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1. Opis programu 
 

Zarządzanie rabatami by CTI służy do ewidencjonowania rabatów przydzielonych Klientowi i 

naliczania odpowiednich rabatów przy wystawianiu dokumentu. Program umożliwia następujące 

sposoby rabatowania: 

 Rabat od marki (producenta). 

 Rabat czasowy (od – do). 

 Rabat od wartości. 

 Stały rabat. 

 Progi cenowe (w zależności od obrotu danego kontrahenta). 

 

Dostępne dla danego kontrahenta rabaty nie sumują się, a zostają naliczone jeden po drugim. Po 

naliczeniu rabatu kolejny nalicza się względem kwoty poprzednio zrabatowanej. 

Rabaty na dokumencie są przeliczane w Comarch ERP Optima za pomocą funkcji dodatkowej, która 

pobiera dane z programu. 
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2. Pierwsze uruchomienie 
 

Podczas pierwszego uruchomienia programu należy nawiązać połączenie z bazą Comarch ERP 

Optima, na której będą naliczone rabaty kontrahentom. Wyświetli się okienko, w którym należy 

uzupełnić następujące dane: 

 

 Nazwa serwera – nazwa serwera MS SQL, do wyboru z listy rozwijanej. 

 Nazwa użytkownika – nazwa użytkownika z dostępem do serwera. 

 Hasło – hasło użytkownika. 

 Nazwa bazy danych – baza danych Comarch ERP Optima, do wyboru z listy rozwijanej. 

 

W przypadku logowania NT należy zaznaczyć przycisk wyboru Użyj wbudowanych zabezpieczeń 

systemu. 

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć testuj połączenie. Jeżeli wyświetli się komunikat z błędem, 

należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Jeżeli połączenie będzie udane należy kliknąć 

OK. i przejść do użytkowania programu. 

Powyższe dane zostaną zapisane i zapamiętane przy każdym następnym uruchomieniu programu. 
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3. Okno główne programu 
 

Okno główne programu jest podzielone na dwie zakładki: 

 

 Konfiguracja – dane do połączenia z bazą danych. 

 Rabaty – zarządzanie rabatami. 
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4. Konfiguracja połączenia 
 

Na zakładce Konfiguracja znajdują się dane do połączenia z bazą danych, które zostały podane 

przy pierwszym uruchomieniu programu: 

 

W celu zmiany danych należy kliknąć Konfiguruj. Otworzy się takie samo okienko jak przy pierwszym 

uruchomieniu programu (patrz punkt 2), w którym można dokonać zmian. 

5. Zarządzanie rabatami 
 

Zakładka Rabaty służy do zarządzania rabatami dla danego kontrahenta: 
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W górnej części okna należy z listy rozwijanej wybrać kontrahenta, któremu ma zostać przydzielony 

rabat: 

 

Rabat może być przydzielony również dla kilku kontrahentów jednocześnie. W tym celu należy 

kliknąć na przycisk Kontrahent i zaznaczyć przyciski wyboru przy kontrahentach, dla których rabat ma 

zostać naliczony: 

 

W celu zobaczenia, jakie kontrahent ma naliczone rabaty, należy wybrać kontrahenta z listy 

rozwijanej, a jego rabaty zostaną wyświetlone w tabeli: 
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5.1. Rabat od marki 
 

W celu przydzielenia rabatu od marki należy w Rodzaj rabatu zaznaczyć przycisk wyboru przy Rabat 

od marki: 

 

Następnie należy wybrać z listy rozwijanej producenta, przy którym będzie obowiązywał rabat. W 

przypadku, gdy rabat ma obowiązywać do kilku producentów, należy kliknąć przycisk Producent i 

zaznaczyć przyciskami wyboru producentów. 

Następnie w polu Procent rabatu należy ustalić ilość procentową rabatu. Przed dodaniem rabatu 

należy określić czy rabat ma być przydzielony tylko dla wybranego kontrahenta czy dla wszystkich 

zaznaczonych wcześniej kontrahentów. Podobnie sprawa się ma z producentami, należy określić czy 

rabat ma obowiązywać tylko dla wybranego producenta, czy dla wszystkich wcześniej zaznaczonych 

producentów. 

Przycisk wyboru czyść zaznaczenia po imporcie służy do określenia, czy po dodaniu rabatu mają 

zostać wyczyszczone zaznaczenia kontrahentów/producentów i/lub towarów. 

Po kliknięciu Dodaj rabat zostanie dodany. 

5.2. Rabat czasowy 
 

W celu przydzielenia rabatu czasowego należy w Rodzaj rabatu zaznaczyć przycisk wyboru przy 

Rabat czasowy: 

 

Następnie należy określić w polach Od – Do czas trwania rabatu, a także wybrać z listy rozwijanej 

towar, dla którego będzie obowiązywał rabat. W przypadku, gdy rabat ma obowiązywać do kilku 

towarów, należy kliknąć przycisk Towar i zaznaczyć przyciskami wyboru towary. 



 

9 
 

Następnie w polu Procent rabatu należy ustalić ilość procentową rabatu. Przed dodaniem rabatu 

należy określić czy rabat ma być przydzielony tylko dla wybranego kontrahenta czy dla wszystkich 

zaznaczonych wcześniej kontrahentów. Podobnie sprawa się ma z towarami, należy określić czy rabat 

ma obowiązywać tylko dla wybranego towaru, czy dla wszystkich wcześniej zaznaczonych towarów. 

Przycisk wyboru czyść zaznaczenia po imporcie służy do określenia, czy po dodaniu rabatu mają 

zostać wyczyszczone zaznaczenia kontrahentów/producentów i/lub towarów. 

Po kliknięciu Dodaj rabat zostanie dodany. 

5.3. Rabat od wartości 
 

W celu przydzielenia rabatu od wartości należy w Rodzaj rabatu zaznaczyć przycisk wyboru przy 

Rabat od wartości: 

 

Następnie należy określić czy rabat ma być przydzielony tylko dla wybranego kontrahenta czy dla 

wszystkich zaznaczonych wcześniej kontrahentów.  

Przycisk wyboru czyść zaznaczenia po imporcie służy do określenia, czy po dodaniu rabatu mają 

zostać wyczyszczone zaznaczenia kontrahentów/producentów i/lub towarów. 

Po kliknięciu Dodaj zostanie wyświetlone okienko, w którym należy ustalić progi, przy których będą 

obowiązywały rabaty: 
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Po określeniu wartości progu oraz wartości procentowej rabatu dla danego progu należy kliknąć 

Zapisz w celu dodania rabatu. 

5.4. Stała cena 
 

W celu przydzielenia rabatu stała cena należy w Rodzaj rabatu zaznaczyć przycisk wyboru przy Stała 

cena: 

 

Następnie należy wybrać z listy rozwijanej towar, dla którego będzie obowiązywał rabat. W 

przypadku, gdy rabat ma obowiązywać do kilku towarów, należy kliknąć przycisk Towar i zaznaczyć 

przyciskami wyboru towary. 

Następnie w polu Cena należy ustalić kwotę rabatu. Przed dodaniem rabatu należy określić czy rabat 

ma być przydzielony tylko dla wybranego kontrahenta czy dla wszystkich zaznaczonych wcześniej 

kontrahentów. Podobnie sprawa się ma z towarami, należy określić czy rabat ma obowiązywać tylko 

dla wybranego towaru, czy dla wszystkich wcześniej zaznaczonych towarów. 

Przycisk wyboru czyść zaznaczenia po imporcie służy do określenia, czy po dodaniu rabatu mają 

zostać wyczyszczone zaznaczenia kontrahentów/producentów i/lub towarów. 

Po kliknięciu Dodaj rabat zostanie dodany. 

5.5. Progi cenowe w zależności od ilości 
 

W celu przydzielenia rabatu w zależności od ilości należy w Rodzaj rabatu zaznaczyć przycisk wyboru 

przy Progi cenowe w zależności od ilości: 
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Następnie należy wybrać z listy rozwijanej towar, dla którego będzie obowiązywał rabat. W 

przypadku, gdy rabat ma obowiązywać do kilku towarów, należy kliknąć przycisk Towar i zaznaczyć 

przyciskami wyboru towary. 

Następnie należy określić czy rabat ma być przydzielony tylko dla wybranego kontrahenta czy dla 

wszystkich zaznaczonych wcześniej kontrahentów. Podobnie sprawa się ma z towarami, należy 

określić czy rabat ma obowiązywać tylko dla wybranego towaru, czy dla wszystkich wcześniej 

zaznaczonych towarów. 

Przycisk wyboru czyść zaznaczenia po imporcie służy do określenia, czy po dodaniu rabatu mają 

zostać wyczyszczone zaznaczenia kontrahentów/producentów i/lub towarów. 

Po kliknięciu Dodaj zostanie otworzone okienko, w którym należy ustalić progi, przy których będą 

obowiązywały rabaty: 

 

Po określeniu wartości progu oraz wartości procentowej rabatu dla danego progu należy kliknąć 

Zapisz w celu dodania rabatu. 
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5.6. Zmiana wartości rabatów 
 

W każdej chwili można zmienić wartość przypisanych rabatów. W tym celu należy edytować wartości 

w tabeli z rabatami dla danego kontrahenta: 

  

W przypadku rabatów od wartości można dowolnie modyfikować/usuwać/dodawać progi rabatowe. 

W tym celu wystarczy kliknąć + lub - przy danym rabacie. 

6. Funkcja dodatkowa naliczająca rabaty na fakturze 
 

6.1. Dołączenie funkcji dodatkowej 
 

W celu dołączenia funkcji dodatkowej należy na dokumencie, do którego mają zostać 

przydzielone rabaty należy z górnego menu wybrać Funkcje Dodatkowe -> Konfiguracja funkcji 

dodatkowych: 

 

Otworzy się nowe okno, w którym należy wybrać Ogólne i kliknąć ikonę plusa: 
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Otworzy się kolejne okno, w którym należy wpisać nazwę zestawu funkcji dodatkowych i kliknąć 

ikonę dyskietki. W następnym kroku należy zaznaczyć stworzony zestaw funkcji i ponownie kliknąć 

ikonę plusa. Otworzy się okno, w którym należy wpisać nazwę funkcji dodatkowej oraz resztę ustawić 

tak jak na poniższym zrzucie: 

 

 

Na zakładce Definicja należy wczytać dołączony przez producenta oprogramowania plik 

naliczRabaty.xpt: 
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Po wczytaniu pliku i kliknięciu ikony dyskietki funkcja jest gotowa do użycia. 

6.2. Naliczenie rabatu 
 

W celu naliczenia rabatów dodanych w programie Zarządzenie rabatami by CTI należy na 

dokumencie wywołać dołączoną wcześniej funkcję dodatkową: 

 

Po wywołaniu funkcji rabaty zostaną naliczone. 


