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2. Wstęp 

 

Niniejsza instrukcja użytkownika przeznaczona jest dla użytkowników programu  

SR-RegiTech moduł RCPmini. W instrukcji zawarta jest instalacja oraz konfiguracja 

oprogramowania.  

Oprogramowanie przeznaczone jest do pracy na systemach operacyjnych:  

Windows NT / 2000 / XP / 2003 / 2008 / Vista / Windows 7 i złożone jest z trzech 

podstawowych elementów: 

1. Serwer bazy danych (MySQL lub MSSQL) – w instrukcji znajduje się opis instalacji na 

bazie MySQL 

2. Program komunikacyjny – SR-Monitor 

3. Program SR-RegiTech zawierający moduły: 

- RCPmini – Rejestracja Czasu Pracy wersja mini 

Programy współpracują z czytnikami kart zbliżeniowych firmy RegiTech, z którymi są w 

stanie bezpośrednio się komunikować w celu odczytu informacji lub programowania. 

Podłączenie urządzeń innych producentów wymaga konsultacji z przedstawicielami firmy 

RegiTech.  
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3. Instalacja 

 

Instalacja oprogramowania Systemu Rejestracji RegiTech podzielona jest na kilka etapów: 

1. Instalacja serwera bazy danych 

2. Instalacja narzędzi niezbędnych do uruchomienia programu 

3. Instalacja i konfiguracja programów klienckich 

 

3.1. Instalacja serwera bazy danych MySQL 

 

Uruchomić program instalacyjny serwera bazy danych MySQL:  

„mysql-essential-5.0.90-win32.msi” – dla Windows 32 bit 

„mysql-essential-5.0.90-winx64.msi” – dla Windows 64 bit 

Program instalacyjny serwera MySQL poprowadzi nas przez proces instalacji (możliwość 

wyboru miejsca instalacji plików serwera i konfigurator umożliwiający ustawienie ogólnych 

opcji działania serwera).  

W konfiguratorze serwera należy pamiętać: 

- standard kodowania znaków – dowolny (domyślnie latin1), program SR-RegiTech podczas 

tworzenia bazy sam określa własny standard kodowania. 

- port używany do połączenia (domyślnie 3306) 

- administrator bazy – dla MySQL jest to „root” z hasłem które zostanie podane podczas 

instalacji. 

Przy pomocy dowolnego narzędzia do konfiguracji bazy danych należy dodać nową bazę o 

nazwie „rcp” oraz następujących użytkowników mających pełny dostęp do stworzonej bazy: 

- sro  (użytkownik główny programu SR-RegiTech) 

- srorcp (użytkownik modułu RCP) 

- srorcpmini (użytkownik modułu RCPMini) 

- srokww (użytkownik modułu KWW) 

- srokd  (użytkownik modułu KD) 

- srosprzedaz (użytkownik modułu Sprzedaż) 

- sroinfomat (użytkownik modułu Infomat) 

- sroks  (użytkownik modułu Kontroli Strażników) 

- sromon (użytkownik programu SR-Monitor) 
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3.1.1. Instalacja krok po kroku: 

1. Uruchomienie programu instalacyjnego serwera bazy danych MySQL – plik: 

- „mysql-essential-5.0.90-win32.msi” dla Windows 32 bit  

- lub „mysql-essential-5.0.90-winx64.msi” dla Windows 64 bit 

 

Rys. 1 MySQL Setup 

Kliknąć klawisz Next. 

2. Wybór typu instalacji 

 

Rys. 2 MySQL Setup – typ instalacji 

Wybrać rodzaj Custom i kliknąć klawisz Next. 
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3. Wybór składników do zainstalowania i ścieżki docelowej 

 

Rys. 3 MySQL Setup – wybór ścieżki docelowej 

Za pomocą klawisza Change zmienić ścieżkę docelową na „C:\MySQL” (można wpisać ja z 

klawiatury). 

Następnie kliknąć klawisz Next. 

4.  Potwierdzenie ustawień 

 

Rys. 4 MySQL Setup – potwierdzenie ustawień 

Sprawdzić wybrane ustawienia i kliknąć klawisz Install. 
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5. Ekrany końcowy  (1) – zakończenie instalacji serwera 

 

Rys. 5 MySQL Setup – ekran końcowy instalacji serwera (1) 

Kliknąć klawisz Next. 

6. Ekran końcowy  (2) – zakończenie instalacji serwera 

 

Rys. 6 MySQL Setup – ekran końcowy instalacji serwera (2) 

Kliknąć klawisz Next. 
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7. Potwierdzenie zakończenia instalacji serwera 

 

Rys. 7 MySQL Setup – potwierdzenie zakończenia instalacji serwera 

Zaznaczyć opcję konfiguracji serwera i kliknąć klawisz Finish. 

 

 

8. Konfiguracja serwera - powitanie 

 

Rys. 8 Konfiguracja serwera – powitanie 

Kliknąć klawisz Next. 
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9. Wybór rodzaju konfiguracji 

 

Rys. 9 Konfiguracja serwera – wybór rodzaju konfiguracji 

Wybrać konfigurację detaliczną i kliknąć klawisz Next 

10. Wybór rodzaju pracy serwera 

 

Rys. 10 Konfiguracja serwera – wybór rodzaju pracy serwera 

Wybrać opcję „Server Machine” i kliknąć klawisz Next. 
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11. Wybór rodzaju bazy danych 

 

Rys. 11 Konfiguracja serwera – wybór rodzaju bazy danych 

Wybrać mieszaną bazę danych i kliknąć klawisz Next 

12. Wybór miejsca dla baz InnoDB 

 

Rys. 12 Konfiguracja serwera – InnoDB 

Parametr nieużywany przez oprogramowanie RegiTech więc od razu klikamy klawisz Next.  
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13. Określenie liczby połączeń z serwerem 

 

Rys. 13 Konfiguracja serwera – określenie liczby połączeń z serwerem 

Domyślne ustawienie jest na 20 połączeń z bazą danych, jest to liczba wystarczająca więc nie 

zmieniamy ustawienia i klikamy klawisz Next. 

14. Wybór portu połączenia 

 

Rys. 14 Konfiguracja serwera – port połączenia 

Domyślnie serwer działa na porcie 3306, jeżeli nie ma przeszkód do użycia tego portu to 

zostawiamy ustawienie domyślne, zaznaczamy opcję dodania wyjątku do firewall i klikamy 

klawisz Next.  
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15. Wybór rodzaju kodowania znaków 

 

Rys. 15 Konfiguracja serwera – wybór rodzaju kodowania znaków 

Program SR-RegiTech narzuca własne kodowanie, więc możemy pozostawić ustawienie 

domyślne i klikamy klawisz Next. 

16. Wybór nazwy usługi 

 

Rys. 16 Konfiguracja serwera – wybór nazwy usługi 

Pozostawiamy ustawienia domyślne i klikamy klawisz Next. 
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17. Ustawienie hasła administratora  

 

Rys. 17 Konfiguracja serwera – ustawienie hasła administratora 

Administratorem serwera MySQL jest użytkownik o nazwie root – wprowadzamy dwukrotnie 

hasło które chcemy mu nadać i klikamy klawisz Next. 

18. Wykonanie ustawień 

 

Rys. 18 Konfiguracja serwera – wykonanie ustawień 
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19. Zakończenie konfiguracji 

 

Rys. 19 Konfiguracja serwera – zakończenie 
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3.1.2. Instalacja programu do zarządzania serwerem MySQL: 

 

1. Uruchomienie programu instalacyjnego plik „mysql-gui-tools-5.0-r17-win32.msi” 

 

Rys. 20 MySQL Tools – uruchomienie instalacji  

Kliknąć klawisz Next 

2. Licencja 

 

Rys. 21 MySQL Tools – licencja 

Zaznaczyć zaakceptowanie warunków licencji i kliknąć Next. 
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3. Wybór folderu instalacji 

 

Rys. 22 MySQL Tools – wybór folderu instalacji 

Jeżeli ścieżka istnieje kliknąć klawisz Next. 

4. Wybór typu instalacji 

 

Rys. 23 MySQL Tools – wybór typu instalacji 

Wybrać kompletną instalację i kliknąć Next 
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5. Potwierdzenie wyboru składników 

 

Rys. 24 MySQL Tools – potwierdzenie  

6. Zakończenie instalacji 

 

Rys. 25 MySQL Tools – zakończenie instalacji 

Kliknąć Finish 

 

3.1.3. Baza danych i użytkownicy 

1. Uruchomić program „MySQL System Tray Monitor”  

(Start -> Programy -> MySQL -> MySQL System Tray Monitor) 

2. Zatrzymać serwer MySQL – kliknąć prawym klawiszem myszki na ikonie 

uruchomionego programu „MySQL System Tray Monitor” i w menu które się pojawi 

wybrać „Shutdown Instance” 
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Rys. 26 Zatrzymanie serwera MySQL 

3. W folderze instalacyjnym serwera MySQL (c:\MySQL\data\) skasować katalogi: 

„mysql” i „test” – kasowanie bazy użytkowników i bazy testowej 

4. Skopiować do tego katalogu (c:\MySQL\data\) przesłaną bazę programu „rcp” oraz 

przesłaną bazę użytkowników „mysql” (administrator bazy root z hasłem root – w 

dowolnym momencie można zmienić hasło administratora bazy) 

5.  Uruchomić serwer MySQL – kliknąć prawym klawiszem myszki na ikonie 

uruchomionego programu „MySQL System Tray Monitor” i w menu które się pojawi 

wybrać „Start Instance” 

 

Rys. 27 Uruchamianie serwera MySQL 
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3.2. Dodatkowe narzędzia niezbędne do uruchomienia programu 

 

Do prawidłowego działania oprogramowania Systemu Rejestracji RegiTech (na komputerach 

klienckich) niezbędne jest zainstalowanie dodatkowych narzędzi: 

- NET Framework 2.0 lub wyższy (w przypadku NET Framework od 3.5 nie jest 

wymagana instalacja na stanowiskach klienckich – wystarczy wyciągnąć skrót z serwera 

do aplikacji SR-RegiTech) 

 

Instalacja frameworka:  

- Wersja 3.5 – uruchomić dostarczony plik instalacyjny i postępować zgodnie ze 

wskazówkami (plik „dotnetfx35.exe” w katalogu „NET Framework 3.5”) 

 

 

3.3. Instalacja i konfiguracja oprogramowania 

 

3.3.1. Instalacja na serwerze 

 

Na komputerze pełniącym rolę serwera uruchomić program instalacyjny „SR-RegiTech 

Setup.exe” i postępować zgodnie z pokazującymi się poleceniami: 

- typ instalacji – „Instalacja serwerowa” 

- folder docelowy – ścieżka do lokalnego katalogu na którym zainstalowane zostaną pliki 

oprogramowania (musi to być katalog na dysku lokalnym ze względu na działanie programu 

SR-Monitor jako usługa) 

Jeżeli oprogramowanie zainstalowane będzie tylko na jednym komputerze pełniącym 

rolę serwera i klienta, instalacja kliencka nie jest potrzebna. 

 

3.3.2. Instalacja stanowiska klienckiego 

 

a) W przypadku zainstalowanego na stanowisku klienckim .NET Framework 3.5 i wyżej: 

Wyciągnąć z serwera skrót do programu SR-RegiTech (instalacja oprogramowania nie jest 

potrzebna). 

Jeżeli podczas uruchamiania skrótu pojawią się problemy wykonać instalację kliencką tak jak 

w podpunkcie b). 



3. Instalacja  SR-RegiTech RCPmini - Instrukcja użytkownika   

  21 

 

 

b) W przypadku zainstalowanego na stanowisku klienckim .NET Framework 2.0: 

Uruchomić program instalacyjny „SR-RegiTech Setup.exe” i postępować zgodnie z 

pokazującymi się poleceniami: 

- typ instalacji – „Instalacja kliencka” 

- folder docelowy – ścieżka do lokalnego katalogu na którym zainstalowane zostaną pliki 

oprogramowania (wymagane do konfiguracji komputera pod kontem uruchomienia aplikacji) 

- folder wskazany jako docelowy podczas instalacji serwerowej – folder na serwerze z 

plikami oprogramowania 

 

3.3.3. Konfiguracja głównego połączenia programu SR-RegiTech z bazą 

 

Konfiguracja programu SR-RegiTech polega na skonfigurowaniu połączenia dla wszystkich 

użytkowników za pośrednictwem których program będzie łączył się z serwerem bazy danych. 

Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się komunikat o braku pliku „Config.xml” 

(plik w którym zapisywane są parametry połączeniowe z bazą danych) 

 

 

Rys. 28 Konfiguracja połączenia podczas uruchomienia programu 

 

Klikamy klawisz „Tak” i następnie w oknie logowania wprowadzamy: 

Użytkownik: admin 

Hasło:  serwis 

 

 

Rys. 29 Logowanie do systemu 

 

Klikamy „Zaloguj” i otrzymujemy okno konfiguracji połączenia z bazą danych. 
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Rys. 30 Okno wprowadzania parametrów połączeniowych z bazą danych 

 

Rodzaj – Rodzaj bazy danych (MySQL lub MSSQL) 

Serwer – IP lub nazwa komputera na którym pracuje serwer bazy danych, 

jeżeli jest to instalacja jednostanowiskowa czyli serwer i klient są na tym samym komputerze, 

jako serwer można wpisać „localhost” 

Użytkownik – nazwa użytkownika, który będzie łączył się z bazą (sro) 

Hasło – takie, jakie zostało przydzielone użytkownikowi sro (domyślnie takie jak nazwa 

użytkownika) 

Baza – nazwa bazy (domyślnie „rcp”). 

Port – port komunikacyjny z serwerem (taki jaki został ustawiony podczas instalacji serwera 

MySQL - domyślnie 3306, MSSQL – domyślnie 1433). 

 

Jeżeli połączenie zostało prawidłowo skonfigurowane (Test – Ok.) to wystarczy wpisać 

użytkownika programu i hasło w oknie logowania – po zalogowaniu powinno pojawić się 

główne okno programu.  

Jeżeli baza jest pusta należy wpisać użytkownika „admin” i hasło „serwis”. 

 

3.3.4. Import licencji 

 

W Menu na górnym pasku narzędzi wejść w Konfiguracja -> Licencja 

 

 

Rys. 31 Menu – Licencje 
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W oknie Licencje nacisnąć klawisz „Wczytaj licencje z pliku” i wskazać plik z licencjami. 

Następnie uzupełnić Dane 1 oraz Dane 2 (np. ulica, kod i miasto) i zapisać. 

 

 

Rys. 32 Okno Licencje 

 

3.3.5. Konfiguracja połączeń z bazą danych 

 

W Menu na górnym pasku narzędzi wejść w Konfiguracja -> Połączenia modułów do bazy 

danych. 

 

 

Rys. 33 Główne okno programu - konfiguracja modułów 

 

Pojawi się okno, w którym dla używanych modułów ustawiamy połączenia. 
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Rys. 34 Konfiguracja połączenia poszczególnych modułów 

 

Po lewej stronie widzimy ilość licencji dla poszczególnego modułu i możemy określić ile 

chcemy mieć grup użytkowników w danym module. Domyślnie jest jedna.  

Po prawej stronie określamy liczbę licencji przynależną do danego modułu (suma licencji 

wszystkich grup danego modułu musi być równa liczbie licencji z lewej strony) – 

zaznaczamy komórkę „Ile licencji”, klikamy Enter, wprowadzamy liczbę licencji i 

klawiszem Enter zatwierdzamy. 

Dodatkowo w tym miejscu określamy konfigurację połączenia każdego modułu z bazą 

danych. Opcje połączenia zapisywane są w pliku „Config.xml” znajdującego się w tym 

samym miejscu co plik „SR-RegiTech.exe”, dlatego konfigurację wystarczy przeprowadzić 

raz z dowolnego stanowiska. 

Konfiguracja połączenia z bazą polega na zaznaczeniu z prawej strony po kolei każdego 

modułu (zaznaczenie nazwy modułu), kliknięciu klawisza „Konfiguruj” i wpisaniu hasła 

danego użytkownika – domyślnie hasła są takie same jak nazwy użytkowników. 

Połączenie „Główne” zostało skonfigurowane podczas uruchamiania programu więc nie 

trzeba go ponownie konfigurować. 

 

 

Rys. 35 Konfiguracja połączenia z bazą danych 
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Konfigurując poszczególne połączenia modułów automatycznie w kolumnie Status pojawiać 

się będzie napis Ok., który oznacza prawidłowo skonfigurowane połączenie. 

Po zakończeniu konfiguracji należy przycisnąć przycisk „OK” w celu zapisania 

konfiguracji do pliku „Config.xml”. 

Program nie pozwoli nam wyjść z okna konfiguracji, jeżeli nie wprowadzimy prawidłowych 

danych (np. liczba licencji dla poszczególnych modułów). 

 

 

3.3.6. Stworzenie użytkownika z prawami Administratora 

 

Aby stworzyć użytkownika należy: 

- wejść do modułu RCP lub RCPMini (zależy do którego modułu mamy licencje) następnie w 

funkcję na drzewku po lewej stronie „Użytkownicy” 

- dodać nowego użytkownika 

- określić nazwę użytkownika i hasło (klawisz „Zmień hasło”) 

- nadać uprawnienia do modułów – moduł „Wszystkie” (uprawnienia administratora) 

 

 

Rys. 36 SR-RegiTech – dodawanie użytkownika 
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3.3.7. Konfiguracja połączenia programu SR-Monitor z bazą 

 

Połączenie z programem SR-Monitor konfiguruje się z poziomu programu SR-RegiTech. 

Jeżeli taka konfiguracja nie została przeprowadzona, a program SR-Monitor zostanie 

uruchomiony, zostanie wyświetlony stosowny komunikat. 

 

 

Rys. 37 Komunikat o braku parametrów połączeniowych dla programu SR-Monitor 

 

Jeżeli połączenie zostało zdefiniowane, pojawi się okno programu. 

 

 

Rys. 38 SR-Monitor - Okno główne 

 

Należy kliknąć klawisz Konfiguracja połączenia, wpisać użytkownika „admin”, hasło 

„serwis” 
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Rys. 39 SR-Monitor – logowanie do konfiguracji połączenia 

 

Po zalogowaniu pojawi się okno wyboru agenta, jeżeli nie został zdefiniowany z poziomu 

programu SR-RegiTech, można wpisać go z klawiatury (założyć nowego). 

 

 

Rys. 40 SR-Monitor – wybór agenta 

 

Potwierdzeniem prawidłowej konfiguracji jest status OK. pokazywany w głównym oknie 

programu SR-Monitor. 

 

 

Rys. 41 SR-Monitor – okno główne przy prawidłowo skonfigurowanym połączeniu. 
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Program SR-Monitor podczas pierwszego uruchomienia instaluje się jako usługa, dzięki 

czemu przy każdym restarcie komputera, program jest automatycznie uruchamiany. Wówczas 

dostęp do zatrzymania i uruchamiania programu jest z poziomu usług systemu operacyjnego. 

 

3.3.8. Konfiguracja konwertera LAN-RS485 

 

Aby możliwa była komunikacja z urządzeniami za pośrednictwem konwertera LAN-RS485 

należy ustawić adres IP konwertera oraz port. 

Do tego celu służy oprogramowanie Tibbo. Jeżeli nie jest zainstalowane należy je 

zainstalować przy użyciu pliku: 

- „tdst-5-07-11-x86.exe” – dla Windows 32 bit 

- „tdst-5-07-11-x64.exe” – dla Windows 64 bit 

Podczas instalacji postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora 

 

Ustawienie adresu IP i portu konwertera LAN-RS485 

Uruchomić program „Tibbo DS Manager” (Start -> Programy -> Tibbo -> …). Program 

automatycznie wyszuka wszystkie konwertery LAN-RS485 podpięte do sieci i umożliwi 

zmianę ich parametrów. 

 

 

Rys. 42 Tibbo DS Manager 
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Zaznaczamy na liście konwerter którego parametry chcemy zmienić i klikamy klawisz 

„Settings”. 

 

 

Rys. 43 Ustawienie parametrów konwertera 

 

Zaznaczyć pole z adresem IP i ustawić adres (wolny adres z używanej adresacji sieci – trzy 

pierwsze liczny określają używaną adresację) . 

Port – jeżeli nie ma innych programów korzystających z portu 1001, zaleca się pozostawienie 

portu domyślnego (1001).  

Pozostałych parametrów nie należy zmieniać (powinny zostać tak jak były ustawione 

domyślnie – program SR-Monitor w trakcie połączenia sam nimi zarządza). 
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3.3.9. Dodanie urządzeń do programu 

 

W oknie programu SR-Monitor kliknąć klawisz Konfiguracja. 

 

 

Rys. 44 SR-Monitor 

 

W oknie logowania wpisać nazwę i hasło użytkownika, który ma uprawnienia administratora. 

Tworzenie użytkownik z prawami administratora zostało opisane w punkcie Stworzenie 

użytkownika z prawami Administratora 

 

 

Rys. 45 Sr-Monitor – logowanie do konfiguracji 

 

Prawidłowe zalogowanie spowoduje pokazanie okna konfiguracji. 
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Rys. 46 SR-Monitor – Konfiguracja – Ustawienia ogólne 

 

Na zakładce ustawień ogólnych ustawiamy parametry agenta (programu SR-Monitor). 

Możemy zmienić jego nazwę, następnie określamy ścieżkę do pliku kopii rejestracji oraz 

zaznaczamy opcje „Uaktualnij czasu codziennie o godzinie:” i „Uaktualnij czas przy starcie”. 

Pozostałe opcje nie maja znaczenia dla wersji urządzeń mini. 

 

 

Rys. 47 SR-Monitor – Konfiguracja – Magistrale 
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Na zakładce magistrale należy założyć magistrale z adresami IP urządzeń – adresy takie jakie 

ustawiliśmy przy pomocy oprogramowania Tibbo DS Manager. Port domyślny – 1001. 

 

 

Rys. 48 SR-Monitor – Konfiguracja – Kontrolery 

 

Na zakładce kontrolery tworzymy nowe kontrolery ustawiając dla każdego kontrolera 

magistralę, jego nazwę, typ i adres. 

Magistrala – magistrala z ustawionym dla urządzenia adresem IP 

Kontroler – unikalny numer kontrolera (numer kolejny) 

Nazwa – nazwa kontrolera odzwierciedlająca np. jego miejsce instalacji 

Typ kontrolera – dla urządzeń: 

MP-mini  -> KSR Mini 

2M-mini -> KSR Mini (dla czytnika wejściowego i wyjściowego należy założyć osobny 

kontroler) 

T2C-mini -> KSR 

Adres – adres zawsze jest złożony z 3 cyfr z czego pierwsza cyfra to „1”, a dwie kolejne cyfry 

to ostatnie dwie cyfry numeru fizycznego urządzenia. Np. jeżeli urządzenie ma numer 

fizyczny 4/83 (004/00000083) to adres urządzenia jest 183. 
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Rys. 49 SR-Monitor – Konfiguracja – Czytniki 

 

Na zakładce czytniki tworzymy czytniki dla każdego kontrolera ustawiając dla każdego 

czytnika odpowiedni adres. Brak czytnika lub złe ustawienie czytnika spowoduje brak 

przypisania rejestracji z tego czytnika do pracownika w trakcie rozliczenia. 

Czytnik – unikalny numer czytnika (numer kolejny) 

Nazwa – nazwa czytnika odzwierciedlająca np. jego miejsce instalacji 

Kontroler – kontroler do którego podpięty jest czytnik 

Adres czytnika – dla urządzeń: 

MP-mini  -> „0” 

2M-mini -> „0” dla czytnika wejściowego i wyjściowego (dla każdego czytnika jest 

osobny kontroler) 

T2C-mini -> „1” dla czytnika wejściowego i „0” dla czytnika wyjściowego 

 

3.3.10. Dodanie kart do systemu 

 

Dostarczony plik „karty.txt” zapisać bezpośrednio na dysku „C” komputera (C:\). 

Wejść do programu SR-RegiTech, moduł RCPmini, funkcja Import. 

Zaznaczyć import o nazwie Karty i przycisnąć klawisz „Import”.  

Wykonanie importu potwierdzone zostanie raportem z informacją ile rekordów zostało 

odczytanych i ile zostało zaimportowanych. 
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4. SR-Monitor 

 

Program SR-Monitor służy do komunikacji z urządzeniami, odczytu rejestracji i innych 

informacji w nich zapisanych oraz do programowania tych urządzeń.  

Program SR-Monitor musi być uruchomiony na komputerze, do którego podłączone są 

urządzenia, w przypadku konwerterów USB-RS485, lub na dowolnym komputerze 

pracującym we wspólnej sieci LAN w przypadku konwerterów LAN-RS485. 

Jeżeli program został skonfigurowany (połączenie z bazą i z czytnikami), to jego praca jest w 

pełni automatyczna. Wystarczy go uruchomić, a resztę program zrobi sam (sam doda się jako 

usługa, więc przy restartach systemu będzie automatycznie się uruchamiał). 

 

 

Rys. 50 SR-Monitor – okno główne – poprawne połączenie z czytnikami 
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Rys. 51 SR-Monitor - okno główne – brak komunikacji z kontrolerami 

 

Na oknie głównym pokazane są wszystkie kontrolery (czytniki) z którymi powinien 

komunikować się program. Stan komunikacji pokazywany jest za pośrednictwem kolorów 

oraz obliczonej jakości połączenia: 

- numer kontrolera na tle białym  – jest komunikacja  

- numer kontrolera na tle czerwonym  – brak komunikacji 

- jakość połączenia na tle żółtym  – liczba z przedziału 0-100, gdzie 0 oznacza brak 

połączenia, a 100 najlepszą jakość. 

Dodatkowo wyświetlany jest ogólny status agenta, np. brak połączenia z bazą danych lub, że 

nie wszystkie kontrolery są aktywne oraz liczbę rejestracji, która została jeszcze do 

odczytania. 
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4.1. Monitor - Konfiguracja 

 

Konfiguracja programu SR-Monitor możliwa jest wyłącznie gdy prawidłowo skonfigurowane 

jest połączenie z bazą danych. Wejście do konfiguracji poprzedzone jest okienkiem 

logowania – tylko użytkownik z przydzielonymi uprawnieniami do konfiguracji może 

zmieniać ustawienia programu. Po przyciśnięciu przycisku konfiguracja należy podać 

użytkownika, hasło i przycisnąć przycisk OK. 

 

 

Rys. 52 Konfiguracja programu SR-Monitor – Ustawienia ogólne 

 

Na zakładce „Ustawienia ogólne” ustawiamy podstawowe parametry agenta takie jak: 

- Nazwa agenta – można ją dowolnie zmieniać, ale nie może być taka sama jak nazwa inne go 

agenta 

- Plik kopi rejestracji – miejsce i nazwa pliku gdzie zapisywane będą kopie rejestracji 

odczytanych przez agenta, dla bezpieczeństwa danych na innym dysku niż baza danych 

- Uaktualnij czas codziennie o godzinie – ustawienie czy agent ma automatycznie uaktualniać 

czas na czytnikach, a jeżeli tak to o której godzinie 

- Uaktualnij czas przy starcie – ustawienie czy agent ma aktualizować godzinę na czytnikach 

przy starcie programu SR-Monitor  

- Minimalizuj przy starcie – ustawienie czy program powinien po uruchomieniu chować się 

do ikony w obszarze powiadomień (koło zegarka systemowego) 

- Konwertuj numery fizyczne na długie – opcja potrzebna przy urządzeniach odczytujących 

niepełny numer karty (ostatnie 6 cyfr) 
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- Przechwytuj numery fizyczne krótkie – opcja potrzebna przy urządzeniach odczytujących 

niepełny numer karty (ostatnie 6 cyfr) 

 

 

Rys. 53 Konfiguracja programu SR-Monitor – Magistrale 

 

Na zakładce „Magistrale” możemy dodawać, zmieniać i usuwać magistrale do których 

podpięte są urządzenia. Najpierw należy założyć magistralę, a dopiero później można 

dodawać kontrolery podpięte do tej magistrali. 

 

 

Rys. 54 Konfiguracja programu SR-Monitor – Kontrolery 
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Na zakładce „Kontrolery” można ustawić lub automatycznie wyszukać kontrolery podłączone 

do komputera na którym uruchomiony jest program SR-Monitor lub urządzenia podłączone 

do sieci LAN za pośrednictwem konwerterów LAN-RS485.  

Kontrolery innych agentów są zablokowane do edycji i usunięcia.  

Automatyczne wyszukiwanie można wykonywać po zdefiniowanych magistralach dla 

typowych parametrów (adresy urządzeń 1 - 15) lub dla wszystkich adresów (adresy urządzeń 

1 - 255). Dodatkowo można wskazać jakie typy urządzeń powinny być wyszukiwane. 

Dodatkowo w trakcie wyszukiwania można dowolnie przerwać operacje, np. po stwierdzeniu, 

że szukane urządzenia zostały już znalezione. 

 

Rys. 55 Konfiguracja programu SR-Monitor – automatyczne wyszukiwanie urządzeń 

 

Usunięcie kontrolera powoduje usunięcie również wszystkich czytników przypisanych do 

tego kontrolera. 

Dodatkowo dla każdego kontrolera z osobna można ustawić, o której godzinie program SR-

Monitor powinien go otworzyć, a o której zamknąć. Również dla każdego kontrolera z osobna 

można otworzyć okno szczegółów kontrolera – programowanie ustawień kontrolera. 
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Rys. 56 SR-Monitor - Szczegóły kontrolera MEGA 

 

 

Rys. 57 SR-Monitor - Szczegóły kontrolera KSR zakładka Identyfikacja 
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Rys. 58 SR-Monitor - Szczegóły kontrolera KSR zakładka Opcje czasowe 

 

 

Rys. 59 SR-Monitor - Szczegóły kontrolera KSR zakładka Pamięć urządzenia 
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Rys. 60 SR-Monitor - Szczegóły kontrolera KSR zakładka Wyjście uniwersalne 

 

Z tego poziomu można zobaczyć ustawienia wewnętrzne kontrolera, odczytać zapisane w nim 

dane (tylko dla niektórych typów kontrolerów) oraz zmienić ustawienia kontrolera. 

 

 

Rys. 61 Konfiguracja programu SR-Monitor – Czytniki 

 

Na zakładce Czytniki ustawiamy podpięte do kontrolera czytniki (rozróżniane przez 

kontroler). Rejestracje z urządzeń zapisywane są do bazy z podanym numerem czytnika, 

jeżeli taki czytnik nie został określony w programie, jako numer czytnika zapisany zostanie nr 

kontrolera na 4 cyfrach (bez zer) i adres czytnika na kolejnych 4 cyfrach. 

Np. K=3, Cz=10 -> 30010 (0003 0010) 
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Rys. 62 Konfiguracja programu SR-Monitor – Kamery 

 

Na zakładce Kamery możemy zdefiniować kamery podpięte do systemu (obecnie system 

obsługuje wyłącznie kamery USB), bufor dla robionych zdjęć i liczbę zdjęć na sekundę (1 lub 

2). Program SR-Monitor wykonuje zdjęcia przez cały czas i zapisuje je w buforze na dysku 

(miejsce wskazane dla pliku kopi rejestracji). W buforze znajdują się rejestracje z przedziału 

czasowego określonego dla bufora, wszystkie pozostałe zdjęcia są kasowane z bufora. W 

momencie odczytania rejestracji w buforze odszukiwane są zdjęcia z pasującego przedziału 

czasowego i zapisywane są do bazy danych. 
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Rys. 63 Konfiguracja programu SR-Monitor – Kamery dla czytników 

 

Na zakładce Kamery dla czytników przypisujemy zdefiniowane kamery do poszczególnych 

czytników wraz z określeniem przedziału czasowego z którego zdjęcia mają być 

przypisywane do rejestracji z tego czytnika. Jedną kamerę możemy przypisać do kilku 

czytników. 
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5. SR- RegiTech 

 

Program SR-RegiTech złożony jest z kilku modułów: 

- RCP   - Rozliczenie Czasu Pracy 

- RCPMini - Rozliczenie Czasu Pracy wersja mini 

- KWW  - Księga Wejść Wyjść 

- KD  - Kontrola dostępu 

- Sprzedaż - Sprzedaż 

- Infomat - Infomat 

- KS  - Kontrola Strażników 

- Robot - Robot 

Dostęp do poszczególnych modułów określają osobne licencje, w których zawarta jest 

informacja do kiedy ważna jest licencja i ilu użytkowników jednocześnie może pracować na 

raz w danym module.  

 

Po programie poruszamy się za pośrednictwem menu umieszczonego w lewej części okna 

programu. 
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Rys. 64 Menu główne  

 

Wejście do poszczególnych funkcji poprzedzone jest filtrem, w którym można zdefiniować 

jakie informacje chcemy zobaczyć. 

Każde wybrane zestawienie pokazywane w programie można dowolnie sortować po wybranej 

kolumnie – wystarczy przycisnąć lewym klawiszem myszki na nagłówek kolumny, raz lub 

dwa razy w zależności czy chcemy uzyskać sortowanie rosnące czy malejące. Sortowanie 

kolumny Identyfikator jest czteropoziomowe: 

1. alfabetycznie rosnąco 

2. alfabetycznie malejąco 

3. liczbowo rosnąco 

4. liczbowo malejąco 

W każdej kolumnie można również wyszukiwać zadane wartości – wystarczy prawym 

klawiszem myszki nacisnąć na nagłówek kolumny i wybrać opcję szukaj. 
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5.1. Automatyczne uruchamianie programu SR-RegiTech 

 

Program SR-RegiTech można uruchomić automatycznie pomijając okienko logowania 

poprzez uruchomienie programu z odpowiednimi parametrami: 

…\SR-RegiTech –login aa –haslo bb 

gdzie: 

-login – parametr określający nazwę użytkownika na którego program zostanie uruchomiony, 

nazwę użytkownika podajemy po spacji, 

-haslo – parametr określający hasło użytkownika , hasło podawane jest po spacji. 

 

Podając tylko parametr –login można ustawić nazwę użytkownika, która ma się pojawiać w 

okienku logowania. Jest to uruchomienie okna logowania programu z wpisaną nazwą 

użytkownika. 

 

5.2. Lista zalogowanych stanowisk 

 

Ponieważ program można zainstalować na dowolnej liczbie stanowisk (każdy użytkownik 

może się zalogować w dowolnym momencie), może się okazać, że przy próbie zalogowania 

się do danego modułu, wszystkie wykupione licencje będą już zajęte. Wówczas program nie 

wpuści nas do modułu i wyświetli stosowny komunikat. 

 

 

Rys. 65 komunikat o przekroczonej liczbie licencji 

 

Program pozwala na sprawdzenie, kto jest zalogowany w danym module w celu umożliwienia 

sprawdzenia kto zajmuje licencje. 
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Rys. 66 Lista stanowisk zalogowanych do poszczególnych modułów 

 

W górnej części okna pokazane są wszystkie moduły programu wraz z polem pustym 

oznaczającym użytkowników, którzy uruchomili program, ale nie zalogowali się do żadnego 

modułu. W dolnej części okna pokazane są informacje o zalogowanych użytkownikach – 

komputer z którego się łączą z bazą danych. 

 

5.3. Filtr 

 

Przed wejściem do poszczególnych funkcji programu (funkcji w poszczególnych modułach) 

wyświetlany jest filtr, w którym można zdefiniować jakie informacje chcemy zobaczyć 

(ograniczyć wyświetlaną listę).  

Wydziały i Grupy można wybierać kilka jednocześnie (przytrzymanie klawisza Ctrl i 

zaznaczanie lewym klawiszem myszki) oraz można zaznaczać lub odznaczać opcję „Razem z 

podrzędnymi”, która oznacza, czy zostanie wybrany wydział/grupa razem z podrzędnymi 

wydziałami/grupami, czy nie. 
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Rys. 67 Filtr 

 

Ustawienia filtru są pamiętane podczas przechodzenia do innych funkcji programu i 

dodatkowo można wyłączyć pokazywanie filtru odznaczając opcję „Pytaj o filtr” 

umieszczoną w górnej części okna programu. 

Filtry związane z historią (dane które mogą być zmienne w czasie) zależne są od wybranego 

okresu – program szuka kto spełnia wybrane parametry filtru w określonym okresie. Np. 

wybieramy w filtrze okres od 2005-01-01 do 2005-01-31 i wydział Administracja – program 

wyszuka wszystkich pracowników, którzy w wybranym okresie należeli przynajmniej przez 

jeden dzień do wybranego wydziału.  

Każda zmiana na wyświetlonym oknie (Edycja, Nowy, Usuń) powoduje ponowne 

pobranie danych z bazy i jeżeli jest to potrzebne to też ich rozliczenie. Należy pamiętać, 

że jeżeli wprowadzamy nowe dane niezgodne z ustawieniami filtru, to po 

automatycznym odświeżeniu, dane znikną z widocznego okienka – wystarczy zmienić 

ustawienia filtru, aby je zobaczyć. 

 

5.4. Dopasowanie ustawień indywidualnych 

 

Każdy użytkownik zdefiniowany w programie ma dostęp do funkcji pozwalających na 

dopasowanie programu do własnych potrzeb. Są to ustawienia indywidualne, czyli każdy 

użytkownik ustawia je samodzielnie, bez zmiany tych parametrów dla innych użytkowników. 

Do tych funkcji należą: 



5. SR-RegiTech - RCP  SR-RegiTech - Instrukcja użytkownika   

  49 

 

- wydruki 

- widoki w rozliczeniu  

- kolor tła tabel z danymi 

 

5.4.1. Wydruki 

 

Każde zestawienie wyświetlane w programie w postaci tabeli można wydrukować. W górnej 

części okna umieszczony jest klawisz drukuj, który wywołuje okno kreatora wydruków. 

 

 

Rys. 68 Kreator wydruków 

 

Na liście wydruków pokazywane są wydruki dla danego zestawienia zdefiniowane przez 

danego użytkownika oraz wydruki innych użytkowników oznaczone jako wspólne. Jeżeli 

użytkownik chce udostępnić swoją definicje wydruków dla innych oznacza ją jako wspólna. 

Wydruk wspólny będzie widoczny dla innych użytkowników, ale nie będą mogli jej zmienić 

– tylko twórca definicji wydruku może zmienić lub skasować wydruk. 

Domyślnie dla żadnego zestawienia nie ma zdefiniowanych wydruków, należy je najpierw 

zdefiniować, a dopiero później można je drukować, edytować lub usuwać. 

Definiowanie nowego wydruku odbywa się poprzez przyciśnięcie klawisza Nowy, program 

tworzy nową definicję z zaznaczonymi wszystkimi kolumnami, które widoczne były na oknie. 

Każdy nowy wydruk domyślnie tworzony jest z nazwą „Nowy wydruk”. Podczas edycji 

można ta nazwę zmienić. 

Edycja lub podgląd definicji wydruku odbywa się poprzez zaznaczenie wydruku na liście i 

przyciśnięcie klawisza „Edytuj/Podgląd”. 
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Rys. 69 Edycja / Podgląd definicji wydruku 

 

W definicji wydruku program wyświetla listę dostępnych do wydruku kolumn oraz opcje 

pozwalające na konfigurację wydruku. Znaczenie poszczególnych opcji: 

Nazwa – nazwa wydruku z jaką zostanie zapisany i pod jaką będzie pokazywany na liście 

wydruków dla danego zestawienia (okna). 

Wspólny – udostępnienie wydruku dla innych użytkowników bez możliwości zmiany 

definicji. 

Skala wydruku (%) – zmiana rozmiaru wydruku, zwiększanie lub zmniejszanie wydruku. 

Przycisk „Szer. strony” ustawia rozmiar w taki sposób, aby wszystkie kolumny zmieściły się 

na jednej stronie. Jest to dopasowanie do szerokości strony. 

Widok (%) – zmiana powiększenia podglądu wydruku znajdującego się po prawej stronie 

okna. Przycisk „Szer. strony” ustawia powiększenie w taki sposób, aby dopasować widok do 

szerokości strony. Zmiana widoku nie ma wpływu na wydruk, zmienia rozmiar podglądu 

wydruku. 

Konfiguracja widoku – lista dostępnych do wydruku kolumn. Na liście można zaznaczać w 

pozycji Wydruk, które kolumny znajdą się na wydruku. Po prawej stronie na podglądzie 

wydruku  
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5.4.2. Kolor tła tabel z danymi 

 

Każdy użytkownik może zdefiniować własny kolor tła tabel, w których wyświetlane są dane. 

Domyślnie kolor ten jest ustawiony na biały. Definicja koloru dotyczy wszystkich komórek, 

w których kolor nie ma zdefiniowanego znaczenia (wówczas kolor tła narzucony jest przez 

program). Przykładowe pola w których program decyduje o kolorze tła: 

- Absencja (kolor tła jest taki jak kolor absencji zdefiniowany w konfiguracji) 

- Status dnia w rozliczeniu pracowników 

- Poszczególne dni w zestawieniu obecności (kolor tła określa status dnia) 

- Nieobecność w zestawieniu nieobecności (kolor tła jest taki jak kolor absencji zdefiniowany 

w konfiguracji plus inne definicje nieobecności: NNw, brak harmonogramu,…) 

- Edycja w rejestracjach 

… 

Modyfikacja koloru odbywa się poprzez okno wywoływane z menu w górnej części okna 

programu: 

Plik -> Opcje użytkownika 

 

 

Rys. 70 Opcje użytkownika 

 

 

Rys. 71 Opcje użytkownika - kolor tła tabel 

 

Poprzez dwukrotne klikniecie na wyświetlonych komórkach możemy wywołać kolejne 

okienko, w którym będziemy mogli zdefiniować własny kolor. 
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Rys. 72 Wybór koloru tła - kolory podstawowe 

 

Jeżeli na wyświetlonym oknie nie ma koloru , który nas interesuje możemy za pomocą 

przycisku definiuj kolory niestandardowe przejść do okienka szczegółowej definicji kolorów. 

Po wybraniu koloru i zatwierdzeniu go klawiszem OK. zostanie on wpisany w okno Opcji 

użytkownika, jednakże w oknie funkcji zostanie pokazany dopiero po ponownym wejściu w 

funkcję – zalecane jest ponowne uruchomienie programu. 

 

 

Rys. 73 Opcje użytkownika ze zdefiniowanym kolorem tabel 
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6. SR-RegiTech – RCPmini 

 

RCPmini jest to uproszczony moduł rozliczania czasu pracy pozwalający na proste 

rozliczanie pracowników – wyliczanie pobytu na terenie z ustawionym zaokrąglaniem 

zaliczania. 

 

6.1. Pracownicy 

 

Pracownicy jest to funkcja programu, w której możemy wpisywać edytować i usuwać 

pracowników z bazy danych. 

Przy dodawaniu nowego pracownika filtr powinien być ustawiony na pokazywanie 

wszystkich pracowników, w przeciwnym przypadku po zapisaniu pracownika zniknie z listy, 

gdyż nowy pracownik zapisywany jest jako niezatrudniony (zatrudnienie i inne dane można 

określić w następnej kolejności). 

 

6.1.1. Pracownicy – Lista 

 

Bezpośrednio po wejściu w funkcję „Pracownicy” i wybraniu pracowników w filtrze 

zobaczymy listę pracowników spełniających wybrane w filtrze kryteria. 

 

 

Rys. 74 Pracownicy – Lista 

 

W funkcji tej możemy wprowadzać nowych pracowników oraz edytować i usuwać już 

istniejących.  



6. SR-RegiTech – KS  SR-RegiTech - Instrukcja użytkownika   

  54 

 

Należy pamiętać, że usunięcie pracownika powoduje wykasowanie wszystkich 

informacji z nim związanych (rejestracje nie są kasowane – kasowane jest przypisanie 

karty do pracownika) – nie można odzyskać tych danych. 

Wpisanie nowego pracownika lub edycja danych związana jest z wejściem w poszczególne 

zakładki funkcji Pracownicy. 

Wybierając interesujące nas dane w filtrze należy pamiętać, że w przypadku zmiennych w 

czasie parametrów pracownika (parametry w okienku filtra w ramce nazwanej „Zmienne 

parametry pracownika”) program wyszuka wszystkie wybrane przypadki pasujące do 

wybranego okresu. Oznacza to że możemy np. wyszukać wszystkich pracowników, którzy 

rok wcześniej należeli do danego wydziału, ale na liście będzie pokazany wydział do którego 

należą obecnie. 

Dotyczy to pól: 

- Zatrudnienie 

Dodatkowo pracownik może mieć w tym samym czasie przypisanych kilka kart, na liście 

będzie pokazana jedna karta, taka którą należy do niego obecnie i dodatkowo, która została 

przypisana mu najwcześniej (data „Od dnia”). 

Poprzez dwukrotne klikniecie myszką na danym pracowniku możemy przejść do szczegółów 

lub zaznaczamy pracownika i przyciskamy klawisz Edytuj. 

 

6.1.2. Pracownicy – Dane osobowe 

 

 

Rys. 75 Pracownicy – Dane osobowe 

 

Na zakładce Dane osobowe pokazane są podstawowe dane pracownika oraz jego zdjęcie.  
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Przy wpisywaniu nowego pracownika aktywne są jedynie dane osobowe (bez zdjęcia), 

dodanie zdjęcia możliwe jest dopiero podczas edycji pracownika (pracownik musi być 

najpierw zapisany w bazie). 

Dodatkowo należy pamiętać, że nowy pracownik zapisywany jest do bazy jako pracownik 

niezatrudniony (dopiero podczas edycji można wpisać okres zatrudnienia), więc jeżeli w 

filtrze wybrani są tylko zatrudnieni pracownicy, po przyciśnięciu klawisza OK. pracownik 

zniknie z wybranej listy. Aby go odszukać należy w filtrze wybrać Zatrudnienie – Wszyscy. 

 

6.1.3. Pracownicy – Inne 

 

 

Rys. 76 Pracownicy – Inne 

 

Na zakładce Inne można wpisywać pozostałe dane pracownika: domowe i firmowe adresy, 

telefony i notatki. 
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6.1.4. Pracownicy – Zatrudnienie 

 

 

Rys. 77 Pracownicy – Zatrudnienie 

 

Okresy zatrudnienia pracownika – mogą być dowolne, ale nie mogą na siebie nachodzić. 

Jeżeli będziemy chcieli wpisać okres, który nakłada się na już istniejący, program sam 

odpowiednio zmodyfikuje daty przypisania istniejących okresów (zostaną przycięte lub 

skasowane). Dodatkowo dla każdego zatrudnienia należy określić „Etat”, domyślnie jest 1 

(cały etat). Wartość etatu podaje się jako liczbę całkowitą lub ułamek naturalny, można 

wybrać z listy lub wpisać klawiatury. 

Etat jest potrzebny do wyliczania sugerowanej normy w planowaniu czasu pracy i rozliczeniu 

pracownika. 

 

6.1.5. Pracownicy – Karty 
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Rys. 78 Pracownicy – karty 

 

Pracownikom można przypisywać jedynie karty, które zostały wcześniej dodane do systemu, 

karty te widoczne są po prawej stronie na liście. Pracownik może mieć dowolną ilość 

przypisanych kart, ale ta sama karta nie może być w tym samym czasie przypisana do kilku 

osób – program nie pozwoli na takie przypisanie. 

Jeżeli będziemy chcieli wpisać okres, który nakłada się na okres przypisania karty do innego 

pracownika, program wyświetli odpowiedni komunikat i pozwoli nam zadecydować, czy 

chcemy kontynuować przycinając okres pierwszego pracownika lub anulować, nie zmieniając 

nic. 

 

 

Rys. 79 Pracownicy – Karty – nakładanie się okresów przypisania karty 

 

Do wyszukiwania karty na liście można użyć funkcji wyszukiwania po numerze (prawym 

klawiszem myszki na nagłówku „Karta” i wybranie z menu pozycji „Szukaj”) 
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Rys. 80 Pracownicy – Karty – wyszukiwanie kart na liście 

 

Istnieje możliwość wyszukiwania kart przy pomocy czytnika desktop (po zbliżeniu karty do 

czytnika zostanie ona automatycznie odszukana na liście). 

Dodatkowo istnieje możliwość dodawania własnych kart do systemu przy użyciu specjalnego 

czytnika do dodawania kart (wymagany kontakt z serwisem). 
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6.2. Kalendarze 

 

Kalendarz służy do określania dni pracujących i wolnych. W każdym kalendarzu 

automatycznie zaznaczone są kalendarzowe dni wolne (Soboty, Niedziele i Święta stałe). 

Dodatkowo można wprowadzić nowe dni wolne lub zamienić na robocze już istniejące. W 

poszczególnych harmonogramach natomiast można określić czy dany status dnia ma być 

brany z kalendarza czy z definicji harmonogramu. 

W programie SR-RegiTech może być dowolna liczba kalendarzy, do których można 

przypisywać tworzone harmonogramy. Domyślnie jest jeden „Standardowy” i nie ma 

możliwości wykasowania go. Również jeżeli stworzymy nowy kalendarz, program nie 

pozwoli go usunąć jeżeli będzie do niego przypisany jakiś harmonogram. 

 

6.2.1. Kalendarze – Lista 

 

Lista wszystkich kalendarzy stworzonych w programie. W module RCPmini wykorzystywany 

jest jedynie kalendarz „Standardowy” więc tworzenie innych kalendarzy nie jest wskazane 

(nie jest potrzebne). 

 

 

Rys. 81 Kalendarze – Lista 
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6.2.2. Kalendarze – Szczegóły 

 

Definicja wybranego kalendarza – rozkład dni wolnych i roboczych. 

Aby wprowadzić zmiany w kalendarzu należy wybrać strzałkami rok, który nas interesuje 

(przyciskami znajdującymi się tuż nad rozkładem kalendarza po lewej stronie). Następnie 

wystarczy zaznaczyć dzień na kalendarzu i przycisnąć przycisk Nowy, znajdujący się nad 

okienkiem z wprowadzanymi modyfikacjami. Uaktywnia się część okna, w której wybrana 

jest data zaznaczonego dnia (można ja zmienić) oraz przełączniki określające rodzaj dnia i 

pole edycyjne pozwalające opisać wprowadzany dzień. 

Zaznaczenie opcji „Stałe” powoduje, że program w każdym następnym roku (następnym po 

dacie wprowadzenia) będzie uwzględniał ten dzień. 

 

 

Rys. 82 Kalendarze – Szczegóły 
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6.3. Lista obecności 

 

Lista obecności na dany moment – kto w wybranym momencie pracuje (miał rejestrację 

wejściową na swoim czytniku RCP), a kto nie. Pracowników do zestawienia można dowolnie 

filtrować. Program podaje liczbę wybranych pracowników oraz ilu z nich było obecnych i 

nieobecnych. 

Dodatkowo program pokazuje ostatnią rejestrację pracownika z okresu do 10 dni wstecz od 

sprawdzanej daty i godziny. 

Jeżeli pracownik nie odbije się na wyjście jest to informacja dla programu, że pracownik cały 

czas pracuje. Jednak aby uniknąć nieprawidłowości w programie założone jest ograniczenie, 

że pracownik nie może pracować dłużej niż do końca następnego dnia (praca bez rejestracji 

na czytnikach). Oznacza to, że na drugi dzień po rejestracji wejściowej pracownik nadal jest 

obecny (pracuje), a na trzeci dzień program automatycznie oznacza go jako nieobecnego. 

  

 

Rys. 83 Lista obecności 
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6.4. Rozliczenie 

 

Rozliczenie (pracowników) jest główną i najważniejszą funkcja modułu RCPmini. Tutaj 

można oglądać, obliczony na podstawie rejestracji pobyt pracownika oraz obliczony na 

podstawie opcji rozliczenia czas pracy. Okres rozliczeniowy jest dowolny i zależy od 

wybranego w filtrze okresu. 

W module RCPmini zawarte jest podstawowe rozliczenie czasu pracy – rozliczenie na 

podstawie rejestracji pracownika z ustawionymi zaokrągleniami zaliczania. 

Celem tego rozliczenia jest pokazanie w całości czasu przepracowanego przez pracownika 

bez podziału na godziny nominalne i nadliczbowe. 

Rozliczenie wykonywane jest dynamicznie, czyli każdorazowo po wejściu w tą funkcję 

program pobiera z bazy wszystkie niezbędne dane i wykonuje rozliczenie. Jeżeli dowolny 

dzień u danego pracownika nie będzie z różnych powodów obliczony zgodnie z naszymi 

oczekiwaniami możemy go zmodyfikować (oczywiście nie modyfikując rejestracji 

pracownika).  

 

6.4.1. Rozliczenie – Lista 

 

Na zakładce „Lista” przedstawieni są wybrani pracownicy i zsumowane wartości z 

wybranego okresu.  

 

 

Rys. 84 Rozliczenie – Lista 
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Znaczenie poszczególnych kolumn: 

Norma sugerowana – wartość normy którą pracownik powinien wypracować w wybranym 

okresie obliczana na podstawie etatu pracownika i kalendarza. 

Dni obecnych – liczba dni w których pracownik był obecny w pracy (miał przynajmniej 

jedną rejestrację przydzieloną na dany dzień).  

Pobyt – (pobyt RCP) czas pobytu w pracy w wybranym okresie. Wartość obliczana na 

podstawie sumy przedziałów od rejestracji wejścia do rejestracji wyjścia z czytników 

oznaczonych dla pracownika jako RCP (W module RCPmini każdy pracownik ma domyślnie 

wybrane wszystkie czytniki jako czytniki RCP). 

Zaliczono – całkowity czas zaliczony pracownikowi w wybranym okresie z nałożonym 

zaokrągleniem (zaokrąglenie zaliczania ustawia się w funkcji Opcje). 

Uwaga: w kolumnie Zaliczono dodatkowo sumowane są absencje zaliczane i nieobecności 

godzinowe zaliczane które można wpisać jedynie z poziomu modułu RCP. 

Nocne – informacja ile czasu zaliczonego pracownikowi w wybranym okresie zostało 

przepracowane w przedziale określonym dla pracownika jako godziny nocne. 

W module RCPmini przedział nocnych domyślnie ustawiony jest na 22:00 – 6:00. 

Bilans sugerowany – różnica między normą sugerowaną, a tym co zostało mu zaliczone. 

(Bilans = Zaliczono – Norma sugerowana). 

 

6.4.2. Rozliczenie – Rozliczenie pracownika 

 

Rozliczenie pracownika jest to widok wszystkich dni z wybranego okresu z pokazaniem 

wszystkich szczegółów zaliczenia.  
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Rys. 85 Rozliczenie – rozliczenie pracownika 

 

Znaczenie poszczególnych kolumn: 

Ed. – edycja, informacja, czy dany dzień był edytowany (modyfikowane ręcznie zaliczenie 

czasu pracy). Możliwe stany: 

- E – edycja 

- O – powrót do wartości obliczonych, dzień był edytowany i następnie edycja została 

usunięta, czyli wartości rozliczenia wynikają z opcji rozliczenia dla danego dnia (grafiku oraz 

opcji rozliczenia ogólnych i indywidualnych). 

Każda edycja w rozliczeniu jest opisana logami, zapisywane są informacje o tym kto i kiedy 

zmodyfikował dany dzień oraz na jakie wartości zmienił – logi dostępne są z poziomu 

modułu RCP. 

Data – data i dzień tygodnia wybranego dnia okresu 

Obecność – informacja czy pracownik był w danym dniu obecny (miał przynajmniej jedną 

rejestrację przydzieloną na dany dzień).  

Pobyt – (Pobyt RCP) czas pobytu w pracy. Wartość obliczana na podstawie rejestracji 

wejścia i wyjścia lub sumy przedziałów wejście-wyjście w danym dniu (dobie pracowniczej) 

z czytników oznaczonych dla pracownika jako RCP. 
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Wejście – pierwsza rejestracja wejścia według czytników oznaczonych dla pracownika jako 

czytniki RCP. 

Wyjście – ostatnia rejestracja wyjścia według czytników oznaczonych dla pracownika jako 

czytniki RCP. 

Zaliczono – całkowity czas zaliczony pracownikowi w danym dniu z nałożonym 

zaokrągleniem (zaokrąglenie zaliczania ustawia się w funkcji Opcje). 

Uwaga: w kolumnie Zaliczono dodatkowo sumowane są absencje zaliczane i nieobecności 

godzinowe zaliczane które można wpisać jedynie z poziomu modułu RCP. 

Nocne – informacja ile czasu zaliczonego pracownikowi w danym dniu zostało 

przepracowane (Nominalne, Nadl.50%, Nadl.100%) w przedziale określonym dla pracownika 

jako godziny nocne. 

W module RCPmini przedział nocnych domyślnie ustawiony jest na 22:00 – 6:00. 

Wyjaśnienie – wyjaśnienie powodu edycji danego dnia, które można wpisać podczas edycji. 

 

6.4.3. Edycja rozliczenia 

 

Będąc na zakładce Rozliczenie pracownika można skorzystać opcji edycji rozliczenia. 

Dostępne są dwa klawisze: Edytuj i Usuń wszystkie zmiany.  

Edytuj pozwala na edycję rozliczenia w zaznaczonym dniu. Podczas edycji można wpisać 

wyjaśnienie (powód edycji), który zostanie wyświetlony w kolumnie Wyjaśnienie. 

 

 

Rys. 86 Edycja rozliczenia pracownika 

 

Usuń wszystkie zmiany pozwala na usuniecie wprowadzonej wcześniej edycji. Dni w których 

edycja została usunięta oznaczone są w kolumnie Ed. Literą O (powrót do oryginału). 
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Rys. 87 Rozliczenie – usunięcie wszystkich zmian 

 

6.4.4. Rozliczenie - Rejestracje 

 

Jest to widok wszystkich rejestracji wybranego pracownika z całego okresu wybranego do 

rozliczenia.  

W przypadku niejasności w rozliczeniu można sprawdzić rzeczywiste rejestracje pracownika. 

 

 

Rys. 88 Rozliczenie – rejestracje pracownika 

 

Osoba z odpowiednimi uprawnieniami może dokonywać edycji w rejestracjach: 

- edytować istniejące rejestracje 

- dodawać nowe rejestracje 

- usuwać istniejące rejestracje (rejestracje nie są usuwane z bazy – zostają oznaczone jako 

usunięte, czyli nie są brane do rozliczenia). 
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Rys. 89 Edycja rejestracji 

 

Rys. 90 Dodawanie nowej rejestracji 
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6.5. Aktywacja kart 

 

Funkcja „Aktywacja kart” służy do programowania kart na kontrolerach – przypisanie 

kontrolerom kart o odpowiednim statusie. 

Kartę można zaprogramować jednym z trzech statusów: 

 Aktywna (A) 

 Zablokowana (Z) 

 Brak ( ) 

Z poziomu modułu KD można zaprogramować czwarty status: 

 z Ograniczeniami (O) – ograniczenia czasowe i według harmonogramu dostępu 

 

Kontroler KSR może sterować blokadą tak samo jak kartą, do tego celu wykorzystuje 

się kartę z numerem 0 – jej przypisujemy harmonogram KD.  

Karta 0 nie powinna być programowania statusami Aktywna i Zablokowana! 

 

 

Rys. 91 Aktywacja kart – Lista 
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6.6. Opcje 

 

Opcje są to ustawienia programu wspólne dla wszystkich pracowników. Ustawienie tych 

opcji wpływa na sposób rozliczenia oraz na sposób działania poszczególnych funkcji 

programu. 

 

6.6.1. Opcje – Rozliczenie 

 

Opcje rozliczenia czasu pracy 

 

 

Rys. 92 Opcje – Rozliczenie 

 

Ramka Pobyt: 

- Pomiń wyjścia krótsze od – każde wyjście pracownika z zakładu, którego czas będzie 

krótszy od ustawionej wartości nie będzie odejmowane od czasu pracy pracownika. 

 

Ramka Zaliczenie: 

- Zaokrąglanie zaliczania – zaokrąglanie zaliczania do bloków podanych w tej opcji. 

Zaliczenie każdego bloku nastąpi po przekroczeniu czasu podanego w parametrze „zaliczenie 
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bloku od”, np. w blokach: 00:10, zaliczenie bloku od: 00:05 – każdy blok 10 minutowy 

zostanie zaliczony po przepracowaniu 5 minut z tego bloku. 

- Zaokrąglenie godzin nocnych – program podczas rozliczenia pracowników nakłada na nie 

zaokrąglenie według ustawionych parametrów: „w blokach” i „zaliczenie bloku od”. 

Zaliczenie każdego bloku nastąpi po przekroczeniu czasu podanego w parametrze „zaliczenie 

bloku od”. 
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6.7. Użytkownicy 

 

Funkcja Użytkownicy służy do dodawania nowych użytkowników którzy będą mieli dostęp 

do programu. Można również zmieniać uprawnienia istniejących użytkowników oraz 

zarządzać ich hasłami – „Usuń hasło” powoduje pojawienie się okna ustawienia hasła 

podczas kolejnego logowania użytkownika. 

 

 

Rys. 93 Użytkownicy - Lista uprawnień dla modułu - RCPmini 

 

Moduł „Wszystkie” oznacza uprawnienia administratora – inne opcje nie mają wówczas 

znaczenia. 

W module RCPmini nie można określać dostępu do poszczególnych funkcji. 
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6.8. Import 

 

Funkcja import jest identyczna jak w module RCP 

 

Jednym z podstawowych założeń podczas projektowania programu była łatwość tworzenia 

bazy programu i możliwość aktualizowania danych na podstawie innych programów. Jeżeli 

jakieś dane zostały wcześniej wprowadzone w innym programie, to po co wprowadzać je po 

raz drugi, można je przecież przesłać. Do tego służą właśnie importy – wkładanie danych do 

bazy programu SR-Regitech. 

Importy nie umożliwiają przesyłania danych do dowolnych tabel bazy programu. Zostały one 

stworzone tylko do wybranych tabel, tych które wykorzystywane są przy komunikacji z 

innymi programami, np. z programami kadrowo-płacowymi. Jeżeli zaistnieje potrzeba 

zaimportowania danych do innych tabel bazy danych można do tego celu użyć standardowych 

narzędzi do obsługi MSSQL / MySQL lub ewentualnie wykorzystać komendy SQL’owe. 

Import możliwy jest wyłącznie z plików tekstowych. Nie ma możliwości importowania z 

innych baz danych. Jest to celowe założenie, które zapewnia bezpieczeństwo przesyłania 

danych i zachowuje historię importowanych plików. Import z plików pośredniczących 

wyklucza przypuszczenie uszkodzenia innej bazy danych. W prosty sposób można sprawdzić 

źródło importu, czyli zawartość pliku i łatwo można przeanalizować skąd wzięły się dane w 

programie. 

Program umożliwia definiowanie importów złożonych. Polega to na konfigurowaniu 

importów do wielu tabel jednocześnie. Jeżeli plik z danymi do importu zawiera wiele 

informacji, które w bazie rozłożone są w różnych tabelach, można określić jeden import, 

który z jednego pliku pobiera dane i jednocześnie wkłada je do wielu tabel. 

Po wykonaniu importu nazwa pliku jest zmieniana, dokładana jest na końcu, za 

rozszerzeniem, data i godzina wykonania importu. Ma to dwie zalety: 

- plik staje się plikiem historii importu z informacją o dacie i godzinie wykonania importu 

- blokowana jest możliwość podwójnego zaimportowania tych samych danych, bo dla danego 

importu nie ma już pliku o zdefiniowanej nazwie. 

 

6.8.1. Import – Lista 

 

Pierwszą zakładką, którą zobaczymy po wejściu w Importy jest Lista. Są tam pokazane 

wszystkie zdefiniowane importy, a dla każdego importu pokazana jest jego nazwa, tabele do 

których będą importowane dane, oraz ścieżka do pliku z którego pobierane będą dane. 
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Rys. 94 Import – Lista 

 

Tylko z tego poziomu można wywołać import. 

Wywołanie importu poprzedzone jest okienkiem, które w zależności od potrzeb pozwala na 

ustawienie dodatkowych parametrów lub nie. 

Dodatkowe parametry importu są to dane, których nie ma w pliku importowym, a są 

potrzebne do:  

- określenia nazwy pliku, jeżeli zależy od daty 

- określenia miesiąca, jeżeli podczas importu należy wykasować dane z określonego okresu 

(miesiąca) 

- określenia pełnej daty, jeżeli w importowanym pliku jest tylko data skrócona (tylko godzina, 

tylko dzień, tylko miesiąc, tylko rok…) 

 

 

Rys. 95 Import bez parametrów 

 

 

Rys. 96 Import z parametrami 
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6.8.2. Import – Opcje 

 

Definiując nowy import lub edytując już istniejący, przechodzimy na zakładkę Opcje, gdzie 

można ustawić wszystkie szczegóły importu. 

 

 

Rys. 97 Import – Opcje 

 

Nazwa – nazwa definiowanego importu, nazwa pod jaką import zostanie pokazany na liście. 

Plik źródłowy – ścieżka do importowanego pliku i jego nazwa. Jeżeli nazwa pliku jest stała 

to podajemy dokładną nazwę pliku (wskazujemy miejsce pliku, a ścieżka i nazwa 

wprowadzają się automatycznie). Jeżeli natomiast nazwa pliku zależna jest od daty, to 

zmienny fragment nazwy pliku zastępujemy określeniem wywołania parametru: 

{y} - skrócony rok na wymaganej liczbie znaków (xx01: „1”, xx99: „99”). 

{yy} - skrócony rok na dwóch miejscach (xx01: „01”, xx99: „99”). 

{yyy} lub {yyyy} - pełny rok na czterech miejscach (2001: „2001”, 2999: „2999”). 

{M} - numer miesiąca na wymaganej liczbie znaków (styczeń: „1”, grudzień: „12”). 

{MM} - numer miesiąca na dwóch miejscach (styczeń: „01”, grudzień: „12”). 

{MMM} - skrócona nazwa miesiąca (sty, lut, mar, cze, … - język zależny od 

ustawień systemu operacyjnego). 
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{MMMM} - pełna nazwa miesiąca (styczeń, luty, … - język zależny od ustawień 

systemu operacyjnego). 

{d} - numer dnia na wymaganej liczbie znaków (1: „1”, 21: „21”). 

{dd} - numer dnia na dwóch miejscach (1: „01”, 21: „21”). 

{ddd} - skrócona nazwa dnia tygodnia (Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, So, N - język zależny od 

ustawień systemu operacyjnego). 

{dddd} - pełna nazwa dnia tygodnia (poniedziałek, wtorek, środa, … - język zależny 

od ustawień systemu operacyjnego). 

 

Kombinacje dni, miesięcy i lat można dowolnie łączyć i dodawać dowolne znaki 

rozdzielające, np.: 

- {MM-dd}- np. 1 marzec: „03-01”, 

- {M-d} - np. 1 marzec: „3-1”, 

- {yyyy MM dd} – np.: 1 marzec 2005: „2005 03 01”, 

- {dddd MMMM yyyy} – np.: 1 marzec 2005: „wtorek marzec 2005”, 

- {ddd MMM yyyy} – np.: 1 marzec 2005: „Wt mar 2005”. 

Parametry „y”, „M”, „d” nie mogą wystąpić samodzielnie tzn. samo „y”, „M” lub „d”. 

Znaki – format kodowania tekstu, dostępne formaty: Windows, Unicode, Dos. 

Oddzielenie kolumn – rodzaj rozdzielenia kolumn w rekordzie, dostępne możliwości: 

- Stała szerokość – szerokość kolumn określana jest według określonej liczby znaków 

(format dla plików o stałej szerokości rekordów), 

- Znak – kolumny w rekordzie mogą być rozdzielone dowolnym znakiem, który podaje 

się w polu edycyjnym uaktywnionym po zaznaczeniu „Znak” (format dla plików o 

zmiennej szerokości rekordów, gdzie kolejne kolumny rozdzielone są tym samym 

znakiem). 

Oddzielenie rekordów – poszczególne rekordy w importowanym pliku mogą być w różny 

sposób oddzielone od siebie. Aby można było dostosować się do dowolnego rodzaju pliku, w 

programie dostępne są następujące możliwości: 

- Znak końca linii (CR/LF) – jeżeli rekordy są rozdzielone standardowym znakiem 

końca linii (Enter w edytorach tekstowych), 

- Znak – rekordy w pliku mogą być rozdzielone dowolnym znakiem, który podaje się w 

polu edycyjnym uaktywnionym po zaznaczeniu „Znak”, 

- Stała liczba znaków – jeżeli rekordy mają stałą szerokość (każdy rekord ma tą samą 

liczbę znaków), to możliwe jest, że nie będą w żaden sposób rozdzielone. Można 

wówczas wprowadzić szerokość rekordu (1-500), a program sam podzieli plik na 

odpowiednie rekordy. 

Ignorowanie rekordów – często w plikach importowych oprócz istotnych danych znajdują 

się również informacje dodatkowe, które należy pomijać podczas importu, np. nagłówki 

kolumn. Program umożliwia w tej opcji następujące ustawienia: 
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- Rozpoczynające się od: – trzy pola edycyjne w których można wpisać trzy dowolne 

kombinacje znaków, które jeżeli wystąpią na początku rekordu powinny spowodować, 

że dany rekord zostanie pominięty podczas importu, 

- Pierwszych n rekordów, n= – liczba rekordów do pominięcia, licząc od pierwszego (1-

100) 

- W każdym rekordzie pierwszych n znaków, n= – jeżeli każdy rekord posiada na 

początku znaki, które chcemy pominąć podczas importu, ustawiamy ile znaków 

powinien program pomijać, 

Wybór tabel do importu – lista wszystkich tabel bazy danych, do których można 

importować dane. Poprzez zaznaczenie w kolumnie Obecna wskazujemy tabele bazy danych, 

które w dalszej części importu będziemy konfigurować. Dla jednego importu można wskazać 

dowolną ilość tabel, czyli ekstremalnie z jednego pliku i przy użyciu jednego importu można 

zaimportować „wszystkie” dane. 

Przy każdej wybranej tabeli można dodatkowo zaznaczyć: 

- Klucz – jeżeli w danej tabeli chcemy aktualizować rekordy, musimy wskazać unikalny 

klucz, po którym program będzie wyszukiwał poszczególne rekordy. Jeżeli dany rekord 

zostanie znaleziony, to program go zaktualizuje, jeżeli natomiast nie zostanie 

znaleziony to program doda nowy rekord z takim polem unikalnym. Jako klucze 

udostępnione są wyłącznie unikalne kolumny z bazy danych (+ nr logiczny w tabeli 

karty), innych kolumn nie można wybierać. Analogicznie, jeżeli w tabeli nie ma 

unikalnych kolumn nie można wskazać klucza do aktualizacji.  

- Kasowanie okresu – jeżeli dana tabela posiada rekordy związane z historią (od kiedy 

do kiedy), program zezwoli na zaznaczenie tej opcji. Przed każdym importem program 

pokaże w oknie importu pole z parametrem (datą). Wybrany miesiąc zostanie 

wykasowany z bazy danych. Np. jeżeli „Kasowanie okresu” zostało zaznaczone dla 

tabeli „Absencje” i podczas importu wskazana została data 2005-04-02, to z bazy 

wykasowane zostaną absencje z kwietnia 2005 i dopiero zaimportowane zostaną 

absencje z wskazanego pliku. 

Jest to bardzo istotne, jeżeli chcemy wielokrotnie importować dane do tabel w których 

nie można aktualizować rekordów. 

- Kasowanie całości – jeżeli przed wykonaniem importu chcemy wykasować całą 

tabelę, wystarczy wstawić znacznik przy danej tabeli. Program najpierw wyczyści całą 

tabelę, a następnie zaimportuje wskazane dane. 

 

Po zapisaniu importu (klawiszem OK) można przejść do zakładki Definicja w celu 

zdefiniowania importów do poszczególnych tabel. 
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6.8.3. Import – Definicja 

 

Dla każdego stworzonego importu należy zdefiniować poszczególne kolumny we wszystkich 

wskazanych tabelach. Jeżeli na zakładce Opcje prawidłowo zostały określone parametry pliku 

z danymi i dodatkowo plik istnieje to w dolnej części okna zobaczymy dane z pliku 

podzielone na odpowiednie kolumny lub poszczególne znaki (przy stałej szerokości kolumn). 

 

 

Rys. 98 Import – Definicja 

 

Dolna część okna jest stała i pokazuje plik przeznaczony do importu (Dane w pliku 

źródłowym), natomiast w górnej części okna pokazane są poszczególne kolumny wybranej 

tabeli. Definiując import musimy zdefiniować wszystkie wybrane w opcjach importu tabele. 

Dla każdej tabeli pokazane są wszystkie kolumny i dodatkowo niektóre kolumny, w których 

przechowywane są dane złożone, rozbite są na szczegóły (Dane bit.). 

Definiowanie danych do importu: 

- Źródło – określenie, czy dana kolumna pozostanie bez zmian (przy tworzeniu rekordu 

wpisana zostanie wartość domyślna), czy też wpisane zostana do niej wartości z pliku lub z 

podanej stałej lub też z parametrów importu. Możliwości do wyboru: Bez zmian, Plik, Stała, 

Data importu, Data wybrana. 

- Pozycja, Długość – jeżeli dane pobierane są z pliku, to w kolumnach tych wpisuje się numer 

pierwszej kolumny i liczbę kolumn, które chcemy połączyć podczas importu. Dla plików ze 
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stałą szerokością kolumn podajemy numer pierwszego znaku i długość, czyli ile znaków w 

sumie powinno zostać zaimportowanych. Dane można wpisać z klawiatury lub można 

zaznaczyć myszką na pliku źródłowym i przycisnąć klawisz Ustaw, spowoduje to wpisanie 

zaznaczonych danych do wskazanej kolumny tabeli. 

- Wartość stała – jeżeli zaznaczona zostanie w kolumnie Źródło Stała to w kolumnie tej 

będzie można wpisać daną która zostanie wstawiona w danej kolumnie w każdym 

zaimportowanym rekordzie. 

- Format – dla każdego typu kolumny możliwe są różne formaty danych, które mogą znaleźć 

się w importowanym pliku. Wystarczy wybrać odpowiedni format, lub w niektórych 

przypadkach podać go samemu. 

- Klucz obcy – jeżeli importujemy dane do tabeli powiązanej z innymi tabelami, to należy 

podać po czym program powinien odszukać powiązanie. 

 

6.8.4. Import automatyczny 

 

Import automatyczny pozwala na skonfigurowanie programu w taki sposób, aby danego dnia i 

o danej porze określone importy wykonywały się automatycznie. Do tego celu używa się 

uruchamiania programu z odpowiednim parametrem, które z kolei można dodawać do 

zaplanowanych zadań systemu Windows. 

Aby możliwe było skonfigurowanie automatycznego importu należy stworzyć import w 

programie SR-RegiTech, a następnie skonfigurować uruchamianie programu SR-RegiTech z 

odpowiednim parametrem: 

SR-RegiTech.exe -import ImportAuto.txt -login a1 -haslo a2 

 

Gdzie:  

„ImportAuto.txt” – nazwa pliku tekstowego z konfiguracją importu, znajdującego się w tym 

samym miejscu co plik programu „SR-RegiTech.exe” (nazwa może być dowolna beza 

znaków specjalnych -_+=!@#$%^&*()~[]{}<>/?\|` itp.) 

„a1” – nazwa użytkownika, który ma przydzielone uprawnienia do wykonywania importów 

„a2” – hasło podanego wyżej użytkownika („a1”) 

 

Zawartość pliku tekstowego konfigurującego import („ImportAuto.txt”): 

//definicja importu 

NAZWA=  
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//Data (opcjomalny parametr dla importów z opcją kasowania okresu) 

DATAMIES= 

 

Gdzie: 

„NAZWA=” – nazwa zdefiniowanego w programie „SR-RegiTech.exe” importu (nazwa nie 

może zawierać znaków specjalnych -_+=!@#$%^&*()~[]{}<>/?\|` itp.) 

„DATAMIES=” – parametr określający datę potrzebną przy importach z zaznaczoną opcją 

kasowania okresu. Przykładowe zapisy dat: 

„2005-10-11” – data stała 

„DateTime.Now” – Teraz 

„DateTime.Today” – dzisiejsza data 

”DateTime.Today.AddDays(1)” – jutro 

„DateTime.Today.AddDays(-1)” – wczoraj 

”DateTime.Today.AddDays(1-DateTime.Today.Day)” – pierwszy dzień miesiąca 

„DateTime.Today.AddDays(1-DateTime.Today.Day).AddMonths(1).AddDays(-1)” – ostatni 

dzień miesiąca 

 

Przykładowy plik dla importu absencji o nazwie „import_absencji” i z opcją kasowania 

okresu: 

//definicja importu 

NAZWA=import_absencji 

//Data (opcjomalny parametr dla importów z opcją kasowania okresu) 

DATAMIES=DateTime.Today 

 

W podany sposób można konfigurować wiele różnych importów automatycznych, przy czym 

zaleca się nie ustawienia wykonywania kilku importów w tym samym czasie. 


