osql -S "<serwer>" -U "<u ytkownik>" -P "<has o>" –Q
"RECONFIGURE"

NastCpnie wprowadX polecenie:
C:\>osql -S "<serwer>" -U
"sp_configure
@configname
=
@configvalue = '1'"

Inne zadania administratora

"<u ytkownik>" -P "<has o>" -Q
'Ad
Hoc
Distributed
Queries',

173

I ponownie polecenie RECONFIGURE:
C:\>osql -S "<serwer>" -U "<u ytkownik>" -P "<has o>" –Q
"RECONFIGURE"

Przyk adowo, gdy chcemy na serwerze o nazwie PLACE\PLATNIK w FczyQ
opcje serwera 'Ad Hoc Distributed Queries', uDywajFc do autoryzacji
konta sa z has em sapwd, moDemy wpisaQ:

C:\>osql -S "PLACE\PLATNIK" –U "sa" -P "sapwd" -Q "sp_configure
@configname = 'show advanced option', @configvalue = '1'"

Je li polecenie zostanie wykonane bez b Cdów, na ekranie wiesza poleceE
pojawi siC komunikat:
„Configuration option 'show advanced options' changed from 0 to
1. Run the RECONFIGURE statement to install.”

Aby serwer zaczF dzia aQ z nowymi ustawieniami naleDy wykonaQ poniDsze
polecenie:

C:\>osql -S "PLACE\PLATNIK" –U "sa" -P "sapwd" –Q "RECONFIGURE"

NastCpnie wprowadX polecenie:

C:\>osql -S "PLACE\PLATNIK" –U "sa" -P "sapwd" -Q "sp_configure
@configname = 'Ad Hoc Distributed Queries', @configvalue = '1'"

Je li polecenie zostanie wykonane bez b Cdów, na ekranie wiesza poleceE
pojawi siC komunikat:
„Configuration option 'Ad Hoc Distributed Queries' changed from 0
to 1. Run the RECONFIGURE statement to install.”
Aby serwer zaczF dzia aQ z nowymi ustawieniami naleDy wykonaQ poniDsze
polecenie:

C:\>osql -S "PLACE\PLATNIK" –U "sa" -P "sapwd" –Q "RECONFIGURE"
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W systemie MS SQL Server 2005 Express Edition zamiast narzCdzia
OSQL.EXE moDna takDe uDyQ podobnego narzCdzia SQLCMD.EXE. Obs uga
obu narzCdzi jest podobna (w zakresie opisanym w niniejszym podrCczniku jest
identyczna).

6.10 Zmiana limitu czasu wykonywania zapyta: SQL
MS SQL Serwer stwarza moDliwo Q ustalenia limitu czasu (ang timeout)
potrzebnego na wykonanie pojedynczego zapytania jCzyka SQL. Domy lna
warto Q limitu tego parametru wynosi 600 sekund, czyli 10 minut. Oznacza to,
De wykonanie kaDdego zapytania SQL, które nie zakoEczy siC w czasie poniDej
600 sekund, zostanie przerwane i anulowane. Takie przerwanie moDe
uniemoDliwiQ wykonanie niektórych operacji programu P ATNIK. Sytuacja ta
moDe zaistnieQ, gdy program próbuje wykonaQ zapytanie SQL na duDej ilo ci
danych, na zakoEczenie którego potrzeba wiCcej czasu niD ustalony limit (np.
podczas konwersji bazy danych, archiwizacji lub odtwarzania duDej ilo ci
dokumentów). Problem ten moDna rozwiFzaQ zwiCkszajFc limit czasu na
serwerze. W tym celu moDna uDyQ narzCdzia osql.exe dostarczanego wraz z
motorem bazy danych MS SQL Server (takDe z wersjF dostarczanF wraz z
programem P ATNIK).
Aby zmieniQ limit czasu na serwerze MS SQL, uruchom na komputerze z
zainstalowanym motorem bazy danych okno wiersza poleceE systemu Windows
i wprowadX polecenie wed ug poniDszego wzoru:
C:\>osql -S "<serwer>" -U "<u ytkownik>" -P "<has o>" -Q
"sp_configure @configname = 'remote query timeout', @configvalue =
'<warto _limitu>'"

Opis poszczególnych parametrów:
• <serwer> - nazwa serwera MS SQL z bazF programu P ATNIK
• <u ytkownik> - nazwa uDytkownika serwera MS SQL, który ma
uprawnienia do wykonywania poleceE konfiguracyjnych na serwerze MS
SQL (np. uDytkownik „sa”)
• <has o> - has o uDytkownika <u ytkownik>
• <warto _limitu> - liczba sekund, do jakiej chcemy zwiCkszyQ limit
czasu wykonywania zapytaE (domy lnie 600, maksymalnie 2147483647).
Po zmianie konfiguracji za pomocF procedury sp_configure, naleDy wykonaQ
polecenie RECONFIGURE, aby serwer zaczF dzia aQ z nowymi ustawieniami
parametru.

C:\>osql -S "<serwer>" -U "<u ytkownik>" -P "<has o>" –Q
"RECONFIGURE"
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Przyk adowo, chcemy na serwerze o nazwie PLACE\PLATNIK zwiCkszyQ limit
czasu do jednej godziny (3600 sekund), uDywajFc do autoryzacji konta sa z
has em sapwd, moDemy wpisaQ:
C:\>osql -S "PLACE\PLATNIK" –U "sa" -P "sapwd" -Q "sp_configure
@configname = 'remote query timeout', @configvalue = '3600'"

Je li polecenie zostanie wykonane bez b Cdów, na ekranie wiesza poleceE
pojawi siC komunikat:
DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your
system administrator. Configuration option 'remote query timeout (s)' changed
from 600 to 3600. Run the RECONFIGURE statement to install.”
Aby serwer zaczF dzia aQ z nowymi ustawieniami naleDy wykonaQ poniDsze
polecenie:

C:\>osql -S "PLACE\PLATNIK" –U "sa" -P "sapwd" –Q "RECONFIGURE"

Je li uDytkownik dysponuje pe nF wersjF systemu MS SQL Server, moDe
wykonywaQ zmiany konfiguracyjne serwera uDywajFc graficznej konsoli MS
SQL Server Enterprise Manager.
Je li uDytkownik dysponuje wersjF systemu MS SQL Server 2005 lub
MS SQL Server 2005 Express Edition, moDe wykonywaQ odtwarzanie bazy z
kopii zapasowej uDywajFc do tego celu narzCdzi z graficznym interfejsem
uDytkownika:
MS SQL Server Enterprise Management Studio
lub
MS SQL Server Enterprise Management Studio Express.
W systemie MS SQL Server 2005 Express Edition zamiast narzCdzia
OSQL.EXE moDna takDe uDyQ podobnego narzCdzia SQLCMD.EXE. Obs uga
obu narzCdzi jest podobna (w zakresie opisanym w niniejszym podrCczniku jest
identyczna).

6.11 Konfiguracja SQL Servera na systemie Win XP z SP 2
PoniDsza procedura dotyczy tylko systemu Windows XP.
Po zainstalowaniu Service Pack 2 na Windows XP moDe zostaQ zablokowany
dostCp do SQL Servera. KonsekwencjF tego jest brak moDliwo ci pracy z bazF
programu P atnik.
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Aby odblokowaQ dostCp do bazy MS SQL naleDy:
1. WskaD menu Start i kliknij na nim lewym klawiszem myszy.
2. Z menu Ustawienia wybierz grupC Panel sterowania.
3. W oknie, które pojawia siC na ekranie (patrz Rysunek 156) wybierz element
Zapora systemu Windows, który pojawia siC po zainstalowaniu SP2.

Rysunek 156. Okno Panel sterowania

4. Na ekranie pojawi siC okno Zapora systemu Windows- zak adka Ogólne
(patrz Rysunek 157), nie zmieniajFc niczego przejdX na zak adkC Wyj tki.
Okno Zapora systemu Windows sk ada siC z trzech zak adek.
Na zak adce Ogólne umieszczone sF dwa przyciski radiowe:
• W =cz (zalecane), który jest domy lnie w Fczony,
• Wy =cz (nie zalecane).
Aby zapewniQ systemowi bezpieczeEstwo a jednocze nie móc swobodnie pracowaQ z
bazF SQL Serwer naleDy pozostawiQ domy lne ustawienia tj. pozostawiT zapor;
w =czon=.
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Rysunek 157. Okno Zapora systemu Windows – zak adka Ogólne

5. Zak adka Wyj=tki (patrz Rysunek 158) zawiera listC programów oraz
us ug, które nie sF objCte ochronF zapory ogniowej, poniewaD ich dzia anie
wymaga pominiCcia takich zabezpieczeE. Kliknij przycisk Dodaj
program…, aby dodaQ serwer MS SQL do listy wyjFtków, co umoDliwi
pracC z bazF MS SQL.

Rysunek 158. Okno Zapora systemu Windows – zak adka WyjFtki
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6. Na li cie wy wietlanej w oknie Dodawanie programu (patrz Rysunek 159),
brak MS SQL Server, kliknij przycisk Przegl=daj…, aby uzupe niQ listC.

Rysunek 159 Okno dialogowe Dodawanie programu

7. W oknie Przegl<daj (patrz Rysunek 160) wskaD plik sqlservr.exe, który
jest plikiem uruchamiajFcym MS SQL Server i domy lnie znajduje siC
w lokalizacji C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn, a
nastCpnie kliknij przycisk Otwórz.

Rysunek 160. Okno dialogowe: Przegl<daj
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8. Lista programów w oknie Dodawanie programów (patrz Rysunek 159)
zostanie uzupe niona o nowF pozycjC sqlservr. Kliknij przycisk OK, aby
dodaQ sqlservr do listy wyjFtków.
9. Na ekranie zostanie wy wietlone okno Zapora systemu Windows (patrz
Rysunek 161), w którym na li cie wyjFtków umieszczony zosta MS SQL
server. Kliknij przycisk OK, aby zamknFQ okno i powróciQ do okna Panel
sterowania.

Rysunek 161. Okno Zapora systemu Windows – zak adka WyjFtki
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7
Rozdzia

DODATKI
7.1 Konwersja bazy danych do wersji 9.01.001

Uwaga!
Program P ATNIK 9.01.001 pracuje z bazF danych w wersji 9.01.001.

Zmiany funkcjonalno ci programu P ATNIK w tym wprowadzenie obs ugi
nowych formularzy ZUS oraz rozszerzenie zakresu informacji
przechowywanych w kartotece ubezpieczonego powodujF konieczno Q
dokonania odpowiednich modyfikacji w strukturze bazy danych. WiFDe siC z
tym potrzeba uruchomienia funkcji konwertujFcej bazC danych, która by a
utworzona w poprzedniej wersji programu. Zgodno Q wersji bazy danych z
wersjF programu P ATNIK sprawdzana jest kaDdorazowo przy nawiFzywaniu
po Fczenia z bazF. W sytuacji, gdy wersja bazy jest starsza niD wymagana przez
bieDFcF wersjC programu, konwersja uruchamiana jest automatycznie. Wymóg
konwersji dotyczy zarówno bazy roboczej jak i bazy archiwum.
Konwersja bazy roboczej moDe byQ uruchomiona podczas wykonywania
nastCpujFcych zadaE programu:
1. Logowanie do programu P ATNIK.
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2. Konfigurowanie po Fczenia z istniejFcF bazF danych za pomocF Kreatora
po =czenia z baz= danych.
Konwersja bazy archiwum moDe byQ uruchomiona podczas:
1. Konfigurowania po Fczenia z istniejFcF bazF danych za pomocF Kreatora
konfiguracji archiwum.
2. Archiwizacji lub odtwarzania p atnika za pomocF Kreatora archiwizacji
(odtwarzania) p atnika.
3. Archiwizacji lub odtwarzania zestawów dokumentów ubezpieczeniowych.

W trakcie konwersji bazy danych MS SQL Server konieczne jest podanie
identyfikatora i has a uDytkownika MS SQL Server, który ma uprawnienia
administracyjne serwera (np. uDytkownik „sa”) lub ma uprawnienia do
administrowania konwertowanF bazF danych.
Funkcja konwersji programu P ATNIK 9.01.001 moDe przekonwertowaQ bazC
danych utworzonF w kaDdej z poprzednich wersji programu.
UWAGA! Po przekonwertowaniu bazy danych do wersji wymaganej przez
program P ATNIK 9.01.001, nie bCdzie moDliwo ci pracy z bazF za pomocF
poprzednich wersji programu.

Po uruchomieniu funkcji konwersji, program P ATNIK proponuje utworzenie
kopii bezpieczeEstwa bazy danych w stanie przed konwersjF. Ze wzglCdu na
bezpieczeEstwo danych zalecane jest utworzenie takiej kopii. Kopia
bezpieczeEstwa bazy MS Access tworzona jest w tej samej lokalizacji, w której
znajduje siC konwertowana baza. Kopia zapasowa bazy MS SQL Server
tworzona jest zawsze na serwerze przy wykorzystaniu mechanizmu archiwizacji
MS SQL Server.
W przypadku, gdy przed instalacjF wcze niejsze wersji programu P ATNIK
(wersja 8.01.001) nie by odinstalowany program P ATNIK wersja 7.03.002,
7.03.001, 7.02.001 lub 7.01.001 instalator przechwytuje ustawienia
poprzedniej wersji programu (w tym ustawienia bazy danych).
Aby wykonaQ konwersjC bazy danych do wersji 9.01.001:
1. Uruchom Kreator po! czenia z baz danych (patrz 5.5.3 Wskazanie
lokalizacji bazy danych) i wskaD bazC danych, którF chcesz
przekonwertowaQ.
2. Kliknij przycisk Dalej w oknie kreatora informujFcego o konieczno ci
konwersji (patrz Rysunek 162).
Kopia zapasowa pliku bazy domy lnie jest tworzona w miejscu lokalizacji
bazy.
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Rysunek 162. Okno kreatora po Fczenia z bazF

3. Kolejny krok kreatora pojawi siC tylko, gdy zachodzi konieczno Q
konwersji istniejFcej bazy MS SQL (patrz Rysunek 163). W tym kroku
naleDy wybraQ rodzaj autoryzacji danych uDytkownika, który ma
uprawnienia administracyjne serwera MS SQL Server. Podanie konta
uDytkownika z uprawnieniami administracyjnymi jest niezbCdne do
przeprowadzenia konwersji bazy. Po wyborze rodzaju autoryzacji kliknij
przycisk Dalej.

Rysunek 163. Okno kreatora po Fczenia z bazF – wybór rodzaju autoryzacji

4. NastCpny krok kreatora (patrz Rysunek 164) pojawia siC tylko, je li
w kroku poprzednim wybrano rodzaj autoryzacji z wykorzystanie
istniejFcego konta uDytkownika MS SQL Server. WprowadX login i has o
uDytkownika majFcego uprawnienia administracyjne systemu MS SQL
Server (np. uDytkownik „sa”), a nastCpnie kliknij przycisk Po! cz.
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Rysunek 164. Okno kreatora po Fczenia z bazF – podaj dane uDytkownika

5. Zostanie uruchomiony proces tworzenia kopii zapasowej bazy
i konwertowania struktury bazy.
6. W kolejnym oknie kreatora (patrz Rysunek 165) kliknij przycisk Po! cz,
aby ustawiQ bazC jako aktywnF.

Rysunek 165. Okno kreatora po Fczenia z bazF

Uwaga!
Konwersja jest procesem d ugotrwa ym i nie naleDy jej przerywaQ.

Plik lub pliki baz danych MS ACCESS przejCte z poprzednich wersji
programu (je li by y umieszczone w standardowej lokalizacji) znajdujF siC
wciFD w jednym z katalogów:
C:\Program Files\PROKOM Software SA\P atnik\Baza,
C:\Program Files\PROKOM Software SA\P atnik 6\Baza,
C:\Program Files\PROKOM Software SA\P atnik 7\Baza,
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C:\Program Files\Asseco Poland SA\P atnik\Baza,
C:\ProgramData\Asseco Poland SA\P atnik\Baza.
Nie naleDy usuwaQ tych katalogów po ewentualnym odinstalowaniu starszej
wersji programu P ATNIK, aby nie usunFQ baz danych programu.

7.2 Sprawdzenie autentyczno6ci wersji instalacyjnej
programu P ATNIK
Program P atnik zosta zabezpieczony przed sfa szowaniem oraz potencjalnymi
zmianami w kodzie, dokonanymi przez osoby niepowo ane. Bezpieczna
dystrybucja programów instalacyjnych przez Internet moDliwa jest dziCki
do Fczeniu do aplikacji podpisu cyfrowego wykonanego w technologii
Microsoft Authenticode™.
Microsoft Authenticode™ umoDliwia zabezpieczanie wykonywalnych plików
binarnych exe, bibliotek dzielonych dll, plików ocx oraz pakietów cab.
Technologia ta pozwala uDytkownikowi zidentyfikowaQ wydawcC
oprogramowania oraz stwierdziQ, czy program nie zosta zmieniony od czasu
jego publikacji.
W celu sprawdzenia autentyczno ci wersji instalacyjnej aplikacji naleDy
sprawdziQ podpisy do Fczone do plików instalacyjnych aplikacji (z
rozszerzeniem
exe)
pobranych
ze
strony
WWW.
Do zweryfikowania poprawno ci podpisu cyfrowego oraz autentyczno ci
danego programu s uDF certyfikaty wydane przez Centrum Certyfikacji
producentowi oprogramowania Asseco Poland SA. Certyfikaty do Fczone sF
zawsze do podpisu, aby kaDdy uDytkownik móg w prosty sposób zweryfikowaQ
autentyczno Q posiadanego oprogramowania.
Pliki programu P atnik wersja 9.01.001 zosta y podpisane przy uDyciu
certyfikatu wydanego dla Asseco Poland SA w drzewie certyfikacji Certum CA.
Aby zweryfikowaQ podpis pod plikiem:
1. Uruchom Eksplorator Windows i wyszukaj plik, który chcesz
zweryfikowaQ.
2. Zaznacz ten plik i kliknij prawym klawiszem myszki (przy ustawieniach dla
osób praworCcznych). Z menu podrCcznego wybierz polecenie
W a ciwo ci.
3. W oknie W a>ciwo>ci (patrz Rysunek 166) przejdX na zak adkC Podpisy
cyfrowe.
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Rysunek 166. Weryfikacja podpisu – zak adka Podpisy cyfrowe

4. Zaznacz podpis Asseco Poland SA na li cie podpisów i kliknij przycisk
Szczegó y.
5. W oknie Szczegó y podpisu cyfrowego (patrz Rysunek 167) powinna
znajdowaQ siC informacja Podpis cyfrowy jest w porzFdku.
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Rysunek 167. Weryfikacja podpisu – szczegó y podpisu cyfrowego

MoDesz równieD sprawdziQ czas podpisania pliku na li cie wspó podpisów.
JeDeli w oknie Szczegó y podpisu cyfrowego znajduje siC informacja, De
certyfikat punktu zaufania nie zosta prawid owo zweryfikowany, oznacza to, De
nie zosta on umieszczony w magazynie zaufanych certyfikatów w Twoim
systemie.
W takiej sytuacji powiniene :
• zainstalowaQ certyfikat "Certum CA" i/albo "Certum Trusted Network CA"
- jest to czynno Q jednorazowa,
• lub uaktualniQ swój system Windows (pobierajFc odpowiednie dodatki ze
strony windowsupdate.microsoft.com).
Aby zainstalowaQ certyfikat "Certum CA" i/albo "Certum Trusted Network
CA":
1. W oknie Szczegó y podpisu cyfrowego kliknij przycisk Wy wietl
certyfikat.
2. W oknie Certyfikat (dla certyfikatu Asseco Poland SA) na zak adce NcieDka
certyfikacji zaznacz certyfikat "Certum CA"/"Certum Trusted Network
CA" i kliknij przycisk Wy wietl certyfikat.
3. W oknie Certyfikat (dla certyfikatu "Certum CA"/"Certum Trusted Network
CA") na zak adce Ogólne kliknij przycisk Zainstaluj certyfikat.
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7.3 Przechowywanie has a do bazy danych
Has o podawane podczas tworzenia bazy danych naleDy koniecznie zapamiCtaQ
lub zapisaQ i chroniQ przed udostCpnieniem osobom niepowo anym (np.
umie ciQ w zalakowanej kopercie w sejfie). Jego utrata spowoduje brak
moDliwo ci ponownego po Fczenia z bazF danych, np. w przypadku awarii
komputera.
Has o do bazy danych moDna zmieniQ w oknie Ustawienia bazy danych (patrz
rozdzia 5.5.6 Zmiana has a bazy danych).

7.4 Wykaz b dów w informacjach otrzymywanych z ZUS
KaDdy przesy any do ZUS dokument zawierajFcy elektroniczne dokumenty
ubezpieczeniowe jest weryfikowany pod kFtem poprawno ci.
Je li podczas weryfikacji stwierdzone zostanF jakie b Cdy, wówczas p atnik
otrzyma informacjC zwrotnF z wykrytym b Cdem. CzC Q poniDszych b Cdów
wy wietlana jest juD w momencie przekazywania plików do ZUS, za inne
znajdujF siC przygotowywanym przez ZUS pliku potwierdzenia. PoniDej
opisane zosta y najczC ciej pojawiajFce siC b Cdy.
Przesy ka zawiera b Fd
deszyfracji.

Status przetwarzania:
Przesy ka nieprzyjCta do ZUS
Rodzaj b ;du:
Deszyfracja przesy ki niemoDliwa
Rozwi=zanie problemu:
W przes anej przez PaEstwa przesy ce wystFpi b Fd,
uniemoDliwiajFcy jej odczyt. MoDe to wynikaQ z fizycznego
uszkodzenia przesy ki przes anej do Zak adu. NaleDy ponownie
przygotowaQ przesy kC i przes aQ jF do ZUS.

Przesy ka zawiera b Fd
dekompresji

Status przetwarzania:
Przesy ka nieprzyjCta do ZUS
Rodzaj b ;du:
Dekompresja przesy ki niemoDliwa
Rozwi=zanie problemu:
W przes anej przez PaEstwa przesy ce wystFpi b Fd,
uniemoDliwiajFcy jej odczyt. MoDe to wynikaQ z fizycznego
uszkodzenia przesy ki przes anej do Zak adu. NaleDy ponownie
przygotowaQ przesy kC i przes aQ jF do ZUS.

Przesy ka zawiera b Fd
weryfikacji podpisu

Status przetwarzania:
Przesy ka nieprzyjCta do ZUS
Rodzaj b ;du:
B Fd weryfikacji podpisu
Rozwi=zanie problemu:
Przes ana przez PaEstwa przesy ka jest opatrzona podpisem, dla
którego niemoDliwe by o wykonanie poprawnej weryfikacji. NaleDy
ponownie przygotowaQ przesy kC do wys ania przy uDyciu waDnego
klucza wystawionego przez Kwalifikowane Centrum Certyfikacji,
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wpisane do rejestru kwalifikowanych podmiotów wiadczFcych us ugi
certyfikacyjne, zgodnie z ustawF z dnia 18 wrze nia 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450 ze zm.), a nastCpnie
przes aQ jF do ZUS.
Wystawca certyfikatu
uDytego do podpisu nie
jest akceptowany przez
ZUS

Status przetwarzania:
Przesy ka nieprzyjCta do ZUS
Rodzaj b ;du:
Wystawca certyfikatu nieakceptowany przez ZUS
Elektroniczna Wymiana Dokumentów:
Rozwi=zanie problemu:
Przes ana przez PaEstwa przesy ka jest opatrzona podpisem
weryfikowanym za pomocF certyfikatu wystawionego przez Centrum
Certyfikacji nie akceptowane przez ZUS. NaleDy uzyskaQ certyfikat w
Kwalifikowanym Centrum Certyfikacji, wpisanym do rejestru
kwalifikowanych podmiotów wiadczFcych us ugi certyfikacyjne
zgodnie z ustawF z dnia 18 wrze nia 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450 ze zm.) NastCpnie przy
jego pomocy przygotowaQ przesy kC i przes aQ jF do ZUS.

Certyfikat wystawiono do Status przetwarzania:
innego celu niD zosta on Przesy ka nieprzyjCta do ZUS
obecnie wykorzystany.
Rodzaj b ;du:
Przeznaczenie certyfikatu nie pozwala na jego wykorzystywanie do
przygotowania przesy ek do ZUS
Rozwi=zanie problemu:
Przes ana przez PaEstwa przesy ka opatrzona jest podpisem
weryfikowanym certyfikatem, którego przeznaczenie nie pozwala na
wykorzystywanie do tworzenia przesy ek do ZUS. NaleDy uzyskaQ
certyfikat w Kwalifikowanym Centrum Certyfikacji, wpisanym do
rejestru kwalifikowanych podmiotów wiadczFcych us ugi
certyfikacyjne, zgodnie z ustawF z dnia 18 wrze nia 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450 ze zm.). Certyfikat
powinien pozwalaQ na opatrywanie dokumentu podpisem
elektronicznym. NastCpnie przy jego pomocy naleDy przygotowaQ
przesy kC i przes aQ jF do ZUS.
B Fd weryfikacji podpisu
zawartego w certyfikacie

Status przetwarzania:
Przesy ka nieprzyjCta do ZUS
Rodzaj b ;du:
B Fd weryfikacji podpisu w certyfikacie
Rozwi=zanie problemu:
Certyfikat, z którego korzystali PaEstwo przy tworzeniu przesy ki jest
opatrzony niepoprawnie weryfikujFcym siC podpisem Centrum
Certyfikacji. Przed ponownym przekazaniem przesy ki naleDy
przeprowadziQ weryfikacjC poprawno ci certyfikatu kwalifikowanego,
tj. certyfikatu spe niajFcego warunki okre lone w ustawie z dnia 18
wrze nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450
ze zm.), wydanego przez kwalifikowany podmiot wiadczFcy us ugi
certyfikacyjne, spe niajFcy wymogi okre lone w ww ustawie.
Koniecznie naleDy zweryfikowaQ odcisk klucza prywatnego Centrum
Certyfikacji.

Zosta przekroczony okres Status przetwarzania:
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waDno ci certyfikatu

Przesy ka nieprzyjCta do ZUS
Rodzaj b ;du:
Przekroczony okres waDno ci certyfikatu
Rozwi=zanie problemu:
Zgodnie z danymi zawartymi w certyfikacie, up ynF okres waDno ci
dla klucza, z którego korzystali PaEstwo przy tworzeniu przesy ki.
NaleDy przeprowadziQ odnowienie klucza w Kwalifikowanym
Centrum Certyfikacji, wpisanym do rejestru kwalifikowanych
podmiotów wiadczFcych us ugi certyfikacyjne, zgodnie z ustawF z
dnia 18 wrze nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130,
poz. 1450 ze zm.). NastCpnie przy jego pomocy przygotowaQ
przesy kC i przes aQ jF do ZUS.

Certyfikat znajduje siC na Status przetwarzania:
li cie certyfikatów
Przesy ka nieprzyjCta do ZUS
uniewaDnionych
Rodzaj b ;du:
Certyfikat uniewaDniony
Rozwi=zanie problemu:
Certyfikat, z którego korzystali PaEstwo przy tworzeniu przesy ki
zosta uniewaDniony. Przed ponownym przes aniem przesy ki naleDy
uzyskaQ nowy certyfikat w Kwalifikowanym Centrum Certyfikacji,
wpisanym do rejestru kwalifikowanych podmiotów wiadczFcych
us ugi certyfikacyjne, zgodnie z ustawF z dnia 18 wrze nia 2001 r. o
podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450 ze zm.). NastCpnie
przy jego pomocy przygotowaQ przesy kC i przes aQ jF do ZUS.
Certyfikat znajduje siC na Status przetwarzania:
li cie certyfikatów
Przesy ka nieprzyjCta do ZUS
zawieszonych
Rodzaj b ;du:
Certyfikat zawieszony
Rozwi=zanie problemu:
Certyfikat, z którego korzystali PaEstwo przy tworzeniu przesy ki
zosta zawieszony. Przed ponownym przes aniem przesy ki naleDy
uzyskaQ nowy certyfikat w Kwalifikowanym Centrum Certyfikacji,
wpisanym do rejestru kwalifikowanych podmiotów wiadczFcych
us ugi certyfikacyjne, zgodnie z ustawF z dnia 18 wrze nia 2001 r. o
podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450 ze zm.)..
NastCpnie przy jego pomocy przygotowaQ przesy kC i przes aQ jF do
ZUS.
B Fd weryfikacji
certyfikatu

Status przetwarzania:
Przesy ka nieprzyjCta do ZUS
Rodzaj b ;du:
B Fd weryfikacji certyfikatu
Elektroniczna Wymiana Dokumentów:
Rozwi=zanie problemu:
Certyfikat, z którego korzystali PaEstwo przy tworzeniu przesy ki jest
opatrzony niepoprawnie weryfikujFcym siC podpisem Centrum
Certyfikacji. Przed ponownym przekazaniem przesy ki naleDy
przeprowadziQ weryfikacjC poprawno ci certyfikatu kwalifikowanego,
tj. certyfikatu spe niajFcego warunki okre lone w ustawie z dnia 18
wrze nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450
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ze zm.), wydanego przez kwalifikowany podmiot wiadczFcy us ugi
certyfikacyjne, spe niajFcy wymogi okre lone w ww. ustawie.
Koniecznie naleDy zweryfikowaQ odcisk klucza prywatnego Centrum
Certyfikacji.
Przesy ka zawiera
Status przetwarzania:
kolekcjC o nieprawid owej Przesy ka nieprzyjCta do ZUS
strukturze.
Rodzaj b ;du:
Z a struktura KEDU
Rozwi=zanie problemu
Format pliku, który przekazali PaEstwo do ZUS jest niezgodny z
wymaganiami opublikowanymi przez Zak ad.
Zgodnie z art. 47a ust.1 ustawy z dnia 13 paXdziernika 1998 r. o
systemie ubezpieczeE spo ecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z
póX. zm.) p atnik sk adek zobowiFzany jest korzystaQ z
oprogramowania, którego zgodno Q z wymaganiami okre lonymi
przez Zak ad na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji dzia alno ci podmiotów realizujFcych
zadania publiczne zosta a potwierdzona w sposób okre lony w art. 21
i 22 tej ustawy..
Przesy ka rozpoznana jako
wys ana przez
nieprawid owe
oprogramowanie
interfejsowe i nie zawiera
b Cdów krytycznych ani
dokumentów
nadmiarowych

Status przetwarzania:
Przesy ka nieprzyjCta do ZUS. Do wysy ki dokumentów do ZUS
uDyto nieprawid owego oprogramowania niespe niajFcego warunków
opublikowanych na stronie internetowej Zak adu.
Rodzaj b ;du:
Dokumenty zawierajF b Cdy. Opis b Cdów znajduje siC w
komunikacie.
RozwiFzanie problemu:
Zgodnie z art. 47a ust.1 ustawy z dnia 13 paXdziernika 1998 r. o
systemie ubezpieczeE spo ecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z
póX. zm.) p atnik sk adek zobowiFzany jest korzystaQ z
oprogramowania, którego zgodno Q z wymaganiami okre lonymi
przez Zak ad na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji dzia alno ci podmiotów realizujFcych
zadania publiczne zosta a potwierdzona w sposób okre lony w art. 21
i 22 tej ustawy.

7.5 Wykaz komunikatów o b dach zwi;zanych
z przekazem elektronicznym
Podczas pracy z programem mogF pojawiQ siC wymienione niDej komunikaty.
PoniDsze zestawienie pozwoli Ci zidentyfikowaQ b Fd oraz okre li sposób
postCpowania.
WiCkszo Q komunikatów o b Cdach jest zrozumia a i nie wymaga dodatkowego
komentarza, dlatego poniDej zamieszczone sF przede wszystkim te, których
interpretacja moDe sprawiQ uDytkownikowi trudno Q.

B* d dekodowania wiadomoDci BASE64
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PoniDej tego komunikatu znajduje siC dok adny opis b Cdu.

B* d komunikacji z baz danych
Baza danych zosta a uszkodzona. Skontaktuj siC z serwisem oprogramowania.

B* d odczytu listy CRL
Plik, który próbowano zarejestrowaQ jako listC CRL, nie ma odpowiedniej
struktury. NaleDy wybraQ poprawny plik listy CRL.

B* d podczas tworzenia pliku roboczego
Nie moDna utworzyQ pliku, gdyD np. istnieje plik o takiej nazwie z atrybutem
„Tylko do odczytu”.

B* d tworzenia podpisu cyfrowego wiadomoDci
PoniDej tego komunikatu znajduje siC dok adny opis b Cdu.

B* d tworzenia wiadomoDci BASE64
PoniDej tego komunikatu znajduje siC dok adny opis b Cdu.

B* d weryfikacji podpisu cyfrowego wiadomoDci
Uszkodzony plik z wiadomo ciF lub wykryta próba jej modyfikacji.

B* d zapisu na dysku
•
•
•

Brak miejsca na dysku.
Uszkodzony no nik.
W stacji dysków nie ma dyskietki. NaleDy w oDyQ dyskietkC do stacji dysków.

Certyfikat nie zosta* zarejestrowany. Nie pobrano certyfikatu
Plik, który próbowano zarejestrowaQ jako certyfikat, nie ma w a ciwej
struktury. NaleDy wybraQ w a ciwy plik certyfikatu.

Nie moHna zweryfikowa listy CRL. Lista nie zawiera niezb'dnych danych lub zosta*a
usuni'ta z dysku.
Plik, który próbowano zarejestrowaQ jako listC CRL, nie ma odpowiedniej
struktury. NaleDy wybraQ poprawny plik listy CRL.

Rezygnacja uHytkownika programu
UDytkownik zrezygnowa z wykonania akcji.
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S OWNIK POJ

I SKRÓTÓW

S ownik poj

A
–

dwa dodatkowe identyfikatory, za pomocF których jest
identyfikowany kaDdy ubezpieczony w bazie programu
P ATNIK. MogF one s uDyQ do grupowania ubezpieczonych,
na przyk ad w podziale na oddzia y, co usprawni proces
przetwarzania. Do uDytkownika naleDy okre lenie nazw
obu dodatkowych identyfikatorów.

Baza danych programu
P ATNIK

–

miejsce przechowywania wszystkich danych programu - od
danych p atników poprzez dane zarejestrowanych przez
nich ubezpieczonych oraz wszystkich dokumentów.

Blok wielokrotny

–

powtarzajFcy siC blok danych na dokumencie
ubezpieczeniowym ZUS, np. dla dokumentu ZUS ZAA
bCdzie to kolejny adres prowadzenia dzia alno ci
gospodarczej, na raportach imiennych bCdF to dane
kolejnego ubezpieczonego. W programie P#atnik bloki
wielokrotne sF wy wietlane w postaci kolejnych wierszy
na zak adce.

CA

–

Centrum Certyfikacji (ang. Certification Authority).

Centrum Certyfikacji

–

o rodek generujFcy i wydajFcy certyfikaty, nadzorowany
przez organ certyfikacji.

Certyfikat

–

certyfikat klucza publicznego.

Atrybuty ubezpieczonego

B

C
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Certyfikat klucza
publicznego

–

informacja o kluczu publicznym podmiotu, która dziCki
podpisaniu przez organ certyfikacji jest niemoDliwa do
podrobienia;
certyfikat zawiera m. in. nazwC lub identyfikator organu
certyfikacji, identyfikator podmiotu, jego klucz publiczny,
okres waDno ci certyfikatu oraz numer seryjny
certyfikatu.

–

lista certyfikatów
Revocation List).

Deszyfrowanie

–

proces otrzymywania odpowiednich oryginalnych danych
z tekstu zaszyfrowanego.

Dokument elektroniczny

–

rekord zawierajFcy informacje zapisanF na namacalnym
no niku, który umoDliwia jej przechowywanie oraz zapis
i odczyt przy zastosowaniu technologii informatycznych.

Dokument nadrz;dny

–

okre lenie to dotyczy dokumentów zawierajFcych bloki
wielokrotne - sta a cze Q dokumentu, np. dla dokumentu
ZUS RCA zawiera on dane organizacyjne, dane p atnika
sk adek oraz o wiadczenie p atnika sk adek.

Dziennik operacji

–

miejsce, w którym zapisywane sF wszystkie najwaDniejsze
zdarzenia wykonywane w programie i wy wietlane w
postaci listy. Administrator programu moDe przeglFdaQ
wszystkie zdarzenia zarejestrowane w programie, a
uDytkownik tylko swoje.

-

Elektroniczna Wymiana Dokumentów - system
komunikacji bazujFcy na minimalnych standardach
okre lonych w ustawie o informatyzacji dzia alno ci
podmiotów realizujFcych zadania publiczne.

–

funkcja umoDliwiajFca szybkie wyszukiwanie danych,
dziCki czemu znacznie skrócony zostaje czas przeglFdania
dokumentów w zestawie. Filtrowanie polega na
sprecyzowaniu warunków, takich jak rodzaj dokumentu,
rodzaj p atnika, ubezpieczonego, status dokumentu, i
ostatecznym wyszukaniu tylko tych dokumentów, które
spe niajF podane kryteria.

CRL

uniewaDnionych

(ang.

Certificate

D

<E>
EWD

F
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–

funkcja odwzorowujFca ciFgi bitów na ciFgi bitów o sta ej
d ugo ci, w której dla danej warto ci funkcji jest
obliczeniowo
trudne
wyznaczenie
argumentu
odwzorowywanego na tC warto Q, a dla danego argumentu
jest obliczeniowo trudne wyznaczenie drugiego argumentu
odwzorowywanego na tC samF warto Q.

HTML (HyperText
Markup Language)

–

specjalny jCzyk s uDFcy do opisu strony oraz odniesieE
z poszczególnych jej elementów do innych dokumentów.
JCzyk ten powsta na potrzeby internetowej us ugi WWW.
UmoDliwia umieszczenie na stronie tekstu zdefiniowanych
dyrektyw co do sposobu jego prezentacji, wyróDnienia
pewnych jego elementów edytorskich, jak akapity,
nag ówki itp. Pozwala takDe umieszczaQ bezpo rednio na
opisywanych stronach grafikC, a w najnowszych wersjach
równieD inne typy dokumentów. Pewne zdefiniowane przez
autora strony elementy (np. fragmenty tekstu) mogF
dodatkowo wskazywaQ na inne dokumenty. Wskazanie
takie odbywa siC przez zdefiniowanie tzw. URL
jednoznacznie okre lajFcego dokument w obrCbie
odpowiedniej przestrzeni (np. w lokalnej kartotece lub
w sieci Internet). TechnikC tF okre la siC mianem
hipertekstu. Strony napisane w tym jCzyku sF
interpretowane przez przeglFdarkC WWW, takF jak np.
Netscape Navigator lub Internet Explorer (za: Wielka
Internetowa Encyklopedia Multimedialna).

HTTP

–

(HyperText Transfer Protocol) protokó
umoDliwiajFcy przeglFdanie stron WWW.

Kartoteka p atnika

–

logicznie wydzielone miejsce, w którym przechowywane
sF szczegó owe informacje o p atniku – miCdzy innymi
jego dane identyfikacyjne wystCpujFce w kaDdym
dokumencie ubezpieczeniowym. Poza tym w kartotece
przechowywane sF dane adresowe, stopa procentowa
sk adki na ubezpieczenie wypadkowe oraz numery kont
bankowych.

Kartoteka ubezpieczonego

–

s uDy do gromadzenia szczegó owych informacji
o poszczególnych
ubezpieczonych;
sk ada
siC
z nastCpujFcych bloków danych: dane identyfikacyjne
ubezpieczonego,
atrybuty
osoby
ubezpieczonej,
obywatelstwo, dane o oddziale Narodowego Funduszu
Zdrowia, dane o pracy w szczególnych warunkach /
szczególnym charakterze.

Funkcja skrótu

H

sieciowy

K
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KEDU

–

plik zawierajFcy zestaw dokumentów ubezpieczeniowych
zapisanych w postaci elektronicznej w odpowiednim
formacie
(Kolekcja
Elektronicznych
Dokumentów
Ubezpieczeniowych).

Klucz

–

ciFg symboli, od którego w sposób istotny zaleDy wynik
przekszta cenia kryptograficznego (np. szyfrowania,
deszyfrowania, podpisywania lub weryfikacji podpisu).

Klucz prywatny

–

jeden z pary kluczy asymetrycznych podmiotu, stosowany
jedynie przez ten podmiot (klucz tajny).
W systemie podpisu asymetrycznego klucz prywatny
wykorzystywany jest do podpisywania wiadomo ci przez
nadawcC. W systemie szyfrowania asymetrycznego klucz
prywatny uDywany jest do deszyfrowania wiadomo ci
przez odbiorcC wiadomo ci.

Klucz publiczny

–

jeden z pary kluczy asymetrycznych podmiotu, który
moDe byQ udostCpniony przez w a ciciela wszystkim
podmiotom, z którymi siC kontaktuje.
W systemie podpisu asymetrycznego klucz publiczny
wykorzystywany jest do weryfikowania elektronicznego
podpisu wiadomo ci przez odbiorcC wiadomo ci.
W systemie
szyfrowania
asymetrycznego
klucz
publiczny uDywany jest do szyfrowania wiadomo ci przez
nadawcC wiadomo ci.

Komunikat elektroniczny

–

kompletna informacja przesy ana miCdzy uczestnikami
elektronicznej wymiany dokumentów, zawsze w postaci
zaszyfrowanej, najczC ciej zawiera dokument, podpis
cyfrowy i certyfikat klucza publicznego nadawcy.

KSI MAIL

–

zaszyfrowany i podpisany plik KEDU przygotowany
w ten sposób do przekazania do ZUS.

–

lista poleceE zwiFzanych z danym polem lub danym
elementem okna, ukazujFcych siC po uruchomieniu tego
pola lub elementu prawym przyciskiem myszy (przy
ustawieniach dla osób praworCcznych).

NIP

–

Numer Identyfikacyjny Podatnika.

Numer seryjny
certyfikatu

–

warto Q ca kowita, unikalna w ramach jednego organu
certyfikacji, która w sposób jednoznaczny umoDliwia
identyfikacjC certyfikatu wydanego przez ten organ.

M
Menu podr;czne

N

O
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–

instytucja obdarzona zaufaniem, tworzFca i przyznajFca
certyfikaty klucza publicznego.

PESEL

–

Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludno ci.

P atnik

–

P atnik sk adek ZUS.

Podmiot (podmiot
certyfikatu)

–

w a ciciel klucza prywatnego, stanowiFcego parC
z kluczem publicznym. Okre lenie podmiot moDe odnosiQ
siC zarówno do wyposaDenia lub urzFdzenia,
przechowujFcego klucz prywatny, jak teD do osoby
fizycznej bFdX prawnej (je li taka istnieje), która ma pod
kontrolF to wyposaDenie lub urzFdzenie. Podmiotowi
przydzielana jest jednoznaczna nazwa, która wiFDe go
z kluczem publicznym zawartym w certyfikacie.

Podpis cyfrowy

–

przekszta cenie kryptograficzne danych, umoDliwiajFce
odbiorcy
danych
sprawdzenie
autentyczno ci
i integralno ci danych oraz zapewniajFce nadawcy
i odbiorcy ochronC przed sfa szowaniem danych.

Podpis elektroniczny

–

podpis cyfrowy.

Podpisywanie

–

proces, który na wej ciu pobiera wiadomo Q do podpisania
i klucz prywatny, a na wyj ciu zwraca wiadomo Q
podpisanF. Asymetryczne podpisy cyfrowe tworzone sF
przy zastosowaniu algorytmów asymetrycznych, np. RSA.

Polityka certyfikacji

–

dokument w postaci zestawu regu , które sF ci le
przestrzegane przez organ wydajFcy certyfikaty w trakcie
wiadczenia przez niego us ug certyfikacyjnych.

Przekaz elektroniczny

–

czC Q programu P ATNIK, umoDliwiajFca uDytkownikowi
wysy anie
zaszyfrowanych
dokumentów
ubezpieczeniowych do ZUS, odbieranie potwierdzeE z ZUS
oraz obs ugC certyfikatów, list CRL i wiadomo ci
wymienianych z Centrum Certyfikacji.

Punkt zaufania

–

certyfikat g ównego urzCdu certyfikacji

Organ certyfikacji

P

R
REGON
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Rejestr dokumentów

–

lista
wszystkich
zarejestrowanych
dokumentów
ubezpieczeniowych danego p atnika. Z poziomu rejestru
dokumentów uDytkownik ma dostCp do wszystkich operacji
dotyczFcych obs ugi dokumentów ubezpieczeniowych.
Spo ród wszystkich dokumentów w rejestrze moDesz za
pomocF filtrów wybieraQ tylko te, które CiC w danym
momencie interesujF.

Rejestr p atników

–

zbiór danych o wszystkich p atnikach zarejestrowanych w
programie (jest to zbiór wszystkich Kartotek p atników). W
programie P ATNIK moDliwe jest zarejestrowanie wielu
p atników, ale bieDFca praca odbywa siC tylko z jednym.
Rejestr p atników umoDliwia wybór kontekstu pracy oraz
pozwala na dodawanie (w szczególnych przypadkach
usuwanie) i modyfikacje danych p atników.
JeDeli uDytkownik programu P ATNIK przygotowuje
i przesy a do ZUS dokumenty tylko za jednego p atnika
sk adek, w Rejestrze p atników bCdF wprowadzone dane
tylko tego jednego p atnika.

Rejestr ubezpieczonych

–

logicznie wydzielona czC Q bazy p atnika, która zawiera
dane wszystkich ubezpieczonych obs ugiwanych w ramach
jednego p atnika sk adek. Rejestr ten stanowi zbiór
informacji o poszczególnych ubezpieczonych, przy czy
dane kaDdego ubezpieczonego zgromadzone sF w kartotece.

RSA

–

kryptograficzny algorytm asymetryczny, stworzony przez
Rivesta, Shamira i Adlemana, wykorzystywany
w systemach podpisywania oraz systemach szyfrowania.

Sha1

–

jedna z funkcji skrótu.

Symbol p atnika

–

symbol p atnika stworzony wy Fcznie na potrzeby
programu; jest to nazwa p atnika, którF pos ugujemy siC
w pracy z programem - nie bCdzie ona wystCpowa a na
Dadnych dokumentach ubezpieczeniowych.

System podpisywania
asymetrycznego

–

system uwierzytelniania oparty na algorytmach
asymetrycznych, którego przekszta cenie z udzia em
klucza publicznego jest wykorzystywane do weryfikacji,
a przekszta cenie z udzia em klucza prywatnego jest
wykorzystywane do podpisywania (patrz teD podpis
cyfrowy).

S
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System szyfrowania
asymetrycznego

–

zestaw przekszta ceE tekstu jawnego w tekst zaszyfrowany
i odwrotnie, w którym przekszta cenia sF definiowane
przez algorytmy (funkcje matematyczne) i stosowane po
wyborze kluczy.
Przekszta cenie z udzia em klucza publicznego jest
wykorzystywane do szyfrowania, a przekszta cenie
z udzia em klucza prywatnego do deszyfrowania.

–

kryptograficzne przekszta cenie danych, którego wynikiem
jest tekst zaszyfrowany.

–

uprawniony podmiot, pos ugujFcy siC certyfikatem jako
w a ciciel, odbiorca lub strona ufajFca, z wy Fczeniem
organu certyfikacji.

Weryfikacja

–

sprawdzenie poprawno ci wype nionych dokumentów pod
kFtem zgodno ci z obowiFzujFcymi zasadami wype niania
dokumentów ubezpieczeniowych. Rozbudowany system
weryfikacji danych umoDliwia sygnalizowanie wszelkich
nieprawid owo ci przy wype nianiu formularzy. Opcje
funkcji weryfikacji dzielF siC na: weryfikacjC wszystkich
dokumentów w zestawie, weryfikacjC wybranego
dokumentu
oraz weryfikacjC
zaleDno ci miCdzy
dokumentami.

Weryfikacja podpisu

–

proces, który na wej ciu pobiera wiadomo Q podpisanF
i klucz publiczny, a na wyj ciu zwraca waDny lub
niewaDny wynik weryfikacji podpisu.

Wiadomo T

–

cyfrowa reprezentacja informacji; podzbiór rekordu.

WWW (World Wide
Web)

–

najpopularniejsza z us ug dostCpnych w sieci Internet,
powsta a w 1991. Zbiór dokumentów stworzonych
najczC ciej, choQ niekoniecznie, za pomocF jCzyka HTML,
i odnoszFcych siC do siebie nawzajem dziCki tzw.
odno nikom. Pomimo De dokumenty te sF umieszczone na
róDnych komputerach w odleg ych od siebie geograficznie
miejscach, wspólny system nazw oparty na tzw. URL
umoDliwia stworzenie w ramach danego dokumentu
odno nika do niemal kaDdego innego dokumentu
dostCpnego w sieci Internet (za: Wielka Internetowa
Encyklopedia Multimedialna).

Szyfrowanie

U
ULytkownik (certyfikatu)

W

Z
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Zak adka

–

poszczególne elementy okna sF podzielone na zak adki
umoDliwiajFce pokazanie w jednym oknie duDej ilo ci
danych. KlikniCcie na zak adce spowoduje wy wietlenie
informacji wcze niej niewidocznych.

Za =cznik

–

plik do Fczany do korespondencji przesy anej pocztF
elektronicznF.

Zestaw dokumentów

–

zbiór
dokumentów
ubezpieczeniowych
przygotowywanych przez uDytkownika programu w celu
dostarczenia ich w jednej przesy ce do ZUS. W sk ad
zestawu
mogF
wchodziQ
zarówno
dokumenty
zg oszeniowe, jak i rozliczeniowe.

ZUS

–

Zak ad UbezpieczeE Spo ecznych
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Skróty klawiszowe
W poniDszym rozdziale przedstawione sF skróty klawiszowe, które u atwiajF
pracC z aplikacjF i umoDliwiajF pos ugiwanie siC aplikacjF bez wykorzystania
myszy. Skróty te pokrywajF siC ze standardowymi kombinacjami klawiszy,
stosowanymi w systemie Windows.
Klawisze ogólne
Naci'nij

Aby

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F11
ALT+F4
CTRL+F4
SHIFT+F1
CTRL+A
Szary plus
Szary minus
Szara gwiazdka
ENTER
DELETE

UruchomiQ Pomoc, je li jest ona do Fczona do programu
Widok Rejestr ubezpieczonych
Widok Dokumenty wprowadzone
Widok Dokumenty wys ane
Widok Wszystkie dokumenty
Widok Zestawy wprowadzone
Widok Zestawy wys ane
Rejestr p atników
Widok Wiadomo ci
Widok Certyfikaty
ZamknFQ program lub okno
ZamknFQ okno aktywnej grupy lub okno dokumentu
OtworzyQ spis tre ci i indeks pomocy.
ZaznaczyQ np. wszystkie dokumenty w zestawie.
RozwinFQ wskazane dokumenty (na drzewku dokumentów)
ZwinFQ wskazane dokumenty (na drzewku dokumentów)
RozwinFQ wszystkie dokumenty (na drzewku dokumentów)
PrzeglFdaQ wskazany dokument (na drzewku dokumentów).
UsunFQ dokument

Klawisze operujFce na menu
Naci'nij

Aby

ALT+(Klawisz
alfanumeryczny)
STRZAJKA W
LEWO lub W
PRAWO
STRZAJKA W
GÓR0 lub W DÓJ
ENTER
ESC

WybraQ pozycjC menu, która w nazwie ma podkre lonF literC
odpowiadajFcF naciskanemu klawiszowi
PrzechodziQ do kolejnych menu

Naci'nij

Aby

TAB

Przej Q od opcji do opcji (ze strony lewej na prawF oraz
z góry na dó )
Przej Q od opcji do opcji w kierunku przeciwnym
WybraQ przycisk, który w nazwie ma podkre lonF literC
odpowiadajFcF naciskanemu klawiszowi
PrzesuwaQ kursor w lewo, w prawo, w górC lub w dó
w obrCbie listy lub pola tekstu
Przej Q do pierwszej pozycji lub znaku na li cie lub w polu
tekstu

PrzechodziQ do kolejnych poleceE
Wywo aQ wybranF pozycjC menu lub wykonaQ polecenie.
AnulowaQ wybrane pozycje menu lub zamknFQ otwarte menu

Klawisze pól dialogu

SHIFT+TAB
ALT+(Klawisz
alfanumeryczny)
Klawisz kierunkowy
HOME
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END
PG UP lub PG DN
SPACJA
SHIFT+klawisz
kierunkowy (lewy lub
prawy)
SHIFT+klawisz
kierunkowy (góra lub
dó )
SHIFT+HOME

Przej Q do ostatniej pozycji lub znaku na li cie lub w polu
tekstu
PrzewijaQ listC w górC lub w dó kaDdorazowo o jednF
wysoko Q ekranu
Umie ciQ znacznik lub usunFQ znacznik w polu wyboru
RozszerzyQ lub anulowaQ wybór w polu tekstowym,
kaDdorazowo o jeden znak
RozszerzyQ lub anulowaQ wybór jednego wiersza tekstu
w górC lub w dó .

RozszerzyQ lub anulowaQ wybór do pierwszego znaku w polu
tekstu
SHIFT+END
RozszerzyQ lub anulowaQ wybór do ostatniego znaku w polu
tekstu
ENTER
WykonaQ polecenie (zamieszczone np. pod zaznaczonym
przyciskiem)
CTRL+ENTER
OtworzyQ okno z listF dostCpnych warto ci dla danego pola
(lewy) CTRL+PG DN Przej Q od zak adki do zak adki (ze strony lewej na prawF)
(prawy) CTRL+PG
DN
(prawy) ALT+PDN
(lewy) CTRL+PG UP Przej Q od zak adki do zak adki (ze strony prawej na lewF)
(prawy) CTRL+PG
UP
(prawy) ALT+PG+UP
Klawisze edycji
Naci'nij

Aby

BACKSPACE

UsunFQ znak lub skasowaQ zaznaczony tekst po lewej stronie
od punktu wstawienia
UsunFQ znak lub skasowaQ zaznaczony tekst po prawej
stronie od punktu wstawienia
UsunFQ zaznaczony tekst i umie ciQ go w Schowku

DEL
SHIFT+DEL lub
CTRL+X
SHIFT+INS lub
CTRL+V
CTRL+INS lub
CTRL+C
SHIFT+klawisz
kierunkowy
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WkleiQ tekst ze Schowka do aktywnego okna
SkopiowaQ zaznaczony tekst i umie ciQ go w Schowku
WybraQ lub anulowaQ wybór jednego znaku po lewej lub
prawej stronie

Dokumentacja administratora

INDEKS
Archiwizowanie danych programu, 99
Atrybuty ubezpieczonego, 193
Baza danych programu P ATNIK, 193
Blok wielokrotny, 193
B Cdy
Komunikaty, 191
W informacjach ZUS, 188
CA, 193
Centrum Certyfikacji, 193
Certyfikat, 193
Certyfikat klucza publicznego, 194
Certyfikaty
ZUS, 161
CRL, 194
Deszyfrowanie, 194
Dokument elektroniczny, 194
Dokument nadrzCdny, 194
Dziennik operacji, 194
Filtrowanie dokumentów, 194
Funkcja skrótu, 195
HTML (HyperText Markup Language), 195
HTTP, 195
Instalacja programu, 17, 34
Jednostka ZUS, 64
Kartoteka p atnika, 195
Kartoteka ubezpieczonego, 195
KEDU, 196
Klucz, 196
Prywatny, 196
Publiczny, 196
Komunikat elektroniczny, 196
Konfiguracja przekazu elektronicznego, 63
KSI MAIL, 196
Menu podrCczne, 196
NIP, 196
Numer seryjny certyfikatu, 196
odcisk klucza, 66
Organ certyfikacji, 197
PESEL, 197
P atnik, 197
Pobieranie certyfikatów i list CRL, 73
Podmiot, 197
Podpis cyfrowy, 197
Podpis elektroniczny, 197
Podpisywanie, 197
PodrCcznik
administratora, 5
uDytkownika, 5
Polityka certyfikacji, 197

Dodatki

Program
Archiwizowanie danych, 99
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