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Pierwsze uruchomienie 
Przy pierwszym uruchomieniu programu, konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie 
dostępu do serwera SQL na poziomie administratora (użytkownik „sa”).  
Pojawi się monit o podanie hasła. W odpowiednie pola należy wpisać hasło użytkownika „sa” 
(„system administrator” serwera SQL – hasło ustanawiane podczas instalacji MS SQL Server) 
oraz wybrać z listy rozwijalnej nazwę serwera SQL.  
W przypadku gdy na serwerze nie jest uruchomiona usługa SQL Server Browser, lista 
rozwijalna będzie pusta. Należy wówczas wpisać ręcznie nazwę serwera lub jego adres IP.  
 

 
 
Uwaga techniczna: W przypadku serwerów w wersji 2005 EXPRESS i 2008 EXPRESS, 
najczęściej należy za nazwą (lub adresem IP) dopisać „\sqlexpress” 

Logowanie do programu 
Tylko uprawnieni użytkownicy mogą zalogować się do programu. Pierwsze logowanie po 
instalacji, musi odbyć się jako użytkownika „sa” (system administrator).  
Hasło startowe jest puste. Zalecane jest nie używanie pustego hasła dla administratora 
programu. Hasło można w każdej chwili zmienić lub ustanowić poprzez menu „Ustawienia -> 
Użytkownicy i uprawnienia” 
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Okno robocze programu. 
Po poprawnym zalogowaniu, pojawi się okno robocze programu zawierające elementy 
nawigacyjne, informację o licencjobiorcy oraz aktualnie zalogowanym użytkowniku, 
serwerze SQL do którego bazy program został podłączony i uprawnieniach użytkownika. 
 

 
 
Lewy panel nawigacyjny umożliwia dostęp do kartotek: 
 

� Klienci: Zawiera kartotekę klientów, na rzecz których dokonuje się rezerwacji 
� Obiekty: Baza zawierająca spis obiektów podlegających wynajmowi 
� Rezerwacje: Okno prezentacji graficznej wszystkich rezerwacji 
� Stawki: Lista stawek - opłat za wynajem, uwzględniająca czas i dzień tygodnia. 

Każdemu obiektowi można przypisać dowolną stawkę z tej listy. 
� Magazyn: Lista sprzętu, towarów bądź usług, które mogą być elementami transakcji 

wynajmu.  
� Rozliczenia: Baza rozliczeń finansowych za wynajem i sprzedaż usług 

towarzyszących. 
 



 4 

Kartoteka klientów  
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Lista obiektów 
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Okno edycji/dodawania nowego obiektu.  
Do obiektu możemy przyporządkować kod wcześniej zdefiniowanej stawki oraz 
przyporządkować kolor w jakim będzie obiekt wyświetlany na arkuszu.  
Aby obiekt był widoczny na arkuszu planowania, musi być zaznaczony jako „aktywny” 
 

 
 
Kolory można wybrać z listy rozwijalnej lun klikając w przycisk wielokropkiem, wybrać z 
pełnej palety 
 
 

Uwaga techniczna: Jeśli obiektowi nie przypiszemy 
koloru, będzie wyświetlany na arkuszu planowania w 
losowym kolorze. 
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Baza stawek - Edytor stawek 
Wprowadzenie stawki odbywa się poprzez zaznaczenie myszką obszaru i kliknięcie jej 
prawym klawiszem myszki. Pojawi się podręczne menu a następnie okienko edycyjne - 
„wprowadź stawkę”. Stawki można planować z dokładnością do pół godziny na każdy dzień 
tygodnia.  
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Magazyn 
Jest to kartoteka towarów bądź usług dodatkowych możliwych do załączenia do każdej 
rezerwacji jako składniki danej rezerwacji.  
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Komplety towarów i usług 
W programie istnieje możliwość definiowania pojedynczych towarów i usług, oraz tworzenia 
z nich zestawów/kompletów. Używając przycisku „Dopisz” dodaje się pojedynczą pozycję 
magazynową/usługową. Poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj komplet” definiujemy komplet, 
jak np. w poniższym przypadku, składający się z   

 
Uwaga techniczna: Komplety można tworzyć tylko na podstawie zdefiniowanych już 
wcześniej towarów 
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Rozliczenia 
Jest to baza wszystkich rezerwacji w postaci listy. Dzięki temu uzyskuje się wygodne 
narzędzie do przeprowadzania rozmaitych zestawień, filtrów z eksportem do Excela włącznie. 
 

 
 
Szczegóły rozliczenia wraz z pozycjami dodatkowymi są takie same jak w przypadku edycji 
terminu bezpośrednio w terminarzu.  
Pole „cena obiektu” jest obliczane na podstawie przypisanej do obiektu stawki i czasu trwania 
rezerwacji. Do rezerwacji można dołączyć dodatkowe pozycje (wypożyczenie rakiety, kawa, 
herbata) pobierane z okna „Magazyn” 
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Edycja rezerwacji 
Edycji terminu rezerwacji można dokonywać zarówno z poziomu okna rozliczeń jak i widoku 
terminarza.  
Poniżej przedstawione jest okno rezerwacji.  
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Arkusz rezerwacji 
Arkusz umożliwia przeglądanie w różnych układach czasowych zarówno dla wszystkich 
obiektów jednocześnie jak i każdego z osobna. Przycisk „Obiekty” przełącza pomiędzy tymi 
dwoma trybami wyświetlania. W trybie wyłączonego widoku „Obiekty”, poruszamy się po 
obiektach, wybierając odpowiedni z listy po prawej stronie.  
 
Dla wygody, można również zwijać lub rozwijać lewy pasek nawigacyjny. Wystarczy kliknąć 
w jego górnym prawym rogu na ikonkę z symbolem „<<” aby go zwinąć lub „>>” w celu 
rozwinięcie. 
 
Istniejącą rezerwację można rozsuwać i przenosić podobnie jak w MS Outlook.  
 
Uwaga techniczna: najwygodniejszym sposobem dodawania nowej rezerwacji jest 
zaznaczenie odpowiedniego przedziału czasowego poprzez pociągnięcie myszką i kliknięcie 
przycisku „Nowy”. Dane takie jak: czas i obiekt zostaną automatycznie odpowiednio 
wypełnione 

Widok wszystkich (aktywnych) obiektów „na dzie ń”. 

 
 
Uwaga techniczna: Skalę czasu na linijce można zmieniać poprzez kliknięcie na skali czasu  
prawym klawiszem myszki i wybranie odpowiedniego przedziału. Dostępne są przedziały 5, 
10, 15, 30 i 60 minutowe. 
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Widok dla pojedynczego obiektu  
Przełączając tryb wyświetlania przyciskiem „Obiekty” w tryb widoku dla pojedynczego 
obiektu, możemy wyświetlać terminy wyłącznie dla wybranego w panelu nawigacyjnym 
obiektu. 

 



 14 

Widok rezerwacji na osi czasu 
Poniżej kolejny wariant prezentacji arkusza rezerwacji. 
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Ustawienia programu 
Wchodząc poprzez menu „Ustawienia” w oknie głównym wybieramy menu „Preferencje”. 
Wyświetli się poniższe okno. 
 

 
 
Można w nim dodać własne etykiety terminów (kliknięcie w białe pole a następnie wciśnięcie 
klawisza „Insert” na klawiaturze) 

Aktywacja programu 
Aktywacja programu jest konieczna, aby znieść ograniczenia możliwości założenia więcej niż 
20 terminów rezerwacji.  
Dokonuje się jej w pierwszej zakładce „Preferencji programu” opisanych powyżej. 
 

 
 
Klucz aktywacyjny otrzymujecie państwo po wniesieniu opłat licencyjnych i przesłaniu 
numerycznego identyfikatora programu na e-mail: office@eksoft.pl 
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Ilość zamawianych licencji oznacza ilość jednocześnie korzystających z programu stanowisk. 
Program może być zainstalowany na większej ilości stanowisk w ramach firmy, jednak próba 
jednoczesnej pracy większej ilości osób niż ilość zamówionych licencji, nie będzie możliwa.  


