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SHIPPING MANAGER INFORMACJE OGÓLNE 
Shipping Manager to program wspomagający przygotowanie przesyłek kurierskich nadawanych za 

pośrednictwem firmy kurierskich. Program ma na celu zautomatyzowanie czynności, które należy 

wykonać, aby nadać przesyłki, dzięki czemu nie tylko skrócisz czas pracy poświęcony na obsługę 

przesyłek i dokumentów przewozowych ale również otrzymasz narzędzie do zarządzania całym 

procesem logistycznym swoich przesyłek. 

  

Shipping Manager umożliwia tworzenie i drukowanie wielu formularzy i zestawień. Dzięki niemu 

natychmiast otrzymasz informację, ile przesyłek zostało nadanych, z jaką skutecznością zostało 

doręczonych oraz jak długo zajęło przygotowanie przesyłek, dzięki czemu zoptymalizujesz również 

swoje koszty. 

  

Program Shipping Manager umożliwi Ci korzystanie prawie ze wszystkich firm pocztowych, 

kurierskich oraz transportowych oferujących swoje usługi dla klientów w Polsce. Aktualnie program 

zintegrowany jest z następującymi firmami: 

1. Poczta Polska 

2. DPD 

3. DHL 

4. UPS 

5. GLS 

6. InPost Paczkomaty  

7. InPost Kurier 

8. Fedex 

9. Paczka w Ruchu 

10. Geis  

11. Pocztex 

12. Xpress Couriers 

13. PEKAES 

14. RABEN 

15. Jas FBG 

16. DB Schenker 

17. Patron Service 

18. Stacja z Paczką 

 

W ramach integracji z powyższymi firmami przewozowymi, będziesz mógł tworzyć dokumenty 

przewozowe tylko w Shipping Manager. W każdej wersji program umożliwia tworzenie własnych 

wzorców wydruków, zawierających dokumentację do towaru taki jak rachunek, faktura lub nota 

dostawy, wraz z opcją dodania listu przewozowego pierwotnego lub listy przewozowego 

zwrotnego, w ramach logistyki zwrotów. 

 

Program umożliwia tworzenie pojedynczych przesyłek ale również import zamówień z 

zewnętrznych baz danych takich jak programy magazynowo – sprzedażowe / ERP, platformy 

sklepów internetowych lub platformy aukcyjne. 
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W ramach wszystkich wersji istnieje możliwość pobierania danych do Shipping Manager z wielu 

sklepów akcyjnych Allegro. W wersji Professional zintegrowane są następujące platformy sklepów 

internetowych: 

1. Allegro 

2. Amazon 

3. Ebay 

4. Presta Shop  

5. Magento  

6. Sote, 

7. Shooper 

8. IAI Shop 

9. WooCommerce 

10. Sky Shop 

11. OpenCart 

12. Shoplo 

13. iStore 

W ramach integracji z z systemami magazynowo-sprzedażowymi Shipping Manager zintegrowany 

jest z następującymi wersjami systemów: 

1. Subiekt GT 

2. Wf-Mag  

3.  Comarch Optima  

4. Comarch CDN XL 

5. Subiekt Nexo i Nexo Pro 

6. SAP 

7. Microsoft Dynamics 

Program Shipping Manager działa w wersji stand alone. Oznacza to, że aby działać nie potrzebuje 

mieć aktywnego połączenia z Internetem, gdyz komunikacji z systemami firm przewozowych 

odbywa się tylko w ograniczonym zakresie przy wykorzystaniu wywołania zdalnego. 

 

Program posiada również własną bazę danych MS SQL 2014 instalowaną automatycznie razem z 

programem w wersji jednostanowiskowej. Baza danych MS SQL, zapewnia również korzystanie ze 

wszystkich funkcjonalności w wersji wielostanowiskowej. Korzystanie z własnej bazy danych uniezależni 

Twoja firmę również od danych udostępnianych przez firmy przewozowe. Na tej podstawie będziesz 

mógł mieć dostęp do danych historycznych w zakresie statusów, czasów i kosztów dostaw oraz 

odbiorców, dzięki czemu nie stracisz ich po każdej zmianie przewoźnika.   

  

Producent programu 

Producentem i właścicielem licencji do programu Shipping Manager jest BMCG SOFTWARE Sp. z 

o.o. z siedzibą w Ząbkach k/Warszawy (05-071) przy ul. Kolejowej 17. 

 

Zakup programu Shipping Manager 1.0 w wersji BASIC i PROFESSIONAL 

Dla klientów firmy BMCG SOFTWARE Sp. z o.o. program oferowany jest bezpłatnie w wersji BASIC, oraz 

PROFESSIONAL. W każdej chwili istnieje możliwość rozszerzenia zakresu funkcjonalności o dodatkowe 

raporty, system tworzenia wzorców wydruków jak również powiadomień email i SMS do odbiorców 

przesyłek lub indywidualnych integracji z zewnętrznymi bazami danych. 

Program można zakupić: 
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bezpośrednio na stronie BMCG: http://www.bmcg.pl. Wystarczy wypełnić formularz zamówieniowy, 

wysłać go, dokonać płatności oraz pobrać program razem z kluczem licencji przesłanym w wiadomości 

email w potwierdzeniu dokonania transakcji. 

u Przedstawiciela Handlowego - rozwiązanie dla klientów firmy dostarczane na zewnętrznym nośniku 

danych (płyta DVD). Po podpisaniu umowy handlowej (subskrypcja abonamentowa, miesięczna) lub 

opłaceniu zamówienia (subskrypcja roczna) klucz licencji wysyłany jest wiadomości email w 

potwierdzeniu dokonania transakcji. 

 

Zakup programu Shipping Manager 1.0 w wersji ENTERPRISE z dodatkowymi rozszerzeniami 

uwzględniającymi indywidualne oczekiwania możliwy jest wyłączenie w subskrypcji abonamentowej, 

miesięcznej po podpisaniu umowy handlowej. 

Wersja ENTERPRISE obejmuje rozszerzenia do wersji PROFESSIONAL. W przypadku zainteresowania 

rozszerzonymi funkcjonalnościami programu Shipping Manager należy skontaktować się 

Przedstawicielem Handlowym lub Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 222 951 300 lub 

adresem email: obsługaklienta@bmcg.pl. 

 

Aktualizacje programu Shipping Manager 

Wszystkie aktualizację programu, obejmujące nowe integracje z przewoźnikami, zewnętrznymi bazami 

danych jak programy magazynowo-sprzedażowe, silniki sklepowe lub platformy aukcyjne jak również 

nowe funkcjonalności programu wliczone są w ramach subskrypcji abonamentowej miesięcznej lub 

rocznej. Dostarczaną są wszystkim aktywnym klientom programu Shipping Manager w ramach 

aktualizacji przy każdym starcie programu. Warunkiem niezbędnym do aktualizacji programu dla wersji 

wielostanowiskowej jest zgodność wersji pomiędzy bazą danych Shipping Manager a wersjami programu 

zainstalowanymi na stanowiskach klienckich. 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE 
Wymagania sprzętowe stacji roboczych 

Program pracuje w środowisku Windows. Jedynym wymaganiem dotyczącym komputera jest 

zainstalowany i sprawnie działający na nim system Windows (7, 8, 8.1 lub 10). 

Zalecana pamięć operacyjna 1 GB RAM. 

Optymalna rozdzielczość ekranu: 1024x768. Przy ustawieniu mniejszej rozdzielczości formularze 

programu nie będą się mieścić w całości na ekranie. 

Zalecane ustawienie kolorów High Color (16 bitów) lub wyższe. 

Cały program wraz ze spodziewanym rozmiarem wprowadzonych danych zajmie na dysku ok. 100 MB. 

Program instaluje bazę danych w wersji Microsoft SQL 2014. 

  

Wymagania sprzętowe dla drukarek 

Z uwagi na wydruki w trybie graficznym zalecane są termiczne do wydruku etykiet w formacie o 

szerokości rolki etykiet 102 mm i odpowiednio długości uzależnionej od wymagań przewoźnika 102, 152, 

202 mm. 

 W ramach funkcji Kreator Wydruku dostępnego w programie Shipping Manager, istnieje możliwość 

samodzielnego ustawienia wzorców wydruków zawierających etykiety dla przesyłek pierwotnych oraz 

zwrotnych wraz z dodatkowymi treściami istotnymi dla Odbiorców przesyłek zawierających towary. 

Indywidualne wzorce wydruku mogą zawierać również rachunek uproszczony, notę dostawy lub inne 

dokumenty pobierane w ramach integracji z systemami magazynowo-sprzedażowymi. 

Wzorce wydruków mogą być drukowane na drukarkach laserowych jednostronnie w formacie A4 

lub A3. 

Wszystkie drukarki muszą być dostępne dla danej stacji roboczej, na której działa program Shipping 

Manager lokalnie lub sieciowo. Program umożliwia wysyłanie różnych wzorców wydruków na różne 
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drukarki również w zależności od wybranego przez Użytkownika przewoźnika. Oznacza to 

możliwość definiowania wydruków i ich wykonania na różnych drukarkach, w ramach ustawionych 

reguł. 

INSTRUKCJA URUCHOMIENIA 
Cechą programu Shipping Manager jest to, że nie "rozprzestrzenia" się podczas instalacji po dysku i 

systemie operacyjnym. Wszystko, co jest związane z programem znajduje się wyłącznie w jednym 

folderze, w którym zalecono wykonanie instalacji. Domyślnie w wersji jednostanowiskowej 

proponowany i tworzony jest w folderze Program Files, folder o nazwie Shipping Manager a w nim 

poszczególne foldery i pliki programu Automatycznie na pulpicie każdej stacji roboczej oraz w menu 

Start tworzona jest ikona uruchamiająca program. 

Warunki uruchomienia programu Shipping Manager 

W wersji jednostanowiskowej do prawidłowego działania programu wymagany jest: 

Zainstalowania bazy danych MS SQL EXPRESS 2014 Shipping Manager dostępnej pod adresem 

localhost\SHIPPINGMANAGER lub w przypadku posiadania wersji MS SQL Express utworzenia nowej 

instancji bazy danych. 

● Aktywny dostęp do API przewoźników, z których zamierza korzystać Użytkownik. W tym celu 

należy zwrócić się do danego przewoźnika z wnioskiem o dostarczenie danych dostępowych do 

środowiska produkcyjnego. 

● Indywidualnego klucza licencji do programu Shipping Manager, dostarczanego przez naszą firmę 

elektronicznie w wiadomości email. Klucz licencji musi być unikatowy dla każdej stacji roboczej 

na której zainstalowany jest program 

● Połączenia z internetem podczas wysyłania danych do wskazanych przewoźników. W części 

funkcjonalności Shipping Manager pracuje również bez aktywnego połączenia z Internetem. 

● Zainstalowanego środowiska .NET Framework 4, który w przypadku stwierdzenia jego braku 

zostanie zainstalowany w procesie instalacji 

● W momencie instalacji programu lub tworzenia wersji wielostanowiskowej praw administratora 

systemu Windows (do instalacji aplikacji). 

● Instalacja nie może być wykonywana z zasobu sieciowego 

● W przypadku chęci korzystania z dostępnych integracji z programami magazynowo-

sprzedażowymi Subiekt GT, WFMAG, Comarch Optima, Subiekt Nexo i Subiekt Nexo Pro, 

posiadania zainstalowanych aktualnej wersji programów na tej samej stacji roboczej, na której 

zainstalowany jest Shipping Manager. 

● W przypadku chęci skorzystania z dostępnych integracji z silnikami sklepowymi, podsiadania 

kluczy API umożliwiających automatyczną wymianę danych. 

Program instalowany jest w folderze proponowanym przez instalator lub w dowolnym innym 

wskazanym przez Użytkownika. Zainstalowane tam pliki stanowią całość systemu i dla jego 

prawidłowego działania żaden z nich nie może być usuwany lub zmieniany. 
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PROCES INSTALACJI 
 Instalacja programu powinna być wykonywana przez Administratora systemu u najlepiej sieci lokalnej 

dla wersji wielostanowiskowej. Instalacja programu odbywa się przy pomocy programu InstallShield, 

który kolejno przeprowadza użytkownika 

 

Po uruchomieniu instalatora zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym należy potwierdzić 

uruchomienie aplikacji 

Klikamy przycisk Uruchom 

Po uruchomieniu procesu instalacji w kolejnym oknie dialogowym   

Klikamy przycisk Dalej

 

 

 

 

 

Po wyświetleniu winietki startowej masz możliwość zapoznania się z umową licencyjną. Po przeczytaniu i 

zaakceptowaniu warunków umowy zaznacz, że akceptujesz postanowienia umowy licencyjnej i wciśnij 

[Dalej]. Zaakceptowanie umowy licencyjne jest konieczne do zainstalowania programu Shipping 

Manager. 
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W kolejnym kroku instalatora należy wskazać jaka wersję programu Shipping Manager ma zostać 

zainstalowana. W przypadku wybrania wersji jednostanowiskowej nastąpi weryfikacja dostępności bazy 

danych MS SQL 2014 oraz jej instalacja w sytuacji jej braku. 

Wybranie wersji wielostanowiskowej spowoduje zainstalowanie tylko programu Shipping Manager z 

pominięciem instalacji bazy danych na lokalnej stacji roboczej. Wybranie tej opcji spowoduje 

konieczność wskazania adresu serwera bazy danych  przy pierwszym starcie programu Shipping 

Manager. 
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W kolejnym kroku instalator dokona instalacji bazy danych Microsoft SQL 2014 na lokalnej stacji 

roboczej. Należy wykonywać w kolejności wszystkie kroki wskazane w instalacji bazy danych. Należy 

zwrócić szczególną uwagę, na zapisy statusów instalacji czy zostały wykonane poprawnie. Po 

zakończeniu procesu instalacji bazy danych instalator programu rozpocznie instalację programu Shipping 

Manager. 

Instalator sam zaproponuje lokalizację i nazwę folderu. Wciskając [Przeglądaj] możesz jednak określić 

dowolne miejsce na dysku, w którym chcesz zainstalować program, w tym również podać nazwę 

nowego, nieistniejącego jeszcze folderu. Zalecamy wybranie domyślnej lokalizacji. 

W przypadku, gdy instalator ma wątpliwości, co do wybranego miejsca instalacji wysyła stosowne 

komunikaty. Niezalecana jest instalacja w miejscu, gdzie znajdują się już pliki innych programów niż 

program Shipping Manager. Może to powodować konflikt ich działania lub nawet uszkodzenie. 
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Następnym krokiem jest wprowadzenie danych Użytkownika, Nazwy organizacji oraz poprwnego klucza 

licencji. W przypadku, gdy program Shipping Manager nie będzie miał dostępu do aktywnego połączenia 

z Internetem weryfikacja zgodności klucza nastąpi przy pierwszym uruchomieniu programu. 

 

Kolejny krok [Dalej] wyświetla okienko z napisem Gotowy do instalacji, które zawiera podsumowanie 

naszego wyboru, a wciśnięcie [Dalej] spowoduje zainstalowanie programu. 
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Po zakończeniu instalacji wciśnij [Zakończ] i mając zaznaczoną opcję "Uruchom program Shipping 

Manager- obsługa przesyłek", program automatycznie się uruchomi. 
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Uruchomienie programu Shipping Manager 

Program uruchomisz korzystając z ikony Shipping Manager znajdującej się na pulpicie lub w menu 

systemowym Start. Możesz także odszukać plik Shipping Manager.exe znajdujący się w folderze, w 

którym zainstalowany jest program. 

To, gdzie program jest zainstalowany możesz sprawdzić klikając prawym przyciskiem myszki na wyżej 

wspomniane ikony i wybierając Właściwości. 

  

W przypadku, gdy rejestracja programu nie nastąpiła w trakcie procesu instalacji, klucz licencji zostanie 

zweryfikowany  przy pierwszym uruchomieniu. W tym momencie wymagany jest dostęp do internetu. 

 W przypadku, wprowadzenia niepoprawnego klucza (nieistniejący lub już wykorzystanego), w 

formularzu rejestracyjnym należy wprowadzić prawidłowe dane. 

  



BMCG Software Sp z o.o.   Data aktualizacji: 24.11.2016r. 

str. 13 

 

 
 

 

 

 

Po wprowadzeniu danych wciśnij [Zatwierdź] i zakończ proces instalacji programu na lokalnej stacji 

roboczej. 

 

Po zakończeniu procesu instalacji programu i/lub bazy danych zalecane jest ponowne uruchomienie 

systemu i restart stacji roboczej. 

W przypadku jakichkolwiek problemów przy instalacji programu lub bazy danych MS SQL 2014, prosimy 

o kontakt telefofoniczny z Działem Wsparcia dla programu Shipping Manager pod numerem telefonu: 

222 951 300 lub adresem email: it@bmcg.pl. 

 

Rozpoczęcie pracy z programem Shipping Manager 

Program Shipping Manager nie wymaga specjalnego wdrożenia i możesz go użytkować od razu po 

zainstalowaniu. Należy jednak skonfigurować kilka modułów, które zapewnią podstawową 

funkcjonalność w zakresie tworzenia i zarządzania dokumentami przewozowymi. 

 

Po uruchomieniu programu ze skrótu na pulpicie lub z listy programów w menu Start, należy potwierdzić 

serwer bazy danych oraz utworzyć podmiot. W tym celu, należy z listy dosteonych i zgodnych serwerów 

MS SQL dostępnych w oknie „Dostępne serwery” wybrać właściwy serwer. Dla wersji 

jednostanowiskowych należy wybrać Localhost\SHIPPINGMANAGER. Dla wersji wielostanowiskowych 

należy wybrać klawisz [Połącz z serwerem]  i w nowym formularzu podać dane dostępowe: adres, nazwę 

bazy danych, login oraz hasło. 
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Po wybraniu serwera bazy danych należy utworzyć Podmiot bazy danych. W tym celu wciskamy klawisz 

[Utwórz Podmiot] a po jego utworzeniu zaznaczamy na liście i klikamy klawisz [Połącz]. Podanie tych 

danych będzie jednorazowe dla wersji jednostanowiskowej. 
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Kolejno wyświetlony zostanie panel logowania Użytkownika. W przypadku pierwszego logowania 

domyśleni wyświetlony zostanie Administrator, jako główny Użytkownik programu. 

Hasłem domyślnym dla Admintratora, które należy w dalszej kolejności zmienić jest: Administrator. 

 

Login: Administrator 

Hasło: Administrator 

 

Po zalogowaniu się do programu od razu kierowani jesteśmy na stronę główną, na której umieszczony 

został dashboard z podsumowaniem najważniejszych dla użytkownika danych dotyczących przesyłek. 

 

 Praca z programem jest intuicyjna. Wiele informacji, zwłaszcza dotyczących manualnej strony obsługi, a 

zajmujących stronę skomplikowanych wyjaśnień możesz zastąpić jedną, praktyczną próbą przy 

komputerze, do czego gorąco zachęcamy przy poznawaniu programu. 

  

Konwersacyjna współpraca z komputerem, wiele komunikatów ostrzegawczych i informacyjnych oraz 

system kontroli błędów i kontekstowych podpowiedzi, czyni system przyjazny użytkownikowi i 

gwarantuje komfortową pracę. 
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KONFIGURACJA PROGRAMU                                                            
Staraliśmy się maksymalnie zaautomatyzować procesy, niemniej na samym starcie programu Shipping 

Manager należy dokonać konfiguracji poszczególnych modułów użytkownika, w tym skonfigurować 

moduły w następującej kolejności: 

1. Podmiot 

2. Użytkownicy 

3. Mój Profil 

4. Przewoźnicy 

5. Szablony przesyłek 

6. Integracje z systemami sklepowymi 

7. Integracje z programami magazynowo – sprzedażowymi 

8. Wzorce wydruków 

9. SMS/Email 

10. Wzorce powiadomień Email/SMS 

11. Wydruki i urządzania zewnętrzne 

 

Konfiguracja Podmiotu 

Uwaga: Funkcjonalność dostępna tylko dla Administratora programu Shipping Manager! 

W menu kontekstowym (górny pasek) należy wybrać [Podmiot] a następnie [Konfiguracja Podmiotu]. 

Dane, które wpiszesz przy rejestracji zostaną zapamiętane, jako dane domyślnego każdego Użytkownika, 

który występować będzie jako Nadawca lub Odbiorca przesyłek. W trakcie korzystania z programu, 

każdy użytkownik w roli Administratora będzie mógł dowolnie edytować i zmieniać te dane. Należy 

pamiętać, że o ile dany Użytkownik nie będzie miał ustawionych innych danych adresowych, dane 

wskazane w Podmiocie będą wyświetlane domyślenie w każdym profilu użytkownika. Każda zmiana 

danych powoduje automatyczną zmianę również dla wszystkich użytkowników 

 

 

Aby ustawić logo swojej firmy kliknij przycisk „Wybierz”. 
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Następnie zaznacz swoje logo i kliknij „Otwórz” (Jeśli nie widzisz swojego loga na liście, zmień 

wyszukiwany format pliku). 

 

Kliknij „Zapisz” aby zapisać swoje logo. 
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Konfiguracja Użytkowników 

Uwaga: Funkcjonalność dostępna tylko dla Administratora programu Shipping Manager! 

 

W ramach konfiguracji Użytkowników należy wprowadzić wszystkich, którzy będą pracowali na danej 

stacji roboczej. W przypadku wersji wielostanowiskowej Użytkowników należy dodawać tylko na stacji 

na, której zainstalowana jest baza danych.  Należy wypełnić wszystkie dane dostępne w formularzu 

dodawania nowego Użytkownika. 

 

 

 

 

Konfiguracja Mój Profil 

Konfiguracja modułu Mój Profil umożliwia indywidualizację opcji korzystania z programu Shipping 

Manager przez poszczególnych Użytkowników, w takich parametrach jak indywidualne adresy odbiorów  

lub doręczeń przesyłek zwrotnych oraz przydzielone wzorce wydruków. Należy pamiętać, iż ustawienia 

Mojego Profilu obejmują ustawienia użytkownika tylko dla danej stacji roboczej. 

Moduł Mój Profil dostępny jest dla Użytkownika zawsze w Menu bocznym nawigacji. 
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Ustawienie szablonów przesyłek 

Do każdego z wybranych przewoźników istnieje możliwość ustawienia szablonów przesyłek, które 

przyśpieszą proces przygotowania przesyłek w szczególności w ramach importu seryjnego z 

zewnętrznych baz danych. W celu ustawienia szablonów przesyłek należy z poziomu Menu bocznego 

nawigacji wybrać Szablony, po czym dodać nowy szablon, wypełniając wszystkie pola formularza. 

Formularz zawiera wszystkie pola potrzebne do przygotowania przesyłki. Żadne z pól szablony przesyłek 

jest obowiązkowe lub walidowane. Pola Nadawca i Odbiorca nie są edytowalne (domyślenie pola te 

będą zasilane przez Książkę Adresową, import danych lub ręcznie przez Użytkownika/Operatora). W 

szablonach listów przewozowych mogą być zawarte i zapisane dane obejmujące rodzaj przesyłek oraz 

rodzaje usług. Nie można zapisać danych Odbiorców i Nadawców. Dane te będą uzupełniane z danych 

Podmiotu, Użytkowników lub z funkcjonalności (import seryjny) dostępnych w SM. 

Lista Szablonów posiada znacznik rozróżniający szablon dla pierwotnych (LP) i szablon dla przesyłek 

zwrotnych (LPZ).  Tworząc nowy LP dostępne będą tylko szablony dla LP. Raz stworzone szablony będą 

właściwe tylko dla właściwego LP. 

Dla każdego nowego szablonu konieczne będzie zapisanie jego nazwy. Nazwą będzie ciąg znaków z 

dopuszczonymi znakami specjalnymi. Nazwa szablonu musi być unikalna, nie będzie możliwości 

zdefiniowania szablonów o tej samej nazwie. Edycja danych przesyłki, które zostały wczytane z 

zapisanego szablonu i próba zapisania ich pod tą samą nazwą skutkować będzie wyświetleniem okna z 
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żądaniem potwierdzenia operacji (nadpisanie danych w szablonie). 

 

Uwaga! Wszelkie dane zaciągane z zewnętrznych baz danych domyślnie nadpisują dane umieszczone w 

szablonie przesyłki. Oznacza, to, że nie trzeba koniecznie tworzyć bardzo dużą ilość szablonów dla 

danego przewoźnika. 

Analogiczna funkcja dostępna jest z poziomu ważenia i wymiarowania przesyłek, które mogą być 

pobierane automatycznie przez Użytkownika w ramach zintegrowanych urządzeń zewnętrznych (wagi 

lub systemy mierzące). 

Należy zwrócić w szczególności uwagę, iż szablony przesyłek przypisane są do kurierów w związku z tym 

na liście pojawią się domyślnie tylko dla już zintegrowanych kurierów. 

Każda nazwa szablonu przesyłek musi być unikatowa. 

Definiowanie nowego szablonu możliwe jest również z formularz Przygotowania Pojedynczej przesyłki 

poprzez funkcję [Zapisz szablon]. 

 

Konfiguracja powiadomień SMS 

W menu konfiguracji powiadomień wybierz zakładkę „SMS” a następnie wybierz „SMSApi”. 
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Następnie kliknij „Dodaj” 
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Nazwę konfiguracji możemy nadać dowolną, Login oraz Hasło Api takie samo jak w SMSAPI. 

Pole nadawcy premium możemy dodać podpis firmy/użytkownika nie jest to jednak wymagane( koszt 

smsów wtedy jest większy) 

Po poprawnym wypełnieniu klikamy „Zapisz”. 

 

Po poprawnym dodaniu pokaże nam się: 
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Konfiguracja powiadomień E-mail 

W menu konfiguracji wybierz zakładkę „E-maili” a następnie wybierz „Serwer poczty wychodzącej 

SMTP”. 

 

 

Klikamy „Dodaj”: 
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Nazwa konfiguracji dowolna, host tj domena strony na której zarejestrowany jest adres port 

Oraz login i hasło takie samo jak do konta email, w polu nazwa nadawcy przykładowo można napisać 

„Shipping Manager – powiadomienie” lub „Powiadomienie o wysyłce” oraz email nadawcy skąd ten 

email ma być wysyłany. Po wypełnieniu tych danych klikamy przycisk „Zapisz”. 

 

 

Po poprawnym dodaniu konta pojawi się nam ono tutaj: 

 

 

 

 

Konfiguracja drukarki i wagi 

W panelu „Konfiguracja” wybierz zakładkę „Opcje drukarki i wagi”. 
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Opcja ta umożliwia wybór drukarek, personalizację wydruków oraz włączenie/wyłączenie wagi oraz jej 

instalację. 

Umożliwia także wybranie dokumentów towarzyszących które będą drukowane używając opcji "Drukuj  

LP + dokumenty towarzyszące" (Opcja dostępna w zakładce "Do nadania"). 
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SYSTEMY SKLEPOWE 
 

Aby zdefiniować dowolny system sklepowy w aplikacji Shipping Manager® należy  w wybrać w górnym 

menu opcję „Konfiguracja”, a następnie kliknąć w „Systemy sklepowe”. 

Przejście do konfiguracji systemów sklepowych 

 

UWAGA! 

Podstawowym elementem każdej integracji programu Shipping Manager® z zewnętrznym systemem 

sklepowym, jest posiadanie konta w tymże systemie. 

W konfiguracji systemów sklepowych zawsze musimy podać szablon przesyłki, dlatego przed 

przystąpieniem do konfiguracji systemów sklepowych musimy zdefiniować przynajmniej jeden szablon 

przesyłki. Bez tego zapisanie profilu systemu sklepowego nie będzie możliwe. 
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Allegro 
 

Logujemy się do systemu Allegro za pomocą danych wykorzystanych przy rejestracji konta Allegro. 

 

 

Następnie, na górnej belce klikamy w przycisk „Moje Allegro”. 

 

 

Po lewej stronie wybieramy zakładkę „Moje Konto”. 
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Z menu po lewej stronie wybieramy zakładkę „WebAPI”, a następnie na liście rozwijanej klikamy w 

„Informacje i ustawienia”. 

 

 

Określamy cel w jakim chcemy wygenerować klucz Api, np. „Integracja z programem Shipping Manager”. 

Akceptujemy regulamin i klikamy w przycisk „Generuj klucz”. 

 

 

 

Teraz już powinniśmy ujrzeć wygenerowany klucz API. Jego zawartość kopiujemy, bądź zapisujemy na 

kartce by później wykorzystać go w programie Shipping Manager®. 
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Konfiguracja 

Przejdźmy teraz do konfiguracji w programie Shipping Manager®. Przejście do konfiguracji systemów 

sklepowych zostało opisane na początku rozdziału (SHIPPING MANAGER). 

Z menu po lewej stronie wybieramy „Allegro”. 

 

Klikamy przycisk „Dodaj”. 

 

Wypełniamy pola formularza.  

Login – login wykorzystywany do logowania do sklepu Allegro 

Hasło – hasło wykorzystywany do logowania do sklepu Allegro 

Klucz WebAPI – wygenerowany wcześniej klucz API  

Szablon – wybieramy szablon z listy dostępnych szablonów. 
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Jako opcje dodatkowe mamy możliwość filtrowania przesyłek wg. czasu (domyślnie – wszystkie 

możliwości) od zakończenia aukcji oraz metody płatności (możliwość wielokrotnego wyboru; domyślnie 

– wszystkie możliwości) . By wybrać filtr wystarczy zaznaczyć go odpowiednim przyciskiem. 

Uwaga! 

Jeśli  metody płatności nie są dostępne (na liście wyboru nic nie widać) – należy kliknąć w przycisk 

„Pobierz metody płatności” – a następnie na nowo wybrać opcje z listy. 

Po poprawnym wprowadzeniu danych musimy kliknąć przycisk „Zapisz”. Program dokona walidacji 

wprowadzonych danych, a następnie zapisze profil w bazie danych. 

 

 

 

Nowo utworzony profil powinien pojawić się w menu po lewej stronie. Konfiguracja systemu Allegro 

została zakończona. 
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SOTE 
 
Logujemy się do systemu Sote za pomocą danych wykorzystanych przy rejestracji konta Sote. 

 

 

 

Wybieramy opcję „Konfiguracja modułów”.

 

Krok 2. 

Następnie przechodzimy do zakładki „API”
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Teraz, zaznaczamy opcję „Włącz WebApi”, a następnie klikamy „Zapisz”. Po poprawnym zapisie konto 

jest już poprawnie ustawione. 

 

Konfiguracja 

Przejdźmy teraz do konfiguracji w programie Shipping Manager®. Przejście do konfiguracji systemów 

sklepowych zostało opisane na początku rozdziału (SHIPPING MANAGER). 

Z menu po lewej stronie wybieramy Sote. 

 

Klikamy przycisk dodaj. 
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Krok 6. 

 

 

Wypełniamy pola formularza. 

Adres www sklepu – adres pod którym dostępny jest nasz sklep internetowy 

Login – adres e-mail wykorzystywany do logowania do sklepu Sote. Użytkownik musi posiadać 

uprawnienia Administratora, nie Super Administratora!. 

Hasło – hasło wykorzystywany do logowania do sklepu Sote 

Szablon – wybieramy szablon z listy dostępnych szablonów. 

Jako opcje dodatkowe mamy możliwość filtrowania przesyłek wg. czasu (domyślnie – wszystkie 

możliwości) od zamówienia oraz statusu zapłaty (możliwość wielokrotnego wyboru; domyślnie – 

wszystkie możliwości) . By wybrać filtr wystarczy zaznaczyć go odpowiednim przyciskiem. 

 

Uwaga! 

Jeśli  statusy zapłaty nie są dostępne (na liście wyboru nic nie widać) – należy kliknąć w przycisk „Pobierz 

statusy zapłaty” – a następnie na nowo wybrać opcje z listy. 

Po poprawnym wprowadzeniu danych musimy kliknąć przycisk „Zapisz”. Program dokona walidacji 

wprowadzonych danych, a następnie zapisze profil w bazie danych. 



BMCG Software Sp z o.o.  

 

Nowo utworzony profil powinien pojawić się w menu po lewej stronie. Konfiguracja systemu Sote 

została zakończona. 

 

Logujemy się do systemu PrestaShop za pomocą danych wykorzystanych przy rejest

 Data aktualizacji: 24
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Nowo utworzony profil powinien pojawić się w menu po lewej stronie. Konfiguracja systemu Sote 

PRESTASHOP 

Logujemy się do systemu PrestaShop za pomocą danych wykorzystanych przy rejest

Data aktualizacji: 24.11.2016r. 

Nowo utworzony profil powinien pojawić się w menu po lewej stronie. Konfiguracja systemu Sote 

Logujemy się do systemu PrestaShop za pomocą danych wykorzystanych przy rejestracji konta 
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PrestaShop.

 

 

Z górnego menu wybieramy „Parametry zaawansowane”, a następnie „Usługi internetowe”. 

 

Krok 2. 

 

Przechodzimy do ostatniej sekcji „Konfiguracja” zamieszczonej na dole strony. Zaznaczamy opcję 

włączamy usługi sieciowe zaznaczając „Tak”, a następnie klikamy „zapisz”. 

K 
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Teraz, gdy usługi sieciowe są włączone, możemy dodać klucz API. W tym celu w środkowej części ekranu 

nad listą wszystkich kluczy API, klikamy „Dodaj nowy”.

 

 

 

Klucz można wpisać samodzielnie, lub wygenerować za pomocą przycisku „Generuj”. Musimy zaznaczyć 

również uprawnienia dla danego klucza, które określa widoczna tabela. Do poprawnego działania 

programu Shipping Manager® zaleca się nadanie kluczowi API wszystkich uprawnień, tak jak 

przedstawiono to na rysunku poniżej. By ułatwić zarządzanie kluczami, możemy również dodać do niego 

dowolny opis, dzięki któremu łatwiej można zapamiętać do czego dany klucz jest wykorzystywany. 

Uwaga! 

Tylko jeden klucz API (ostatnio utworzony) jest kluczem, który pozwala na integrację z Shipping 

Manager®.

 

Gdy wszystkie pola są już uzupełnione, klikamy przycisk „Zapisz” w prawym górnym rogu. Po 

poprawnym zapisie konto jest już skonfigurowane. 

 

Konfiguracja 

Przejdźmy teraz do konfiguracji w programie Shipping Manager®. Przejście do konfiguracji systemów 

sklepowych zostało opisane na początku rozdziału (SHIPPING MANAGER). 

Z menu po lewej stronie wybieramy PrestaShop. 
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Klikamy przycisk dodaj. 

 

 

Wypełniamy pola formularza.  

Adres www sklepu – adres pod którym dostępny jest nasz sklep internetowy 

Klucz WebAPI – wygenerowany wcześniej klucz API  

Szablon – wybieramy szablon z listy dostępnych szablonów. 

Jako opcje dodatkowe mamy możliwość filtrowania przesyłek wg. czasu (domyślnie – wszystkie 

możliwości) od zakończenia aukcji oraz statusu zapłaty (możliwość wielokrotnego wyboru; domyślnie – 

wszystkie możliwości) . By wybrać filtr wystarczy zaznaczyć go odpowiednim przyciskiem. 

 

Uwaga! 

Jeśli  statusy zapłaty nie są dostępne (na liście wyboru nic nie widać) – należy kliknąć w przycisk „Pobierz 

statusy zapłaty” – a następnie na nowo wybrać opcje z listy. 
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Po poprawnym wprowadzeniu danych musimy kliknąć przycisk „Zapisz”. Program dokona walidacji 

wprowadzonych danych, a następnie zapisze profil w bazie danych. 

Krok 10. 

 

Nowo utworzony profil powinien pojawić się w menu po lewej stronie. Konfiguracja systemu PrestaShop 

została zakończona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 11. 
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SHOPER 
Systemy sklepowe Shoper w domyślnych ustawieniach pozwalają na integrację z programem Shipping 

Manager®, dlatego też od razu przejdziemy do konfiguracji w programie. Przejście do konfiguracji 

systemów sklepowych zostało opisane na początku rozdziału (SHIPPING MANAGER). 

 

Konfiguracja 

Z menu po lewej stronie wybieramy „Shoper” i klikamy przycisk „Dodaj” 

Wypełniamy pola formularza.  

Adres www sklepu – adres pod którym dostępny jest nasz sklep internetowy 

Login – adres e-mail wykorzystywany do logowania do sklepu Shoper 

Hasło – hasło wykorzystywany do logowania do sklepu Shoper 

Szablon – wybieramy szablon z listy dostępnych szablonów. 

Płatność za pobraniem – Określamy jakie płatności dostępne w sklepie są traktowane jako płatność za 

pobraniem. 

Płatność przelewem – Określamy jakie płatności dostępne w sklepie są traktowane jako płatność 

przelewem. 

Jako opcje dodatkowe mamy możliwość filtrowania przesyłek wg. czasu (domyślnie – wszystkie 

możliwości), metody płatności oraz statusu zapłaty (możliwość wielokrotnego wyboru; domyślnie – 

wszystkie możliwości) . By wybrać filtr wystarczy zaznaczyć go odpowiednim przyciskiem. 

Uwaga! 

Jeśli  statusy zapłaty nie są dostępne (na liście wyboru nic nie widać) – należy kliknąć w przycisk „Pobierz 

statusy zapłaty” – a następnie na nowo wybrać opcje z listy. Analogicznie postępujemy z „Pobierz 

metody płatności”. 
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Po poprawnym wprowadzeniu danych musimy kliknąć w przycisk „Zapisz zmiany”. Program dokona 

walidacji wprowadzonych danych, a następnie zapisze profil w bazie danych. 

 

Nowo utworzony profil powinien pojawić się w menu po lewej stronie. Konfiguracja systemu Shoper 

została zakończona. 
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MAGENTO 
 

Logujemy się do systemu Magento za pomocą danych wykorzystanych przy rejestracji konta Magento. 

 

 

Z górnego menu wybieramy kolejno „System” -> „Web Services” -> „SOAP/XML –RPC –Roles” 

 

 

Wprowadzamy nazwę roli, i hasło administratora systemu, a następnie przechodzimy do „Role 

Resources” za pomocą przycisku po lewej stronie.
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Wybieramy uprawnienia dla tworzonej roli. Do poprawnego działania programu Shipping Manager® 

zaleca się nadanie roli wszystkich uprawnień, tak jak przedstawiono to na rysunku poniżej. Następnie 

zapisujemy rolę za pomocą przycisku „Save Role” 

 

 

Następnie z górnego menu wybieramy kolejno „System” -> „Web Services” -> „SOAP/XML –RPC –Users”. 

 

Klikamy w „Add New User”, aby utworzyć nowego użytkownika. 

 

Uzupełniamy wszystkie dane. W polu „Current admin password” wpisujemy hasło administratora 

systemu. W polu „API Key” i „API Key Confirmation” wpisujemy dowolny ciąg znaków, który będzie 

naszym kluczem API. Po uzupełnieniu wszystkich danych klikamy w przycisk „User Role” znajdującym się 

po lewej stronie ekranu. 

 

Wybieramy rolę, którą przed chwilą utworzyliśmy, a następnie klikamy „Save user”. 
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Konfiguracja 

Przejdźmy teraz do konfiguracji w programie Shipping Manager®. Przejście do konfiguracji systemów 

sklepowych zostało opisane na początku rozdziału (SHIPPING MANAGER). 

Z menu po lewej stronie wybieramy Magento. 

Krok 9. 

 

Klikamy przycisk „Dodaj”. 
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Wypełniamy pola formularza.  

Adres www sklepu – adres pod którym dostępny jest nasz sklep internetowy 

Login – nazwa użytkownika, którego przed chwilą tworzyliśmy 

Klucz Magento WebAPI – klucz API, który podawaliśmy przy tworzeniu użytkownika 

Szablon – wybieramy szablon z listy dostępnych szablonów. 

 

Po poprawnym wprowadzeniu danych musimy kliknąć w przycisk „Zapisz”. Program dokona walidacji 

wprowadzonych danych, a następnie zapisze profil w bazie danych. 
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Nowo utworzony profil powinien pojawić się w menu po lewej stronie. Konfiguracja systemu Magento 

została zakończona. 
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IAI SHOP 
Przejdźmy teraz do konfiguracji w programie Shipping Manager®. Przejście do konfiguracji systemów 

sklepowych zostało opisane na początku rozdziału (SHIPPING MANAGER). 

 

Konfiguracja 

Z menu po lewej stronie wybieramy IAI. 

 

Następnie klikamy „Dodaj” 
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Po poprawnym wprowadzeniu danych musimy kliknąć w przycisk „Zapisz”. Program dokona walidacji 

wprowadzonych danych, a następnie zapisze profil w bazie danych. 

 

Nowo utworzony profil powinien pojawić się w menu po lewej stronie. Konfiguracja systemu IAI została 

zakończona. 

SYSTEMY MAGAZYNOWE 
 
Aby zdefiniować dowolny system sklepowy w aplikacji Shipping Manager® należy  w wybrać w górnym 

menu opcję „Konfiguracja”, a następnie kliknąć w „Systemy magazynowe”. 
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Przejście do konfiguracji systemów magazynowych 

 

UWAGA! 

Podstawowym elementem każdej integracji programu Shipping Manager® z zewnętrznym systemem 

magazynowym, jest posiadanie bazy danych odpowiedniej dla tego systemu. 

W konfiguracji systemów magazynowych zawsze musimy podać szablon przesyłki, dlatego przed 

przystąpieniem do konfiguracji systemów sklepowych musimy zdefiniować przynajmniej jeden szablon 

przesyłki. Bez tego zapisanie profilu systemu sklepowego nie będzie możliwe. 

 

SUBIEKT GT 
 

Aby można było poprawnie skonfigurować połączenie pomiędzy programem Shipping Manager® i 

Subiekt GT obydwa programy muszą być zainstalowane na tym samym urządzeniu. Program Subiekt GT 

musi również posiadać aktywną licencję Sfery z wolnymi połaczeniami.  

 

Dane jakie musimy posiadać to:   

- Adres bazy danych (adres pod jakim widoczny jest lokalny bądź zewnętrzny serwer bazy danych) 

- login do bazy danych 

- hasło do bazy danych 

- Nazwa bazy danych (podmiotu) 

- Nazwa użytkownika 

- Hasło użytkownika 
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Aby uzyskać powyższe dane, uruchamiamy program Subiekt GT i przechodzimy do ekranu logowania.

 

Ekran logowania do programu Subiekt GT 

 

Dane, który są tu zaznaczone należy wprowadzić do programu Shipping Manager następująco : 

( Subiekt -> Shipping Manager ) 

- Użytkownik -> Nazwa Użytkownika 

- Hasło -> Hasło Użytkownika 

- Serwer -> Adres bazy danych 

- Podmiot -> Nazwa bazy danych 

Aby uzyskać login do bazy danych musimy otworzyć Program Serwisowy Subiekt GT i zalogować się. 

 

 

Użytkownik, którego tu widzimy to „Login do bazy danych” w programie Shipping Manager. 

Jeśli podczas instalacji Subiekt-a GT nie było wybrane inaczej to hasło dla użytkownika „sa” będzie 

domyślne tj. „sa” lub 

- „” (puste hasło) dla starszych wersji programu   
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- „#InsERT#” dla nowszych wersji programu 

  

Konfiguracja 

Przejdźmy teraz do konfiguracji w programie Shipping Manager®. Przejście do konfiguracji systemów 

sklepowych zostało opisane na początku rozdziału (SYSTEMY MAGAZYNOWE). 

Z menu po lewej stronie wybieramy „Subiekt GT”. 

 

Klikamy przycisk „Dodaj”. 

 

Wypełniamy pola formularza zgodnie z wcześniej przyjętym założeniem: 
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- Serwer -> Adres bazy danych 

- Użytkownik (program serwisowy) -> Login do bazy danych 

- Hasło użytkownika (domyślne lub własne) -> Hasło do bazy danych 

- Podmiot -> Nazwa bazy danych 

- Użytkownik -> Nazwa Użytkownika 

- Hasło -> Hasło Użytkownika  

Szablon – wybieramy szablon z listy dostępnych szablonów. 

Jako opcje dodatkowe mamy możliwość filtrowania przesyłek wg. czasu (domyślnie – ostatnie 30 dni), 

oraz typu dokumentu (możliwość wielokrotnego wyboru; domyślnie – wszystkie możliwości) . By wybrać 

filtr wystarczy zaznaczyć go odpowiednim przyciskiem. 

 

Po poprawnym wprowadzeniu danych musimy kliknąć w przycisk „Zapisz”. Program zapisze profil w 

bazie danych. 

Krok 3. 

 

Nowo utworzony profil powinien pojawić się w menu po lewej stronie. Konfiguracja systemu Subiekt GT 

została zakończona. 

 
 

 

Krok 4. 
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WF-MAG 
 

Aby można było poprawnie skonfigurować połączenie pomiędzy programem Shipping Manager® i  

WF-MAG musimy posiadać następujące dane : 

Dane jakie musimy posiadać to:   

- Adres bazy danych (adres pod jakim widoczny jest lokalny bądź zewnętrzny serwer bazy danych) 

- login do bazy danych 

- hasło do bazy danych 

- Nazwa bazy danych 

 

Aby uzyskać powyższe dane, uruchamiamy program WF-Mag i przechodzimy do ekranu logowania, 

następnie przechodzimy do „Administracji Licencją i Bazami Danych” 

 

 

Zostanie wyświetlone okno do logowania do serwera SQL. 
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Dane, który są tu zaznaczone należy wprowadzić do programu Shipping Manager następująco : 

( WF-Mag -> Shipping Manager ) 

- Nazwa serwera -> Adres bazy danych 

- Login -> Nazwa Użytkownika 

- Hasło -> Hasło Użytkownika 

 

Następnie klikamy w „Połącz z serwerem”. 

 

Jeśli dane do logowania są poprawne pojawi się okno z dostępnymi bazami danych. Nazwę bazy danych 

należy wprowadzić do programu Shipping Manager® w pole „Nazwa bazy danych” 
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Konfiguracja 
 

Przejdźmy teraz do konfiguracji w programie Shipping Manager®. Przejście do konfiguracji systemów 

sklepowych zostało opisane na początku rozdziału (SHIPPING MANAGER). 

Z menu po lewej stronie wybieramy WF-Mag. 

 

 

Klikamy przycisk Dodaj. 
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Wypełniamy pola formularza zgodnie z wcześniej przyjętym założeniem: 

- Nazwa serwera -> Adres bazy danych 

- Login -> Nazwa Użytkownika 

- Hasło -> Hasło Użytkownika 

- Nazwa bazy danych -> Nazwa bazy danych 

Szablon – wybieramy szablon z listy dostępnych szablonów. 

Jako opcje dodatkowe mamy możliwość filtrowania przesyłek wg. czasu (domyślnie – ostatnie 30 dni) By 

wybrać filtr wystarczy zaznaczyć go odpowiednim przyciskiem. 

 

Po poprawnym wprowadzeniu danych musimy kliknąć w przycisk „Zapisz”. Program zapisze profil w 

bazie danych. 

 

 

  

Nowo utworzony profil powinien pojawić się w menu po lewej stronie. Konfiguracja systemu WF-Mag 

została zakończona. 
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COMARCH OPTIMA 
 

Aby można było poprawnie skonfigurować połączenie pomiędzy programem Shipping Manager® i  

WF-MAG musimy posiadać następujące dane : 

Dane jakie musimy posiadać to:   

- Adres bazy danych (adres pod jakim widoczny jest lokalny bądź zewnętrzny serwer bazy danych) 

- login do bazy danych 

- hasło do bazy danych 

- Nazwa bazy danych  

 

Aby uzyskać powyższe dane, uruchamiamy program Comarch Optima, z górnego menu wybieramy 

zakładkę „Pomoc”, a następnie wybieramy „O Programie”. 

 

 

Zostanie wyświetlone okno informacyjne programu Comarch Optima. Wybieramy lupę znajdującą się po 

prawej stronie. 
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Wybieramy interesujące nas informacje. Pierwsza część to Adres naszej bazy danych, druga część to 

nazwa bazy. Pamiętajmy, aby przepisać wartość bez nawiasów klamrowych ( [ ] ). 

 

     

 

Jeśli podczas instalacji Comarch Optima nie było wybrane inaczej to hasło dla użytkownika  program 

instalacyjny dodał użytkownika „sa”, a domyślne hasło to „sa” lub  „” (puste hasło) dla starszych wersji 

programu. 
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Konfiguracja 

Przejdźmy teraz do konfiguracji w programie Shipping Manager®. Przejście do konfiguracji systemów 

sklepowych zostało opisane na początku rozdziału (SHIPPING MANAGER). 

Z menu po lewej stronie wybieramy Comarch Optima. 

 

Klikamy przycisk „Dodaj”. 

 

 

Wypełniamy pola formularza zgodnie z wcześniej przyjętym założeniem: 
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- Baza główna cz.1 -> Adres bazy danych 

- Login -> Nazwa Użytkownika 

- Hasło -> Hasło Użytkownika 

- Baza główna cz.2 -> Nazwa bazy danych 

Szablon – wybieramy szablon z listy dostępnych szablonów. 

Jako opcje dodatkowe mamy możliwość filtrowania przesyłek wg. czasu (domyślnie – ostatnie 30 dni), 

oraz typu dokumentu (możliwość wielokrotnego wyboru; domyślnie – wszystkie możliwości) . By wybrać 

filtr wystarczy zaznaczyć go odpowiednim przyciskiem. 

 

Po poprawnym wprowadzeniu danych musimy kliknąć w przycisk „Zapisz zmiany”. Program zapisze 

profil w bazie danych. 

 

 

Nowo utworzony profil powinien pojawić się w menu po lewej stronie. Konfiguracja systemu WF-Mag 

została zakończona. 
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SUBIEKT NEXO 
Aby można było poprawnie skonfigurować połączenie pomiędzy programem Shipping Manager® i  

Subiekt Nexo  musimy posiadać następujące dane : 

Dane jakie musimy posiadać to:   

- Adres bazy danych (adres pod jakim widoczny jest lokalny bądź zewnętrzny serwer bazy danych) 

- login do bazy danych 

- hasło do bazy danych 

- Nazwa bazy danych  

 

Przy włączeniu Subiekt Nexo pojawią się dane przydatne do konfiguracji. 

Wybieramy Serwer – pokaże nam się serwer z którym łączy się Subiekt Nexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie klikamy w ‘Wybór podmiotu’ – pokaże nam się baza z która łączy się Subiekt Nexo 
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Jeśli podczas instalacji Subiekt Nexo nie było wybrane inaczej to hasło dla użytkownika  program 

instalacyjny dodał użytkownika „sa”, a domyślne hasło to „sa” lub  „” (puste hasło) dla starszych wersji 

programu. 

Konfiguracja 

Przejdźmy teraz do konfiguracji w programie Shipping Manager®. Przejście do konfiguracji systemów 

sklepowych zostało opisane na początku rozdziału (SHIPPING MANAGER). 

 

Z menu po lewej stronie wybieramy „Subiekt Nexo”. Klikamy przycisk „Dodaj”. 

 

 

Wypełniamy pola formularza zgodnie z wcześniej przyjętym założeniem: 
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- Baza główna  -> Adres bazy danych 

- Login -> Nazwa Użytkownika 

- Hasło -> Hasło Użytkownika 

 - Nazwa bazy danych – nazwa bazy 

Szablon – wybieramy szablon z listy dostępnych szablonów. 

Jako opcje dodatkowe mamy możliwość filtrowania przesyłek wg. czasu (domyślnie – ostatnie 30 dni), 

oraz typu dokumentu (możliwość wielokrotnego wyboru; domyślnie – wszystkie możliwości) . By wybrać 

filtr wystarczy zaznaczyć go odpowiednim przyciskiem. 

 

Po poprawnym wprowadzeniu danych musimy kliknąć w przycisk „Zapisz zmiany”. Program zapisze 

profil w bazie danych. 

 

Nowo utworzony profil powinien pojawić się w menu po lewej stronie. Konfiguracja systemu WF-Mag 

została zakończona. 
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SYSTEMY KURIERSKIE 

InPost 

Paczkomaty 
Wykorzystaj dane z logowania do serwisu https://manager.paczkomaty.pl/ 

Trucker 
Wykorzystaj dane z logowania do serwisu kurier https://kurier.inpost.pl/ 

DPD 
Skontaktuj się z Twoim doradcą handlowym w DPD i poproś o wygenerowanie klucza API na potrzeby 

integracji. Są to dane inne niż te wygenerowane do serwisu WebKlient. 

 

Delta 
Skontaktuj się z Twoim doradcą handlowym w Delta Kurier  i poproś o wygenerowanie klucza API na 

potrzeby integracji. Są to dane inne niż te wygenerowane do serwisu WebKlient. Aktualnie przewoźnik 

nie jest wspierany 

DHL 

Wykorzystaj dane logowania https://dhl24.com.pl/uzytkownik/ 
 

UPS 
Wykorzystaj dane logowania 

https://www.ups.com/lasso/login?loc=pl_PL&returnto=https%3A%2F%2Fwww.ups.com%2Fpl%2Fpl%2F

Home.page. Potrzebny będzie automatycznie wygenerowany klucz API dostępny po zalogowaniu się  w 

strefie dla developerów.  

GLS 
Skontaktuj się z Twoim doradcą handlowym w Delta Kurier  i poproś o wygenerowanie klucza API na 
potrzeby integracji. 

FedEx 
Skontaktuj się z Twoim doradcą handlowym w Delta Kurier  i poproś o wygenerowanie klucza API na 
potrzeby integracji. 

Poczta Polska 
Wykorzystaj dane z logowania do serwisu https://e-nadawca.poczta-polska.pl/ 

Paczka w Ruchu 
Skontaktuj się z Twoim doradcą handlowym w Delta Kurier  i poproś o wygenerowanie klucza API na 
potrzeby integracji. 

GEIS 
Skontaktuj się z Twoim doradcą handlowym w Delta Kurier  i poproś o wygenerowanie klucza API na 
potrzeby integracji. 
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WERSJA WIELOSTANOWISKOWA
 

Wersja wielostanowiskowa 

Ustawienia bazy MS SQL z poziomu sieci lokalnej Użytkownika

 

W przypadku, gdy planujesz korzystać z wersji wielostanowiskowej a na klienckiej stacji roboczej nie 
widzisz bazy daych może oznaczać to, iż należy poprawnie skonfigurować dostęp do bazy danych 
Shipping Managera. W tym celu na serwerze bazy danych (stacja rbocza na której zainsta
jest baza danych) w menu Start wybrać program SQL Server 2016 Configuration Manager. Usługi 
SQL Server oraz SQL Server Brawser powinny mieć zielony znaczek w swojej ikonie.
 

 

Jeśli tak nie jest należy wejść we właściwości (Prawy przycisk myszy na 
w zakładce Service “Start Mode” ustawić na Automatic.
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WERSJA WIELOSTANOWISKOWA 

Ustawienia bazy MS SQL z poziomu sieci lokalnej Użytkownika 

sz korzystać z wersji wielostanowiskowej a na klienckiej stacji roboczej nie 
widzisz bazy daych może oznaczać to, iż należy poprawnie skonfigurować dostęp do bazy danych 
Shipping Managera. W tym celu na serwerze bazy danych (stacja rbocza na której zainsta
jest baza danych) w menu Start wybrać program SQL Server 2016 Configuration Manager. Usługi 
SQL Server oraz SQL Server Brawser powinny mieć zielony znaczek w swojej ikonie.

Jeśli tak nie jest należy wejść we właściwości (Prawy przycisk myszy na ikone). W oknie Właściwości 
w zakładce Service “Start Mode” ustawić na Automatic. 

Data aktualizacji: 24.11.2016r. 

sz korzystać z wersji wielostanowiskowej a na klienckiej stacji roboczej nie 
widzisz bazy daych może oznaczać to, iż należy poprawnie skonfigurować dostęp do bazy danych 
Shipping Managera. W tym celu na serwerze bazy danych (stacja rbocza na której zainstalowana 
jest baza danych) w menu Start wybrać program SQL Server 2016 Configuration Manager. Usługi 
SQL Server oraz SQL Server Brawser powinny mieć zielony znaczek w swojej ikonie. 

 

ikone). W oknie Właściwości 
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Po dokonaniu zmiany należy ponownie uruchomić serwer (stację roboczą / komputer). 
Po ponownym uruchomieniu komputera należy po
Configuration Manager i sprawdzić czy usługa SQL zmieniła ikonę z czerwonego kwadratu na zielony 
trójkąt.  Jeśli brak jest zielonego trójkąta
 

Jeśli w dalszym ciągu nie możemy połączyć się z serwerem zdalnie należy do

używanym firewallu: 

Aby otworzyć dostęp do programu SQL Server przy użyciu portów dynamicznych

1. W menu Start wybierz polecenie Uruchom, wpisz WF.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
2. W przystawce Zapora systemu Windows z zabezpieczeni

po lewej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Reguły ruchu przychodzącego, a 
następnie kliknij przycisk Nowa reguła w okienku akcji.

3. W oknie dialogowym Typ reguły zaznacz opcję Program i kliknij przycisk Dalej.
4. W oknie dialogowym Program zaznacz opcję Ta ścieżka programu. Kliknij przycisk Przeglądaj 

i przejdź do wystąpienia programu SQL Server, do którego chcesz uzyskać dostęp przez 
zaporę, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Domyślnie główny plik programu SQL Serve
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nie dialogowym Program zaznacz opcję Ta ścieżka programu. Kliknij przycisk Przeglądaj 
i przejdź do wystąpienia programu SQL Server, do którego chcesz uzyskać dostęp przez 
zaporę, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Domyślnie główny plik programu SQL Serve

Data aktualizacji: 24.11.2016r. 

 

Po dokonaniu zmiany należy ponownie uruchomić serwer (stację roboczą / komputer).  
nownie uruchomić SQL Server 2014 

ion Manager i sprawdzić czy usługa SQL zmieniła ikonę z czerwonego kwadratu na zielony 
pracy i wybieramy opcje “Start”. 

dać SQL jako wyjątek w 

wybierz polecenie Uruchom, wpisz WF.msc, a następnie kliknij przycisk OK. 
ami zaawansowanymi w okienku 

po lewej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Reguły ruchu przychodzącego, a 

W oknie dialogowym Typ reguły zaznacz opcję Program i kliknij przycisk Dalej. 
nie dialogowym Program zaznacz opcję Ta ścieżka programu. Kliknij przycisk Przeglądaj 

i przejdź do wystąpienia programu SQL Server, do którego chcesz uzyskać dostęp przez 
zaporę, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Domyślnie główny plik programu SQL Server 
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jest w ścieżce C:\Program Files\Microsoft SQL Server\1*0\LocalDB\Binn\Sqlservr.exe. Kliknij 
przycisk Dalej. 

5. W oknie dialogowym Akcja zaznacz opcję Zezwalaj na połączenie i kliknij przycisk Dalej. 
6. W oknie dialogowym Profil wybierz profile, które opisują środowiska połączenia komputera, 

gdy chcesz połączyć się z programem Aparat baz danych, i kliknij przycisk Dalej. 
7. W oknie dialogowym Nazwa wpisz nazwę i opis dla tej reguły, a następnie kliknij przycisk 

Zakończ. 
 

Aby otworzyć port w zaporze systemu Windows dla dostępu TCP 

1. W menu Start wybierz polecenie Uruchom, wpisz WF.msc, a następnie kiliknij przycisk OK. 
2. W przystawce Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi w okienku 

po lewej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Reguły ruchu przychodzącego, a 
następnie kliknij przycisk Nowa reguła w okienku akcji. 

3. W oknie dialogowym Typ reguły zaznacz opcję Port i kliknij przycisk Dalej. 
4. W oknie dialogowym Protokół i porty zaznacz opcję TCP. Wybierz opcję Określone porty 

lokalne, a następnie wpisz numer portu wystąpienia programu Aparat baz danych, taki jak 
1433 dla domyślnego wystąpienia. Kliknij przycisk Dalej. 

5. W oknie dialogowym Akcja zaznacz opcję Zezwalaj na połączenie i kliknij przycisk Dalej. 
6. W oknie dialogowym Profil wybierz profile, które opisują środowiska połączenia komputera, 

gdy chcesz połączyć się z programem Aparat baz danych, i kliknij przycisk Dalej. 
7. W oknie dialogowym Nazwa wpisz nazwę i opis dla tej reguły, a następnie kliknij przycisk 

Zakończ. 
 

Dodatkowo trzeba wejść w Sql Server Configuration Manager=> Sql Server Network 

Configuration=>TCP/IP=>IP Addresses i dla wszystkich ustawić Active Yes oraz Enabled Yes oraz TCP Port 

1433 (domyślnie). Po tym trzeba zrobić restart SQL Server w usługach Windows. 

Żeby zweryfikować czy konfiguracja połączeń jest poprawna należy uruchomić monitor portów np. 

cports.exe i zobaczyć czy połaczenie dziala na porcie 1433. 

  

WYDRUK LISTÓW PRZEWOZOWYCH ORAZ DOKUMENTÓW POŚREDNICZĄCYCH 
Żeby nadać przesyłce i posiadać numer LP musisz wydrukować dla niej list przewozowy. Aby to 

zrobić przejdź do zakładki „Do nadania”. 
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Następnie zaznacz przesyłkę dla której chcesz wydrukować list przewozowy i kliknij „Drukuj”. 

Z listy wybierz opcję „Drukuj LP + dokumenty towarzyszące”. 
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Teraz, gdy Twoja przesyłka posiada numer LP możesz wydrukować dla niej także dokumenty z 

szablonu oraz inne dokumenty takie jak listy przewozowe zwrotne, formularze zwrotu, status 

przesyłki czy specyfikacja. Aby je wydrukować postępuj tak samo jak w przypadku listów 

przewozowych. 

Formularz zwrotu, status przesyłki i specyfikacje zamówienia znajdziesz pod „Wydruki 

niestandardowe”. (Jeżeli chcesz aby były one drukowane automatycznie wraz z listem 

przewozowym patrz str. ) 

 

 


