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Minimalne wymagania systemowe:
Procesor : Przynajmniej Intel Core 2 Quad 6600 2,4GHz
RAM : 4GB DDR3
System operacyjny : Windows10/8.1/7/Server 2008 R2 i nowsze
Oprogramowanie : WAPRO MAG, Serwer SQL

Opis rozwiązania:
Moduł listów przewozowych to aplikacja umożliwiająca wystawianie listów przewozowych z
poziomu aplikacji WF-Mag. Aplikacja skraca czas potrzebny na wystawienie listu oraz
minimalizuje ryzyko popełnienia błędów przy ich wystawianiu. Umożliwia pobranie adresu do
wysyłki z bazy WF-Mag, co eliminuje możliwość pomyłki przy wpisywaniu adresu przez
pracownika. Kolejną funkcją jest możliwość utworzenia etykiety dla danego listu, zapisanie
jej w wybranym miejscu na dysku oraz wydrukowanie.

INSTALACJA MODUŁU SPEDYCYJNEGO
Instrukcja została sporządzona w oparciu o wersję 8.30.8. programu WAPRO MAG.
Żadna dodatkowa konfiguracja programu WAPRO MAG nie jest wymagana.

Instalację modułu poczty polskiej rozpoczynamy od rozpakowania pliku PocztaPolska.zip.
Powstały folder o nazwie PocztaPolska przenosimy na dysk C:\
Na dysku C:\ tworzymy folder o nazwie Imag i do niego przenosimy cały folder PocztaPolska.
Kolejnym krokiem jest otworzenie programu WAPRO Mag na koncie administratora.
Wchodzimy w zamówienia, a następnie w „Operacje”

Po kliknięciu w ten przycisk pojawi nam się nowe okno. Klikamy na dowolny obszar tego
okna i jednocześnie wciskamy kombinacje klawiszy ( lewy Ctrl + lewy Alt + prawy Shift + znak
zapytania (?) ) . Jeśli operacja się powiedzie pojawią się dodatkowe opcje na dole tego okna.

Klikamy w przycisk „Dodaj” i uzupełniamy jak poniżej. Kod operacji musi być unikatowy.

Następnie klikamy „Zapisz”. Od teraz aby działać z programem należy wybrać pozycje z
zamówienia i kliknąć w przycisk „Operacje”, będzie widniała nazwa Poczta Polska z modułem
spedycyjnym. Aby go uruchomić, wybieramy go z listy i wciskamy przycisk „Wykonaj”.
Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się komunikat nawiązujący do braku danych
logowania.

Wciskamy przycisk „OK” i czekamy aż uruchomi się moduł Poczty Polskiej.

Po uruchomieniu programu pojawi się nowe okno. Przechodzimy do zakładki „Ustawienia”.

W pierwszej kolejności uzupełniamy pola „Login” i „Hasło” danymi otrzymanymi od Poczty
Polskiej
Klikamy „Sprawdź poprawność”. Jeśli test był pomyślny przechodzimy dalej.

Następnie ustalamy ścieżkę do zapisu etykiet. Naciskamy przycisk „Wybierz” i wskazujemy
miejsce do zapisu.

Poniżej znajdują się drukarki dla etykiet i raportów.
Wybieramy z listy interesujące nas urządzenia. (Jeśli wybierzemy „ Microsoft print to PDF”
etykieta nie zostanie wydrukowana przez drukarkę, zostanie utworzony plik PDF z etykietą).

„Waga domyślna dla pierwszej paczki” – Możliwość pobrania wagi paczki z pól dodatkowych
w programie WAPRO Mag lub zadeklarowana ich przez użytkownika.

„Ustawienia pobrania” – Umożliwia wybranie pobrania dla metody płatności.
Domyślnie należy ustawić „Pobranie”.

„Pobieranie dodatkowych pól z Wf-Maga” – Przy tworzeniu listu przewozowego będą
zamieszczane dodatkowe dane pobierane z pól dodatkowych w programie WAPRO Mag.

„Usługi” – domyślnie wybieramy rodzaj wysyłki albo ustawiamy na pobieranie z pola w
WAPRO Mag.

„Miejsce zapisu nr listu” dla dokumentów handlowych:
Uwagi – Numer listu dopisywany jest do pola z uwagami
Pole dodatkowe – Użytkownik wybiera z listy pole do którego ma być przypisany numer

„Miejsce zapisu nr listu” dla dokumentów magazynowych:
„Uwagi” – Numer listu dopisywany jest do pola z uwagami
„Pole dodatkowe” – Użytkownik wybiera z listy pole do którego ma być przypisany numer.

„Miejsce zapisu nr listu” dla zamówień:
„Informacje dodatkowe” – Dopisywane do pola z informacjami dodatkowymi na
zamówieniu
„Pole dodatkowe” – Wybiera użytkownik do jakiego pola ma zostać przypisane w WF-Mag’u
„Uwagi” – zapis do pola z uwagami
„Kolumna Numer Przesyłki” – Dopisywany jest numer przesyłki do pola „Kolumna numer
przesyłki”

Jeśli wszystkie ustawienia zostały ustawione należy uruchomić program ponownie w celu
zapisania wprowadzonych zmian.

Panel „Zarządzanie zbiorami” wyświetla listę zdefiniowanych wcześniej zbiorów. Po
wybraniu z tabeli jednego ze zbiorów, pola po prawej stronie zostają uzupełnione jego
danymi szczegółowymi tj. opis, data nadania, urząd nadania oraz czy zbiór jest wybrany jako
aktywny. Można również dodać nowy zbiór, usunąć istniejący lub zaktualizować jego dane.

„Odśwież listę buforów” – Wymuszenie zaktualizowania wszystkich dostępnych buforów
„Dodaj nowy bufor” – Dodawanie urzędu nadania
„Usuń zaznaczony bufor” – Usuwa urząd nadania z listy
„Aktywny” – Potwierdzenie użytkowania danego bufora (urzędu nadania). Aby pracować na
danym buforze należy go wybrać z listy a następnie zaznaczyć tę opcję.
„Opis” – Pokazuje datę ostatnich działań na buforze
„Data nadania” – Filtr pozwalający na szukanie urzędu nadania po ostatniej aktywności
„Urząd nadania” – Lista dostępnych urzędów
„Zamień” – Aktualizuje zmiany wprowadzone w danym buforze (Urzędzie nadania)

Panel „Przygotowanie przesyłki” zawiera dane adresowe odbiorcy pobrane z Wf-Maga oraz
sekcję z możliwością wybrania usługi i dodatkowych opcji przesyłki. Można też wskazać do
jakiego zbioru ma zostać wysłana przesyłka.

„ADRES ODBIORCY” – Wszystkie dane na temat odbiorcy pobrane z WAPRO MAG z danych
zamieszczonych w tabeli „Kontrahent”.
„ADRES NADAWCY” – Dane pobierane są z
„ZBIÓR” – Pokazuje aktualnie używany urząd nadania
„Opis” – Pobierany z kolumny „Numer” w programie WAPRO MAG
„Nr listu” – Podczas przygotowania listu Poczta Polska generuje i przypisuje numer listu do
danego zamówienia. Umieszczany jest zarówno na liście przewozowym jak i w kolumnie
„Numer przesyłki” w WAPRO Magu.
„Przygotuj list” – generuje list przewozowy z odpowiednimi parametrami

Opcja pobrania dostępna po zaznaczeniu okna „Pobranie”
„Przelew” – Płatność podczas procesu tworzenia zamówienia.
•
•

Tytuł pobrania – pobierany jest z pola w programie WAPRO Mag = „Numer”
Numer konta – Numer konta bankowego na który wysyłana jest kwota
z realizowanego zamówienia.

„Przekaz” – Płatność przy odbiorze
„Pobierz nr konta” – pobierany jest numer konta bankowego z tabeli w programie WAPRO
Mag –System -> Wybór firmy -> Rachunki bankowe firmy.

W zależności od wybranej usługi udostępniane są opcje dodatkowych miejsc
doręczenia/odbioru przesyłki.

„Usługi dodatkowe” – Usługi dodatkowe zmieniają się w zależności od wybranej usługi kurierskiej.

„Deklaracja celna” – Pola wykorzystywane przy przesyłaniu paczek za granicę.

„Atrybuty” – Parametry dotyczące paczek. Dostępność opcji różni się w zależności od
wybranej usługi kurierskiej.

Panel „Lista przygotowanych” zawiera wcześniej przygotowane listy/ przesyłki. Tutaj
możemy wybrać dla którego zbioru będziemy przeprowadzać operacje. Dostępne funkcje to
usunięcie nieprawidłowo nadanych przesyłek, podejrzenie zbioru do wysłania, przeniesienie
zaznaczonych przesyłek do innego zbioru, wybranie urzędu nadania oraz
wysłanie/zamknięcie zbioru. Dodatkową opcją jest zaznaczenie, czy podczas wysłania zbioru
zostanie wygenerowane Książka Nadawcza i zestawienie dla Firmowej Poczty oraz ich
wydruk.
„Lista przygotowanych” – Zbiór wszystkich przygotowanych przesyłek (nie wysłanych).
Z tego miejsca można zarządzać przygotowanymi przesyłkami oraz je wysyłać.
„Odśwież listę zbiorów” - jeśli jakaś pozycja nie została dodana, ta opcja wymusza aktualizację
wszystkich zbiorów dostępnych w buforze.
„Odśwież” – aktualizuje wybraną pozycję na liście
„Usuń zaznaczone” – usuwa wybrane pozycje z listy
„Usuń wszystko” – Usuwa wszystkie pozycje dostępne na liście.
„Przenieś zaznaczone” – przenosi wybrane pozycje z listy do innego urzędu nadania.
„Wyślij” – Wysyła informację do na stronę elektronicznego nadawcy o przygotowanej paczce
„Generuj wydruk książki nadawczej” – generuje dokumentację na temat ilości oraz rodzaju
nadanych danym dniu listów czy przesyłek do formatu PDF.
„Generuj zestawienie dla Firmowej Poczty” – generuje zestawienie przesyłek przekazywanych do
przewozu w ramach usługi POCZTA FIRMOWA do formatu PDF

Panel „Przesyłki wysłane” pozwala przejrzeć wysłane wcześniej za pomocą aplikacji przesyłki oraz
sprawdzenie statusu przesyłki i szczegółów dostarczenia.

„Przesyłki wysłane” – Lista wszystkich wysłanych przesyłek z aktualnie używanego zbioru.
„Odśwież” – aktualizuję listę jeśli zostało zmienione filtrowanie po dacie wysłania.
„ Od – Do „ – filtrowanie wszystkich rekordów z wybranego przedziału czasowego.

Deinstalacja modułu poczty polskiej.
W przypadku problemów związanych z działaniem modułu zalecane jest jego ponowne
zainstalowanie. W tym celu wpierw należy odinstalować moduł.
Pierwszym krokiem jest usunięcie z operacji dodatkowych.
Wchodzimy w zakładkę „Zamówienia” w programie WAPRO MAG, na dole ekranu
wybieramy przycisk „Operacje” .

Jeśli w oknie nie mamy opcji dodatkowych jednocześnie wciskamy kombinacje klawiszy (
lewy Ctrl + lewy Alt + prawy Shift + znak zapytania (?) ) aby wymusić opcję dodatkowe.
Wybieramy pozycję na której widnieje nazwa naszego modułu poczty i wciskamy przycisk
„Usuń” po czym potwierdzamy operacje.

Ostatnim krokiem jest usunięcie całego folderu z modułem. Folder powinien znajdować się
na dysku C:\ w folderze Imag ( C:\Imag\PocztaPolska ).

