
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mobic Magazynier  

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja obsługi 



 
 
 

MOBIC MAGAZYNIER – INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 

 
 

Spis treści 
1 Aplikacja Mobic Magazynier............................................................................................................ 3 

1.1 Wstęp ...................................................................................................................................... 3 

1.2 Pierwsze uruchomienie i podstawowa konfiguracja ............................................................... 3 

1.3 Wydanie, Przyjęcie magazynowe ............................................................................................ 5 

Realizacja Zamówień od klientów/Zamówień do dostawców ........................................................ 6 

Tworzenie nowego dokumentu Wydania/Przyjęcia........................................................................ 9 

1.4 Przesunięcia MM ................................................................................................................... 11 

Realizacja Przesunięć MM ............................................................................................................. 12 

Tworzenie nowego dokumentu Przesunięcia MM ........................................................................ 14 

1.5 Historia .................................................................................................................................. 16 

1.6 Inwentaryzacja ...................................................................................................................... 16 

1.7 Przeglądanie stanów magazynowych .................................................................................... 18 

1.8 Zaawansowane opcje konfiguracji ........................................................................................ 19 

1.9 Synchronizacja z programami magazynowymi ..................................................................... 23 

1.9.1 Subiekt GT...................................................................................................................... 23 

1.9.2 PC Market ...................................................................................................................... 26 

 

  



 
 
 

MOBIC MAGAZYNIER – INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 

 
 

1 Aplikacja Mobic Magazynier 

1.1 Wstęp 

Mobic Magazynier jest aplikacją na systemy Android od wersji 7.0. Mobic Magazynier działa na 

wszystkich urządzeniach mobilnych w ten sam sposób za wyjątkiem skanera kodów kreskowych. Jakość 

skanera kodów kreskowych jest uzależniona od jakości aparatu/kamery w smartfonie oraz dostępności 

i jakości fizycznego (laserowego) czytnika kodów kreskowych. 

1.2 Pierwsze uruchomienie i podstawowa konfiguracja 

Po uruchomieniu aplikacji użytkownikowi zostaje zaprezentowane menu główne aplikacji.  

 

Rysunek 1 Ekran startowy aplikacji 

Pierwszym krokiem jest skonfigurowanie aplikacji i przypisanie jej do odpowiedniego użytkownika. W 

tym celu należy kliknąć „Narzędzia”, odnaleźć pole „Nazwa użytkownika” i uzupełnić „Nazwę 

użytkownika” i „Hasło” wartościami wpisanymi podczas zakładania konta na stronie 

www.magazynier.mobic.pl (Rysunek 2). Hasło jest niezbędne przy potwierdzaniu wszystkich danych w 

kolejnych krokach. 

Po uzupełnieniu nazwy użytkownika i hasła należy uzupełnić dane uruchomionego Serwera Online. W 

menu Narzędzia -> Dane Serwera Online wpisujemy IP serwera wraz z portem 7214. Wpisany adres 

serwera potwierdzany hasłem (Rysunek 3).  

Przykładowo: 

87.102.14.99:7214 
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Uwaga: Przed zaakceptowaniem warto przetestować połączenie z serwerem. Sposób konfiguracji i 

instalacji serwera online został opisany w rozdziale 1.9. 

 

Rysunek 2 Wpisywanie danych uwierzytelniających 

 

Rysunek 3 Wprowadzanie serwera online 

Następnie należy uzupełnić Dane magazynowe (Narzędzia->Dane magazynowe). W tym kroku 

uzupełniamy podstawowy magazyn do pracy z aplikacją oraz nazwę magazyniera używaną do 

identyfikowania pracy(dokumentów) w programie ERP. Wprowadzona nazwa magazyniera będzie 
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znajdować się w uwagach lub w opisie dokumentu w systemie ERP. Wpisane dane należy potwierdzić 

hasłem (Rysunek 4). 

 

Rysunek 4 Uzupełnianie danych magazynowych 

Po wykonaniu tych operacji można pobrać dane magazynowe o towarach i kontrahentach poprzez 

wybranie Narzędzia -> Pobierz aktualne dane z magazynu. 

Uwaga: Dodatkowo, w zależności od urządzenia jakim dysponujemy do pracy z Mobic Magazynier, 

możemy zaznaczyć „Korzystaj z wbudowanego skanera”. Dla kolektorów danych z wbudowanym 

czytnikiem laserowym ułatwi to obsługę aplikacji. We wszystkich miejscach w aplikacji znika zakładka 

„Skanuj kod”, a skanować towary można z zakładki „Wyszukaj” lub „Pozycje”. 

1.3 Wydanie, Przyjęcie magazynowe 
Po wejściu w menu „Wydanie” aplikacja pobiera dane o Zamówieniach od klientów z programu ERP. 

Dla menu „Przyjęcie” są to dane o Zamówieniach do dostawców. Dane o Wydaniach i Przyjęciach 

aktualizowane są przy każdym wejściu w zakładkę lub wciśnięciu przycisku odśwież w prawym górnym 

rogu ekranu. Konkretny dokument można wyszukać przy użyciu „lupki” znajdującej się w nagłówku 

ekranu (Rysunek 5). 
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Rysunek 5 Lista Zamówień od klienta i do dostawcy w menu Wydania i Przyjęcia 

Na liście znajduje się: ilość pozycji na dokumencie, nazwa dokumentu, kontrahent, data dokumentu i 

termin realizacji. Po przekroczeniu terminu realizacji zmienia on kolor na czerwony. 

Realizacja Zamówień od klientów/Zamówień do dostawców 

Po wybraniu dokumentu wyświetlają się informacje o dokumencie w dwóch zakładkach. W menu 

„Info” wyświetlają się informacje nagłówkowe o dokumencie: Numer dokumentu, Kontrahent, Uwagi, 

Termin, Status, Sposób wysyłki. W menu Pozycje wyświetlane są wszystkie pozycje dokumentu z 

informacją o nazwie towaru, kodzie EAN, symbolu, Ilości na zamówieniu i ilości w magazynie.  

Sposób wysyłki określa, jaki dokument zostanie utworzony w programie ERP na podstawie tego 

zamówienia. Więcej informacji na temat tego ustawienia znajduje się w rozdziale 1.8. 
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Rysunek 6 Widok dokumentu przyjęcia/wydania. 

Po wejściu dokument jest nie do edycji. Aby zacząć realizować Przyjęcie/Wydanie należy zarezerwować 

dokument.  W tym celu po prawej stronie nagłówka w górnej części ekranu należy wcisnąć przycisk 

„check” rezerwacji. Dokument zostanie zarezerwowany dla danego magazyniera i nie będzie on już 

widoczny w aplikacji dla innych magazynierów. 

 

Rysunek 7 Widok dokumentu przyjęcia/wydania po rezerwacji 

Po rezerwacji dokumentu w zakładce „Info” istnieje możliwość edycji Uwag oraz Sposobu wysyłki. W 

zakładce Pozycje istnieje możliwość edycji pozycji (uzupełniania wartości rzeczywistych) oraz 
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skanowania towarów czytnikiem laserowym (o ile zaznaczono tak w ustawieniach). W przypadku pracy 

na smartfonie istnieje jeszcze zakładka Kamera umożliwiająca skanowanie przy pomocy aparatu 

(Rysunek 7). 

Edytując pozycje dokumentu użytkownik, w zależności od konfiguracji edycji pozycji, może wpisywać 

ilości, usuwać całe pozycje lub dodawać pozycje z magazynu. Istnieje możliwość blokowania każdego 

rodzaju operacji oddzielnie - wszystkie opcje konfiguracyjne dodawania/edycji i usuwania pozycji 

znajdują się w rozdziale 1.8.  

Aby wpisać ilość wystarczy zeskanować lub wybrać daną pozycję. Przy wpisywaniu pozycji 

automatycznie pojawia się ilość z zamówienia. Dostępny jest także kalkulator po wybraniu którego 

istnieje możliwość przeliczenia wartości. 

 

Rysunek 8 Dodawanie pozycji dokumentu 

Aby usunąć wybraną pozycję należy przytrzymać palcem wybrany wiersz. Dodawanie pozycji nie 

występującej na dokumencie odbywa się poprzez zeskanowanie kodu lub wybranie towaru spośród 

dostępnych w magazynie (przycisk „+” dostępny w nagłówku zamówienia). 
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Rysunek 9. Dodawanie nowej pozycji 

Uwaga: podczas zeskanowania towaru, którego nie ma w ani na dokumencie i w magazynie istnieje 

możliwość dodania go do dokumentu razem z nazwą (opcja konfigurowalna w Narzędziach). Program 

ERP odpowiednio obsłuży ten wpis.   

Tworzenie nowego dokumentu Wydania/Przyjęcia 

Istnieje możliwość dodania nowego dokumentu Przyjęcia/Wydania magazynowego. W tym celu w 

menu Przyjęcie/Wydanie należy kliknąć w „plusik” znajdujący się w prawej dolnej części ekranu. 

Nowy dokument ma dużo więcej możliwości edycyjnych. W zakładce „Info” można edytować, oprócz 

Uwag i Sposobu wysyłki, także: numer dokumentu, kontrahenta oraz termin. W zakładce „Pozycje” nie 

ma żadnych pozycji- wszystkie pozycje użytkownik dodaje jako nowe (Rysunek 10). 
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Rysunek 10. Dodawanie nowego dokumentu przyjęcia/wydania 

Po zakończeniu edycji dokumentu można go wysłać do programu ERP klikając w zakładce „Info” „Wyślij 

Dokument” dokument zostanie wysłany do programu ERP i zablokowany do edycji. W tym samym 

miejscu można zrezygnować z realizacji dokumentu poprzez wybranie przycisku „Wycofaj dokument” 

(nie dotyczy nowych dokumentów). Wszystkie zmiany wprowadzone na dokumencie zostaną 

wycofane i będzie możliwość realizacji dokumentu przez innego magazyniera. 

Wysyłanie dokumentu Wydania firmą kurierską 

Po prawidłowym wypełnieniu „Konfiguracji wysyłania paczek” (patrz rozdział 1.8) użytkownik ma 

możliwość wejścia w dodatkowe menu „Obsługa kurierska”. W tym menu prezentowane są dane do 

wysyłki paczek przy pomocy kuriera. W tym miejscu użytkownik może edytować adres Odbiorcy oraz 

dodawać paczki jakie zostaną wysłane (Rysunek 11). 

Przed wysyłką żądania do firmy kurierskiej użytkownik musi sprawdzić poprawność danych odbiorcy 

oraz dodać co najmniej jedną paczkę (dla UPS rozmiar paczki nie jest wymagany – tylko waga). 

Przed wysyłką użytkownik może wyczyścić wprowadzone zmiany używając ikony w menu podręcznym. 

Po wysyłce żądania do firmy kurierskiej nie będzie można edytować odbiorcy, paczek oraz anulować 

zamówienia kuriera. 

Po zamówieniu kuriera etykieta do wydruku zapisywana jest w pamięci urządzenia w folderze 

„mobileCollector”. Posiadając drukarkę Zebra można ją od razu wydrukować na etykiecie 

samoprzylepnej po wcześniejszej prawidłowej konfiguracji (patrz rozdział 1.8) 
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Rysunek 11 Widok ekranów Obsługi kurierskiej 

Po wysłaniu paczek oraz po zamówieniu kuriera status dokumentu zmienia się na odpowiednio „kurier 

zamówiony” oraz „paczka wysłana”. W systemie ERP nie są zmiany w żaden sposób zapisywane.  

1.4 Przesunięcia MM 
Po wejściu w menu „Przes. MM” aplikacja pobiera dane o Przesunięciach MM z programu ERP. Dane o 

Przesunięciach MM aktualizowane są przy każdym wejściu w zakładkę lub wciśnięciu przycisku odśwież 

w prawym górnym rogu ekranu. Konkretny dokument można wyszukać przy użyciu „lupki” znajdującej 

się w nagłówku ekranu (Rysunek 5). 
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Rysunek 12 Lista Przesunięć MM 

Na liście znajduje się ilość pozycji na dokumencie, nazwa dokumentu, kontrahent, data dokumentu. 

Realizacja Przesunięć MM 

Po wybraniu dokumentu do kolekcji wyświetlają się informacje o dokumencie w dwóch zakładkach. W 

menu „Info” wyświetlają się informacje nagłówkowe: Numer dokumentu Data dokumentu, Uwagi, 

Status, Magazyn docelowy. W menu Pozycje wyświetlane są wszystkie pozycje dokumentu z informacją 

o nazwie towaru, kodzie EAN, symbolu, Ilości na zamówieniu i ilości w magazynie podstawowym.  

 

Rysunek 13 Widok dokumentu Przesunięcia MM. 

Po wejściu dokument jest nie do edycji. Aby zacząć realizować Przesunięcie MM należy zarezerwować 

dokument.  W tym celu po prawej stronie nagłówka należy wcisnąć przycisk „check” rezerwacji. 

Dokument zostanie zarezerwowany dla danego magazyniera i nie będzie on już widoczny w aplikacji 

dla innych magazynierów. 

Po rezerwacji dokumentu w zakładce „Info” istnieje możliwość edycji Uwag. W zakładce Pozycje 

istnieje możliwość edycji pozycji (uzupełniania wartości rzeczywistych) oraz skanowania towarów 

czytnikiem laserowym (o ile zaznaczono tak w ustawieniach). W przypadku pracy na smartfonie istnieje 

jeszcze zakładka kamera umożliwiająca skanowanie przy pomocy aparatu (Rysunek 14). 
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Rysunek 14 Widok dokumentu Przesunięcia MM 

Edytując pozycje dokumentu użytkownik, w zależności od konfiguracji edycji pozycji, może wpisywać 

ilości, usuwać całe pozycje lub dodawać pozycje z magazynu. Istnieje możliwość blokowania każdego 

rodzaju operacji oddzielnie - wszystkie opcje konfiguracyjne dodawania/edycji i usuwania pozycji 

znajdują się w rozdziale 1.8.  

 

 

Rysunek 15 Dodawanie pozycji dokumentu 
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Aby usunąć wybraną pozycję należy przytrzymać palcem wybrany wiersz. Dodawanie pozycji nie 

występującej na dokumencie odbywa się poprzez zeskanowanie kodu lub wybranie towaru spośród 

dostępnych w magazynie (przycisk „+” dostępny w nagłówku zamówienia). 

 

Rysunek 16. Dodawanie nowego dokumentu Przesunięcia MM 

Uwaga: Podczas zeskanowania towaru, którego nie ma w magazynie istnieje możliwość dodania go do 

dokumentu razem z nazwą (opcja konfigurowalna w Narzędziach). Program ERP odpowiednio obsłuży 

ten wpis.   

W przypadku dokumentów, na których znajdują się zestawy/komplety aplikacja może je automatycznie 

rozpakować i wyświetlać pojedynczo w postaci kompletów i składników. Więcej informacji na temat 

kompletacji składników znajduje się w rozdziale 1.8 (Rysunek 17). 
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Rysunek 17 Kompletacja składników i kompletów 

Tworzenie nowego dokumentu Przesunięcia MM 

Istnieje możliwość dodania zupełnie nowego dokumentu Przesunięcia MM. W tym celu w menu Przes. 

MM należy kliknąć w „plusik” znajdujący się w prawej dolnej części ekranu. 

Nowy dokument ma dużo więcej możliwości edycyjnych. W zakładce „Info” można edytować, oprócz 

Uwag, także: numer dokumentu oraz magazyn docelowy. W zakładce „Pozycje” nie ma żadnych 

pozycji- wszystkie pozycje użytkownik dodaje jako nowe (Rysunek 18). 
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Rysunek 18. Dodawanie nowego dokumentu Przesunięcia MM 

Po zakończeniu edycji dokumentu można go wysłać do programu ERP klikając w zakładce „Info” „Wyślij 

Dokument” dokument zostanie wysłany do programu ERP i zablokowany do edycji. W tym samym 

miejscu można zrezygnować z realizacji dokumentu poprzez wybranie przycisku „Wycofaj dokument” 

(nie dotyczy nowych dokumentów). Wszystkie zmiany wprowadzone na dokumencie zostaną 

wycofane i będzie możliwość realizacji dokumentu przez innego magazyniera. 

1.5 Historia 

W tej zakładce widoczne są wszystkie dokumenty Przyjęć, Wydań i Przesunięć MM wprowadzone w 

aplikacji. W tym miejscu niewysłane dokumenty można dalej realizować lub przeglądać dokumenty 

wysłane do ERP. 

 

Rysunek 19 Widok historii dokumentów 

Dokumenty w historii można też wyszukiwać przy pomocy znajdującej się w nagłówku „lupki”. Po 

wejściu w dokument, w zależności od jego statusu, użytkownik może kontynuować jego edycję lub 

przeglądać wprowadzone wcześniej dane. 

Na liście zaznaczone są znakiem upload’u dokumenty nieedytowane – już wysłane do programu ERP.  

1.6 Inwentaryzacja 

Po wejściu w menu Inwentaryzacja wyświetlana jest użytkownikowi lista wszystkich inwentaryzacji 

przeprowadzonych do tej pory na danym urządzeniu. Na liście wyświetlane są informacje o ilości 

pozycji inwentaryzacji, nazwie dokumentu oraz informacji czy dokument został już wysłany do 

ERP(ikona upload’u). 
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Po utworzeniu nowego dokumentu w zakładce „Info” istnieje możliwość edycji Uwag oraz Numeru 

dokumentu. W zakładce Pozycje istnieje możliwość dodawania nowych pozycji. W przypadku pracy na 

smartfonie istnieje zakładka Kamera umożliwiająca skanowanie przy pomocy aparatu (Rysunek 20). 

 

Rysunek 20 Widok inwentaryzacji 

W zakładce pozycje istnieje możliwość dodawania nowych pozycji poprzez skanowanie skanerem 

laserowym lub poprzez przycisk „+” znajdujący się po prawej stronie nagłówka. By wpisać ilość 

wystarczy zeskanować towar w widoku pozycji. Dostępny jest także kalkulator po wybraniu którego 

istnieje możliwość przeliczenia wartości (Rysunek 21). 
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Rysunek 21 Dodawanie pozycji dokumentu 

Aby usunąć wybraną pozycję należy przytrzymać palcem wybrany wiersz. Można także edytować 

wpisane wcześniej pozycje poprzez kliknięcie na wybrany wiersz. Użytkownik może wyszukać wpisany 

wiersz wykorzystując ikonę „lupki” znajdującą się w nagłówku. 

Istnieje możliwość zaawansowanej konfiguracji wprowadzania pozycji – więcej informacji na ten temat 

znajduje się w 1.8. 

Po zakończeniu wprowadzania dokumentu w zakładce Info należy kliknąć przycisk „Wyślij dokument”. 

Inwentaryzacja zostanie wysłana do programu ERP. 

1.7 Przeglądanie stanów magazynowych 

W celu przeglądania stanów magazynowych należy wybrać menu „Przeglądanie”. W oknie 

przeglądania towarów występują wszystkie towary pobrane z programu ERP. Na liście widać takie dane 

jak nazwa, kod kreskowy, symbol oraz ilość w podstawowym magazynie. Po kliknięciu pokazuje się 

okienko z ilościami ze wszystkich magazynów dostępnych w aplikacji Mobic Magazynier. Wyszukać 

towar można także po nazwie, symbolu, lub kodzie kreskowym przy pomocy „lupki” dostępnej w 

nagłówku. 

Po przełączeniu się na zakładkę „Skanuj Kod” i używając Smartfona użytkownik może zeskanować 

wybrany kod kreskowy aby wejść w szczegóły (Rysunek 22).  

 

Rysunek 22 Ekran przeglądania towarów 
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1.8 Zaawansowane opcje konfiguracji 

Wszystkie opcję konfiguracji aplikacji znajdują się w menu „Narzędzia”.  Poniżej opisano wszystkie 

możliwe opcje konfiguracyjne: 

 Pobierz aktualne dane z magazynu 

Opcja umożliwia sprawdzenie dostępności i pobranie aktualnych stanów magazynowych. Pobierane są 

najświeższe dane o kontrahentach i towarach 

 Konfiguracja kodów zmiennowagowych 

Umożliwia dodawanie konfiguracji kodów zmiennowagowych. Dla każdej konfiguracji wprowadza się 

szablon kodu kreskowego w pole Konfiguracja składający się z cyfr, S(część stała symbol), ?(ilość/waga) 

oraz K jako cyfry kontrolnej. Przy skanowaniu kodu zmiennowagowego automatycznie wypełnia się 

pole z ilością. 

 Otrzymuj powiadomienia z aplikacji 

Określa, czy aplikacja Mobic Magazynier ma odbierać powiadomienia na ekranie powiadomień 

systemu Android. 

 Nazwa użytkownika 

Wymagane do prawidłowego działania aplikacji. Użytkownik wprowadza dane uwierzytelniające 

otrzymane podczas rejestracji aplikacji na stronie internetowej. 

 Dane magazynowe 

Użytkownik aplikacji wpisuje swoje imię i nazwisko oraz wybiera domyślny magazyn do pracy z 

aplikacją. Zapisanie zmian musi być potwierdzone hasłem. 

 Opcje realizowania dokumentu 

Dla Wydań/Przyjęć i Przesunięć MM określenie jaki dokument ma zostać utworzony po wysłaniu 

dokumentu do programu ERP. Dla przyjęć możliwe do wyboru: Faktura Zakupu, Przyjęcie Zewnętrzne, 

Zrealizowanie zamówienia. Dla wydań: Faktura Sprzedaży, Wydanie zewnętrzne, Zrealizowanie 

zamówienia. Dla Przesunięć możliwe jest wybranie MM- i MM+, a także PW i RW. W przypadku 

dokumentów PW i RW możliwe jest ustawienie rozkompletowania zestawów. Przy wybraniu tej opcji, 

podczas przyjmowania dokumentu, towary, które są kompletami, zostają zamienione na składniki w 

ilości zależnej od receptury kompletu. 

 Serwer online 

Opcja umożliwia wpisanie adresu serwera online niezbędnego do wymiany danych pomiędzy aplikacją 

a programem ERP. 

 Konfiguracja wysyłania paczek 
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Opcja umożliwia konfiguracje współpracy z firmą kurierską w celu wysyłania wydań magazynowych. 

Dodanie co najmniej jednej konfiguracji odblokowuje przycisk „Obsługa kurierska” na dokumencie 

Wydania. Dodanie wielu konfiguracji pozwoli każdorazowo wybrać konfigurację przed wysyłką. Przy 

dodawaniu konfiguracji należy wpisać jej nazwę roboczą w celu rozróżniania wielu konfiguracji podczas 

wysyłania. W aplikacji można skonfigurować współpracę z następującymi firmami kurierskimi: 

 UPS 

Po dodaniu konfiguracji należy uzupełnić pola prezentowane przez aplikację. 

o Nazwa użytkownika UPS, Hasło UPS, numer konta UPS – są to dane z konta serwisu 

myUPS. Do zamawiania paczek przez aplikację niezbędne jest założenie konta w 

serwisie myUPS. 

o Pola Nadawca – pola, które będą prezentowały się jako nadawca podczas 

zamawiania kuriera 

o Kod rodzaju paczki – dla Polski dostępne są następujące kody: 

 

Rysunek 23 Kody rodzajów paczek dla UPS 

o Szerokość druku, wysokość druku, DPI – parametry drukarki etykiet Zebra 

wymagane podczas wydruku listu przewozowego. Bez uzupełnienia tych 

parametrów nie będzie możliwe wydrukowanie listu przewozowego, a plik 

graficzny z listem przewozowym zostanie zapisany w pamięci urządzenia w 

folderze mobileCollector/. 

Uwaga:  Do działania drukarki etykiet firmy Zebra niezbędne jest pobranie, zainstalowanie i 

konfiguracja aplikacji Zebra PrintConnect dostępnej w sklepie play. 

 Korzystaj z wbudowanego skanera 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zebra.printconnect&hl=pl&gl=US
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Opcja umożliwia uproszczenie skanowania kodów kreskowych na dokumentach. Po jej zaznaczeniu 

możliwość skanowania kodów kreskowych już z zakładki „Pozycje”.  Po wybraniu tej opcji zakładki 

umożliwiające skanowanie za pomocą aparatu zostają ukryte. 

 Ustawienia „Smart Scan” (dla skanowania aparatem) 

Konfiguracja SmartScan umożliwia zmianę dokładności sczytywanych kodów kreskowych skanera dla 

dwóch najpopularniejszych formatów kodów kreskowych. Zwiększenie dokładności wiąże się ze 

zwiększeniem czasu potrzebnego na sczytanie kodu kreskowego. 

Uwaga:  Zaleca się nie zmienianie tych opcji. Domyślna konfiguracja SmartScan została ustawiona po 

przeprowadzeniu wielu testów i jest najbardziej optymalna do codziennej pracy. 

W tym miejscu istnieje także możliwość zmiany rozdzielczości aparatu podczas skanowania kodów 

kreskowych. Zmiana rozdzielczości może spowodować poprawę szybkości skanowania kodów i 

dokładności sczytywania. Zaleca się korzystanie z ustawień domyślnych. 

 Tryb oszczędzania energii (dla skanowania aparatem) 

W oknie użytkownik ma możliwość zarządzać trybem oszczędzania energii. W celu wydłużenia czasu 

pracy baterii użytkownik może: 

 włączać/wyłączać ekran podczas bezczynności skanera 

Opcja pozwala na wyłączanie ekranu po dłuższej bezczynności skanera. Czas przejścia w stan uśpienia 

konfiguruje się bezpośrednio w ustawieniach systemu Android. Przy odznaczeniu tej opcji ekran 

telefonu podczas skanowania nigdy się nie wyłączy. 

Uwaga:  Gdy w ustawieniach systemu Android ustawiona jest metoda odblokowania telefonu na 

„Przeciągnij” istnieje możliwość szybkiego powrotu do skanowania klikając klawisz odblokowywania 

telefonu. 

 włączenie/wyłączenie skanowania podczas dotykania ekranu 

Podczas włączenia tej opcji podgląd kamery jest cały czas włączony, ale skaner skanuje dopiero podczas 

dotykania ekranu (w jakimkolwiek miejscu wyświetlacza). Gdy opcja ta jest wyłączona skaner pracuje 

przez cały czas podglądu kamery. 

  skanowanie tylko w płaszczyźnie poziomej 

Po włączeniu tej opcji skaner skanuje towary tylko w płaszczyźnie poziomej. Skanowanie w pionie i w 

poziomie jest możliwe tylko z wyłączoną tą opcją. 

 Rodzaje skanowanych kodów(dla skanowania aparatem) 
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Użytkownik ma możliwość włączenia/wyłączenia rodzajów kodów, jakie sczytuje skaner. Użytkownik 

ma do wyboru: Aztec, CODABAR, Code 39, Code 93 ,Code 128, Data Matrix 2D , EAN-8 ,EAN-13 ,ITF 

(Interleaved Two of Five), MaxiCode, PDF417, QR Code , RSS 14,RSS EXPANDED, UPC-A, UPC-E. 

 Konwertuj UPCA-A do EAN13 (dla skanowania aparatem) 

Opcja umożliwia włączenie/wyłączenie automatycznej konwersji sczytywania kodów UPC-A do EAN13. 

Przy włączonej tej opcji każdy sczytany kod UPC-A (12 cyfrowy) zostanie uzupełniony o „0” na początku 

kodu. 

 Podpowiadaj ostatnio wprowadzanego kontrahenta 

Przy wprowadzaniu nowych dokumentów domyślnie podpowiadaj ostatnio wybranego 

kontrahenta/ostatnio wybrany magazyn. 

 Ustawienia wprowadzania pozycji 

Ustawienia wprowadzania i edycji pozycji na dokumentach Przyjęć, Wydań i Przesunięć MM 

 

 Dodawanie nowych towarów 

Na dokumentach Przyjęć/Wydań i Przesunięć MM możliwość wprowadzania towarów spoza 

magazynu. Wymagane uzupełnienie nazwy pozycji. 

 Dodawanie pozycji dokumentu 

Przy kolekcjonowaniu przyjęć/wydań/przesunięć MM możliwość dodawania nowych pozycji do 

dokumentu. Przy wyłączonej opcji nie będzie możliwość edycji dokumentów pobranych z ERP 

(dodawania pozycji). 

 Ręczna edycja pozycji 

Umożliwia blokowanie/odblokowanie edycji pozycji bez skanowania kodu kreskowego (ręczny wybór). 

 Zmiana ilości na dokumentach 

Przy wyłączonej opcji użytkownik nie może zmieniać ilości w pozycjach przesyłanych z programu ERP 

 Edytuj ilości kompletów 

Przy wyłączonej opcji, na dokumentach Przesunięć MM, przy włączonej opcji rozpakowywania 

zestawów, użytkownik nie ma możliwości ręcznej edycji pozycji, które są zestawami. Ilości zestawów 

są automatycznie edytowane tylko w przypadku kolekcji składników. 

 Pozwalaj na wprowadzanie ilość "0" 
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Po zaznaczeniu tej opcji będzie możliwość wysyłania dokumentów do ERP nawet, w przypadku gdy 

jedna z pozycji będzie nieuzupełniona (Ilość rzeczywista będzie równa 0) 

 Aktualizuj aplikację 

Opcja umożliwia wykonanie aktualizacji aplikacji do najnowszej wersji. Dostępne tylko dla 

użytkowników mających wykupiony pakiet gwarancyjny. 

Uwaga: Dostępność nowszej wersji aplikacji jest sprawdzana także przy każdym uruchomieniu 

aplikacji. 

 Wyślij informację o błędzie 

Użytkownik ma możliwość wysłania informacji o znalezionym błędzie w aplikacji. Po kliknięciu może 

uzupełnić informacje o znalezionym błędzie, które zostaną załączone do wszystkich innych informacji 

o działaniu aplikacji zebranych przez telefon i wysłane do Logysoft. 

 Przywróć ustawienia fabryczne 

Opcja usuwa wszystkie ustawienia wprowadzone przez użytkownika. Opcja usuwa także bazę danych 

towarów oraz wszystkie dokumenty z aplikacji. Przywrócenie danych fabrycznych nie powoduje 

usunięcia danych z programu ERP 

 O Programie 

Opcja wyświetlająca podstawowe informacje na temat działania aplikacji, informacje o wersji i 

producencie oprogramowania. 

1.9 Synchronizacja z programami magazynowymi 

W tym rozdziale omówiono sposób instalacji serwera Online oraz wszystkie programy magazynowe 

współpracujące z aplikacją Mobic Magazynier.  

Uwaga: Sposób pobierania i wysyłania danych może być zmieniony na życzenie klienta. Istniej 

możliwość dodatkowego oprogramowania danych zwracanych i wysyłanych do ERP. 

1.9.1 Subiekt GT 

Aby zainstalować Serwer Online dla Subiekt GT należy pobrać pliki ze strony internetowej aplikacji i 

rozpakować je na dysku lokalnym. Następnie należy uruchomić aplikację Settings.exe i uzupełnić dane 

dostępowe do konta Mobic oraz do Subiekta GT. 
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Rysunek 24 Subiekt Settings – uzupełnianie danych 

W pola „Nazwa użytkownika” i „Hasło” wpisujemy nazwę użytkownika i hasło wpisane podczas 
zakładania konta na stronie internetowej. Resztę danych wpisujemy z Subiekt GT. 

Serwer bazy danych, Instancja i Nazwa bazy danych to dane Subiekta GT i są widoczne podczas 
uruchamiania Subiekta. Bazę zazwyczaj wybieramy już istniejącą lub tworzymy nową (na początku 

pracy)(Rysunek 25) 
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Rysunek 25 Instrukcja pobrania informacji o danych dostępowych do bazy danych Subiekt GT 

Uwaga: Uwaga znak "\" należy zignorować! 

Nazwę użytkownika należy wpisać najczęściej „sa” i hasło pozostawić puste, Jeżeli inny użytkownik 
bazy danych został skonfigurowany – należy wpisać poprawnego użytkownika. 

Po zapisaniu ustawień powinien utworzyć się w katalogu plik MOBIC_LOAD.ini, w którym zapisane są 

wszystkie wprowadzone dane. 

Następnie należy zainstalować Serwer Online jako usługę Windows. W tym celu należy uruchomić 

konsole cmd jako administrator i przejść do katalogu, w którym rozpakowane zostały wszystkie pliki 

pobrane ze strony internetowej. Instalację usługi przeprowadza się poprzez wywołanie polecenia: 

mobicplus-online-service-wrapper install 

analogicznie przeprowadza się odinstalowanie usługi poprzez wywołanie polecenia: 

mobicplus-online-service-wrapper uninstall 

Po zainstalowaniu, usługa powinna być widoczna w menu Usługi systemu Windows. Należy ją 

uruchomić (prawy przycisk myszy -> Uruchom). 
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Rysunek 26 Okno usług systemu Windows 

Po uruchomieniu w folderze Mobic magazyniera tworzą się pliki txt z logami serwera. Aby sprawdzić 

czy serwer się uruchomił prawidłowo należy wpisać w przeglądarce adres http://localhost:7214. Jeżeli 

instalacja przebiegła pomyślnie zostaniemy poproszeni o podanie nazwy użytkownika i hasła. Jeżeli 

instalacja się nie powiodła, na ekranie pojawi się błąd. 

W aplikacji Mobic Magazynier w menu Narzędzia -> Serwer Online należy wpisać IP serwera wraz z 

portem 7214. 

Uwaga: Jeżeli serwer ma działać z zewnętrznej sieci należy skonfigurować przekierowania portów na 

routerze. 

1.9.2 PC Market 

Aby zainstalować Serwer Online dla PC Market należy pobrać pliki ze strony internetowej aplikacji i 

rozpakować je na dysku lokalnym w folderze PC Market. Następnie należy uruchomić aplikację 

Settings.exe i uzupełnić dane dostępowe do konta Mobic oraz do bazy PCM. 

http://localhost:7214/


 
 
 

MOBIC MAGAZYNIER – INSTRUKCJA OBSŁUGI 27 

 
 

 

Rysunek 27 PCM Setting – uzupełnianie danych 

W pola „Nazwa użytkownika” i „Hasło” wpisujemy nazwę użytkownika i hasło wpisane podczas 
zakładania konta na stronie internetowej. Resztę danych wpisujemy z PC Market. 

Poniżej opisano krok po kroku w jaki sposób pozyskać niezbędne informacje o dostępnie do bazy 

danych: 

1. W katalogu głównym PC Market należy otworzyć folder "Reinstal" 

2. Uruchomić program setup.exe 

3. Wybrać: "Reinstalacja/ Konfiguracja bazy danych" i kliknąć dalej. 

4. Wybrać bazę danych, przejść do zakładki "Zaawansowane" i kliknąć "właściwości" 

5. We właściwościach: kolorem czerwonym oznaczono "Serwer bazy danych", kolorem 

czarnym "Instancje", kolorem niebieskim "Nazwę bazy danych" (Rysunek 28) 

Uwaga: Uwaga znak "\" należy zignorować! 

Przykładowy ekran właściwości bazy danych PC Market przedstawiono na Rysunek 28. 
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Rysunek 28. Parametry bazy danych PC Market 

Uwaga: Jeżeli brak parametru "port" nie należy go uzupełniać (tak jak i nazwę użytkownika i hasło). 
Przykładowo dla powyższego rysunku prawidłowa konfiguracja znajduje się na Rysunek 29. 

 

Rysunek 29 Konfiguracja Settings.exe dla przykładowych parametrów bazy danych PC Market 

Po zapisaniu ustawień powinien utworzyć się w katalogu plik MOBIC_LOAD.ini, w którym zapisane są 

wszystkie wprowadzone dane. 
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Następnie należy zainstalować serwer online jako usługę Windows. W tym celu należy uruchomić 

konsole cmd jako administrator i przejść do katalogu, w którym rozpakowane zostały wszystkie pliki 

pobrane ze strony internetowej. Instalację usługi przeprowadza się poprzez wywołanie polecenia: 

mobicplus-online-service-wrapper install 

analogicznie przeprowadza się odinstalowanie usługi poprzez wywołanie polecenia: 

mobicplus-online-service-wrapper uninstall 

Po zainstalowaniu, usługa powinna być widoczna w menu Usługi systemu Windows. Należy ją 

uruchomić (prawy przycisk myszy -> Uruchom). 

 

Rysunek 30 Okno usług systemu Windows 

Po uruchomieniu w folderze Mobic Magazyniera tworzą się pliki txt z logami serwera. Aby sprawdzić 

czy serwer uruchomił się prawidłowo należy wpisać w przeglądarce adres http://localhost:7214. Jeżeli 

instalacja przebiegła pomyślnie zostaniemy poproszeni o podanie nazwy użytkownika i hasła. Jeżeli 

instalacja nie powiodła się, na ekranie pojawi się błąd. 

W aplikacji Mobic Magazynier w menu Narzędzia -> Serwer Online należy wpisać IP serwera wraz z 

portem 7214. 

http://localhost:7214/
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Uwaga: Jeżeli serwer ma działać z zewnętrznej sieci należy skonfigurować przekierowania portów na 

routerze. 

Następnie należy uruchomić program PcmEDI.exe znajdujący się w katalogu PC Market. Po 

uruchomieniu w oknie „Katalog” należy wpisać „MOBIC_EDI”(Rysunek 31): 

 

Rysunek 31 Konfiguracja automatycznego importu plików EDI 

Dzięki temu ustawieniu wszystkie nowe dokumenty tworzone w aplikacji Mobic Magazynier będą 

automatycznie importowane do programu PC Market. 

Następnie należy jeszcze skonfigurować sam PC Market do współpracy z Mobic magazynierem i 

automatycznym importem dokumentów EDI. W tym celu w "Kontrola - Konfiguracja - EDI" uzupełniamy 

wg. potrzeb: 

 "Kontrola - Konfiguracja - EDI - Typy dok. importowanych przez PcmEDI" 

Dla dokumentów obsługiwanych przez Magazyniera musi być ustawiona opcja TAK oraz wybrany 

odpowiedni dokument (Rysunek 32). 
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Rysunek 32 Ustawienia importu za pomocą programu PcmEdi.exe 

 "Kontrola - Konfiguracja - EDI – Auto import/eksport EDI" 

W oknie automatycznego importu dokumentów EDI należy wypełnić ostatnią kolumnę o 

odpowiednie mapowanie dokumentów (Rysunek 33). 
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Rysunek 33 Ustawienia automatycznego mapowania dokumentów 

Ostatnim krokiem jest prawidłowe ustawnie parametrów PC Market. W szczególności należy ustawić: 

 Automatyczny import EDI – narzucać typ wg. konfiguracji -> TAK 

 Import EDI – magazyn z pliku –> Znajdź lub bez zmian 

 Import EDI – data z pliku -> nie zmieniać 

 Import EDI – powiązanie „dotyczy dok.” Z pliku -> TAK 

 Rozpoznanie kontrahenta w PcmEDI -> zakupy wg, NIP wystawcy, sprzedaż wg. NIP odbiorcy 

 PcmEdi import numeru dokumentu z pliku -> nie 

 Automatyczne nowe towary z EDI -> TAK 
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Rysunek 34 Konfiguracja parametrów w programie PC Market 


