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1. Opis ogólny 
 

Zadaniem programu jest archiwizowanie deklaracji podatkowych i dokumentów ZUS, a także 

masowa wysyłka tych dokumentów oraz zestawień do firm obsługiwanych przez biura rachunkowe.  

Program przeznaczony jest dla biur rachunkowych pracujących na systemie Comarch ERP Optima, z 

którym jest w pełni zintegrowany. Podstawową funkcjonalnością programu jest możliwość wysyłania 

do klientów e-maili zawierających dokumenty (VAT, CIT, PIT, itp), zbiorcze zestawienia generowane z 

systemu Comarch ERP Optima, oraz faktury za usługi księgowe. Ponadto program ma możliwość 

archiwizowania i przechowywania w określonej lokalizacji (odpowiednio nazwane katalogi) 

dokumentów księgowych i ZUS w postaci plików PDF utworzonych w programie Comarch ERP 

Optima.  

 

Dokumenty są zapisywane, jako pliki pdf w strukturze katalogów zgodnej z poniższym schematem: 

<główny_katalog_eksportu>\<nazwa_bazy_danych>\<rok_miesiąc_deklaracji>\<nazwa_pliku_deklaracji>.pdf 

Np.: 

C:\Users\u1\Desktop\DEKLARACJE\CDN_DEMO_KSIEGOWOSC\2014_03\201403_VAT-

7_CDN_DEMO_KSIEGOWOSC.pdf 

 

Program realizuje masową wysyłkę dokumentów podatkowych, ZUS i druków przelewów do klientów 

biur rachunkowych. Wysyłka realizowana jest z wykorzystaniem adresu e-mail z karty kontrahenta w 

systemie Comarch ERP Optima, dzięki czemu mamy pewność, że adres zawsze jest poprawny, a 

ponad to w przypadku jego zmiany w przyszłości, wystarczy go poprawić tylko na karcie kontrahenta. 

Przed wysyłką dokumentów do klienta program dokona ich automatycznego spakowania do paczki 

ZIP, która dodatkowo zostanie zabezpieczona hasłem chroniącym dokumenty przed 

nieautoryzowanym otwarciem. Dodatkową funkcjonalnością programu jest możliwość 

zapamiętywania historii wysyłek, dzięki czemu możemy w łatwy sposób odszukać informację 

dotyczącą tego, który dokument, kiedy został przekazany do klienta. To pozwala na znaczne 

zaoszczędzenie czasu i pozwala uniknąć wysłania informacji na błędne adresy.  

 
 
 

 



 

  4 
 

2. Wymagania oraz konfiguracja 
 

2.1. Wymagania 
 

 MS Windows 7 lub nowszy 

 Crystal Reports Runtime 13.0.2 

 Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client 

 .NET Framework 4.5 

 

2.2. Instalacja 
 

W pierwszym kroku należy zainstalować wymagane dodatkowe pakiety, a następnie z folderu 

instalatora uruchomić plik setup.exe i postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami: 

 
 
 

2.3. Konfiguracja 
 

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem baz danych. W 

tym celu należy z górnego menu wybrać Ustawienia. 

 

  
 

W oknie konfiguracyjnym należy podać niezbędne informacje: 
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o Serwer SQL – należy wybrać z rozwijanej listy serwer MS SQL. 

o Login – nazwa użytkownika z dostępem do serwera. 

o Hasło – hasło użytkownika. 

o Baza konfiguracyjna – nazwa bazy konfiguracyjnej z Comarch ERP Optima. 

 

W celu zachowania ustawień należy kliknąć  

W następnym kroku należy przeładować bazę klientów: 
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W celu odświeżenia listy baz należy kliknąć . 

 

W następnym kroku należy skonfigurować ustawienia poczty e-mail (adres, szablon wiadomości),  

z której będą wysyłane e-maile z dokumentami. 

 

 

o Serwer SMTP – serwer poczty wychodzącej. 

o Port – port poczty wychodzącej. 

o Użytkownik – nazwa użytkownika e-maila. 

o Hasło – hasło dostępowe do e-maila. 

o Temat wiadomości – temat wysyłanych wiadomości. 

o Treść wiadomości – treść wysyłanych wiadomości. 

o Mój adres e-mail – adres e-mail do przesłania wiadomości testowej. 

o Połączenie szyfrowane SSL – jeżeli przycisk wyboru jest zaznaczony to połączenie 

będzie szyfrowane przy użyciu certyfikatu SSL. 
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Po uzupełnieniu danych należy kliknąć . Jeżeli wyświetli się komunikat z błędem 

należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Jeżeli połączenie będzie poprawne należy 

kliknąć  w celu zachowania ustawień. 

 

3. Praca z aplikacją 
 

3.1. Lista dokumentów 
 

W celu wyświetlenia listy firm z dokumentami należy w sekcji Pokaż dokumenty wybrać okres, z 

jakiego dokumenty mają zostać załadowane:  

 

Po kliknięciu  wszystkie dokumenty zostaną załadowane do tabeli: 

 

Pod tabelą znajduje się informacja na temat ilości baz danych, a także rekordów. 
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W lewej części tabeli znajdują się następujące informacje: 

 Firma (nazwa bazy) – nazwa bazy z Comarch ERP Optima. 

 NIP – numer NIP firmy. 

 Okres – miesiąc, z którego pochodzą dokumenty. 

 Rok - rok, z którego pochodzą dokumenty. 

W pozostałej części znajdują się dokumenty pogrupowane wg: CIT-8, PIT-36, VAT-7, VAT-UE, Przelew 

VAT-7, Przelew CTI-8, Przelew PIT-36, Przelew ZUS, Przelew PIT-4R. 

Dokumenty mogą mieć następujące statusy: 

 Kolor czerwony – deklaracje tego typu nie występują w bazie danych. 

 Kolor zielony – deklaracje tego typu występują w bazie danych. 

 Kolor pomarańczowy – deklaracje tego typu występują w bazie danych i zostały już wcześniej 

wyeksportowane przez program do pliku. 

 Kolor zielony – Wysłano – deklaracje, które zostały wysłane do klienta pocztą e-mail. 

 

W dolnej części okna znajduje się folder zapisu dokumentów. Aby go zmienić należy kliknąć na 

 i wskazać nową lokalizację folderu. 

 

3.2. Eksport dokumentów 
 

Przed eksportem dokumentów należy zaznaczyć te, które mają być brane pod uwagę przy eksporcie. 

Można ręcznie zaznaczyć przycisk wyboru przy danej deklaracji lub skorzystać z seryjnego zaznaczenia 

deklaracji. W celu zaznaczenia wszystkich deklaracji danej firmy, należy zaznaczyć przycisk wyboru 

przy danej firmie, z kolei w celu zaznaczenia danego rodzaju deklaracji należy zaznaczyć przycisk 

wyboru przy danej deklaracji. 

Deklaracje można wyeksportować do pliku lub wysłać e-mailem na adres kontrahenta. 

W celu eksportu do pliku należy kliknąć Zapisz zaznaczone dokumenty. Deklaracje zostaną zapisane 

we wskazanej wcześniej lokalizacji (aby do niej przejść wystarczy kliknąć na folder zapisu, który 

znajduje się u dołu okna). 

W celu wysłania deklaracji do kontrahenta, należy kliknąć Wyślij zaznaczone dokumenty.  
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4. Historia 
 

Wybierając z górnego menu Historia można podejrzeć historię wszystkich eksportów: 

 

Historia zawiera datę oraz godzinę eksportu, klienta, rodzaje dokumentów, status (Wysłano – 

deklaracje wysłane pocztą e-mail, Zapisano – deklaracje eksportowane do pliku), miejsce docelowe 

(adres e-mail w przypadku wysyłki pocztą, folder zapisu w przypadku eksportu na dysk). 

5. Informacje o programie 
 

W celu wyświetlenia informacji o programie należy z górnego menu wybrać Informacje. Otworzy 

się okno, w którym będzie informacja m.in. o wersji programu: 

 


