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Instalacja programu 

Instalacja programu Alians eWindykator powinna zostać wykonana na koncie użytkownika 

posiadającego uprawnienia administratora systemu Windows. Ze względu na charakter pracy 

programu, wskazane jest aby komputer był jednocześnie serwerem bazy danych Microsoft SQL 

Server dla baz danych Comarch ERP Optima. 

Program współpracuje z systemami operacyjnymi Windows – począwszy od wersji Windows 

Vista po nowsze wersje oraz z systemami serwerowymi od Windows Server 2008 Server  

po nowsze wersje.  

 

Aby rozpocząć proces instalacji programu Alians eWindykator uruchom pakiet instalatora: 

eWindykator_Instalator.msi 

 

Ikona instalatora 

Pojawi się okno instalatora, który w kilku krokach przeprowadzi użytkownika przez proces 

instalacji programu.  

Po zakończeniu instalacji, na pulpicie oraz w menu Start systemu Windows, pojawi się ikona 

programu Alians eWindykator. 

 

Ikona programu Alians eWindykator 
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Pierwsze uruchomienie 

Podczas pierwszego uruchomienia programu pojawi się okno, w którym użytkownik zostanie 

poproszony o ustanowienie połączenia z bazą danych Microsoft SQL Server. W bazie tej będą 

przechowywane dane programu Alians eWindykator.  

Zalecane jest utworzenie oddzielnej, nowej bazy danych na potrzeby programu. 

 

Okno podłączenia bazy MS SQL 

 

Po podłączeniu do bazy danych programu pojawi się okno logowania operatora.  

Domyślnym operatorem jest ADMIN, hasło operatora jest puste.  

Po wykonaniu pierwszego logowania można zmienić hasło operatora lub dodać konta dla kolejnych 

operatorów. Więcej na ten temat znajduje się w punkcie „Operatorzy”. 

 

Okno logowania 
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W następnej kolejności pojawi się okno informujące o 30-dniowym terminie ważności gwarancji  

na oprogramowanie. Oznacza to pracę programu w trybie demonstracyjnym, w którym dostępne 

są wszystkie funkcje, bez żadnych ograniczeń funkcjonalnych. Po upływie okresu gwarancji nie 

będzie możliwa praca z programem.  

 

 

Okno informujące o okresie gwarancji 

 

Aby przedłużyć okres gwarancyjny konieczne jest dokonanie zakupu licencji na oprogramowanie. 

Więcej o zakupie licencji w dziale „Licencja na program”.    
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Konfiguracja 

Po poprawnym uruchomieniu programu, należy skonfigurować go do pracy, ustawiając niezbędne 

parametry. 

Lista wszystkich podstawowych parametrów dostępna jest z poziomu opcji menu: System  

Konfiguracja  Parametry. 

 

Ścieżka dostępu do opcji konfiguracji programu Alians eWindykator 
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Skrzynka nadawcza 

W pierwszej kolejności pracy z programem należy zdefiniować pojedynczą skrzynkę lub też wiele 

skrzynek mailowych, które będą wykorzystywane do emisji wiadomości do kontrahentów (menu: 

System  Konfiguracja  Parametry  Ustawienia  Skrzynka nadawcza). Skrzynka nadawcza 

będzie wysyłała wiadomości w oparciu o protokół SMTP.  

 

Okno ustawień Skrzynki nadawczej 

 

Po skonfigurowaniu parametrów skrzynki mailowej można sprawdzić poprawność konfiguracji, 

wysyłając wiadomość testową na inny adres mailowy. 

 

Okno ustawień Skrzynki nadawczej 
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Treść wiadomości 

W programie można zdefiniować własne szablony wiadomości, które będą emitowane  

do dłużników. Standardowo w programie dostępny jest zdefiniowany szablon wzorcowy – 

‘Domyślne powiadomienie’.  

W zależności od potrzeb treść szablonów może być różna dla różnych okresów przeterminowania 

dokumentów oraz różnych nadawców (opcja najczęściej wykorzystywana w przypadku wersji 

wielofirmowych lub biur rachunkowych).  

W polu treści wiadomości, za pomocą prawego przycisku myszy, można wywołać menu 

kontekstowe pozwalające na wczytanie domyślnej zawartości szablonu oraz pól predefiniowanych, 

mogących znaleźć się w treści wiadomości. Może zostać również umieszczona tabela  

z przeterminowanymi lub nierozliczonymi dokumentami. 

 

Okno ustawień Treści wiadomości 

 

 

 

  



Strona | 8  

 

Ustawienia domyślne 

Ze względu na możliwość współpracy z wieloma bazami danych (obsługa wielu firm przez jeden 

program) umożliwiono wprowadzenie ustawień domyślnych, które będą używane podczas 

zakładania kolejnych profili firmowych. 

 

Okno Ustawień domyślnych 

 

Dane wprowadzone w ‘Ustawieniach domyślnych’ mają zastosowanie wyłącznie jako informacje 

domyślnie podpowiadane podczas zakładania kolejnych profili firmowych w opcji Firma. Warto jest 

je zdefiniować, w przypadku gdy program będzie stosowany do obsługi wielu firm (wersja 

wielofirmowa lub biuro rachunkowe). 

Profil nadawcy – skrzynka mailowa zdefiniowana w opcji ‘Skrzynka nadawcza’ – to skrzynka,  

z której będą wysyłane wszystkie wiadomości z poziomu programu.  

Do wiadomości – zaznaczenie pola oraz wpisanie adresu mailowego skutkuje wysłaniem kopii 

każdego e-maila emitowanego do dłużnika pod wskazany adres. 

Podsumowanie mailingu - zaznaczenie pola oraz wpisanie adresu mailowego skutkuje 

wysłaniem wiadomości podsumowującej emisję powiadomień do dłużników. Podsumowanie jest 

generowane jako jeden zbiorczy e-mail dla każdej firmy. 

Potwierdzenie odczytu wiadomości – zaznaczenie pola oznacza, że odbiorca wiadomości  

(w zależności od stosowanego programu pocztowego) zostanie zapytany o potwierdzenie 

odczytania wiadomości. Wiadomość zwrotna zostanie wysłana na adres zdefiniowany w profilu 

nadawcy. 

Dokumenty przeterminowane: faktury sprzedaży, paragony, noty, rejestry VAT, 

ewidencja dodatkowa przychodów – zaznaczenie poszczególnych typów dokumentów, określa 

które z nich będą uwzględniane podczas wysyłania powiadomień do dłużników. 
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Minimalna kwota dokumentu – określenie kwoty minimalnej pozwala na uniknięcie emitowania 

powiadomień do dokumentów, które posiadają nierozliczone drobne kwoty końcówek niedopłacone 

przez dłużnika. 

Minimalna suma dokumentów – ma podobne znaczenie jak minimalna kwota dokumentu,  

z tym że odnosi się do sumy przeterminowanych dokumentów. 

Termin płatności powiększony o maksymalną zwłokę – zaznaczenie parametru powoduje, 

że dokument zostanie uznany przez program za przeterminowany, dopiero gdy terminu płatności 

powiększymy o zdefiniowaną na karcie kontrahenta maksymalną zwłokę. W przypadku nie 

zaznaczenia maksymalnej zwłoki na karcie kontrahenta, zaznaczenie parametru nie ma znaczenia. 

Parametr może być również zastosowany wobec dłużników, których chcielibyśmy pominąć przy 

emisji powiadomień (wystarczy wówczas zdefiniować maksymalną zwłokę na karcie kontrahenta 

na odpowiednio wysoką wartość np. 99999). 
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Firma 

Najistotniejszą opcją konfiguracyjną jest zdefiniowanie profili firm. Za pomocą tej opcji definiujemy 

powiązania do konkretnych baz firmowych Comarch ERP Optima, parametrów wysyłki oraz 

emitowanych szablonów. 

 

Okno konfiguracji profilu Firma 

 

W pierwszym kroku określamy połączenie do serwera Microsoft SQL i wskazujemy właściwą bazę 

danych firmy, dla której będziemy chcieli prowadzić windykację należności. Za pomocą przycisku 

‘Sprawdź połączenie MS SQL’ możemy zweryfikować poprawność połączenia oraz odczytać dane 

firmy z bazy Comarch ERP Optima (dane są widoczne na zakładce Firma i mogą zostać zmienione 

przez użytkownika poprzez ich ręczne wprowadzenie). Dane firmy z bazy Comarch ERP Optima 

można również pobrać na zakładce Firma za pomocą przycisku: ‘Pobierz dane firmy z Comarch ERP 

Optima’. 
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Okno ustawień dla profilu Firma 

 

Zakładka ‘Nadawca’ zawiera informacje o skrzynce nadawczej, adresach do wiadomości  

i podsumowaniu wysyłki, a także potwierdzeniu odczytu wiadomości przez dłużnika (zgodnie 

z opisem w części dotyczącej Ustawień domyślnych). 

 

Okno ustawień dla profilu Firma 
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Zakładka ‘Odbiorca’, pozwala na wariantowe określenie adresów odbiorców wiadomości 

mailowych – dłużników. Adres e-mailowy może zostać pobrany bezpośrednio z pola adres  

e-mail na karcie kontrahenta w Comarch ERP Optima. Może być również zdefiniowany za 

pomocą atrybutu powiązanego z kartoteką kontrahenta. Należy wówczas w programie 

Comarch ERP Optima zdefiniować odpowiedni atrybut kontrahenta (tekstowy), w którym 

będziemy wpisywali adresy e-mailowe, na jakie będą wysyłane powiadomienia. Pole ‘Inny 

adres email’, ma zastosowanie w fazie testowania programu i pozwala na wysyłanie 

powiadomień niezależnie od dwóch powyższych pól na wskazany adres mailowy (w fazie 

testów pole ‘Inny adres email’ może być zaznaczone z wpisaniem własnego adresu testowego, 

przy założeniu nie zaznaczenia dwóch powyższych pól). 

 

Okno ustawień dla profilu Firma 

 

Zakładka ‘Dokumenty’ zawiera informacje o uwzględnianych przez program typach 

dokumentów, minimalnych kwotach oraz ewentualnym uwzględnianiu maksymalnej zwłoki. 

Bardziej szczegółowo parametry zostały opisane w części dotyczącej Ustawień domyślnych. 
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Okno ustawień dla profilu Firma 

 

Po wprowadzeniu danych do pierwszych pięciu zakładek należy zapisać formularz firmy  

i ponownie wrócić do niego w celu podpięcia odpowiednich szablonów wiadomości na zakładce 

‘Szablony’. Szablony wiadomości mogą być warunkowane w zakresie przeterminowania 

dokumentów, np. dla dokumentów przeterminowanych w okresie od 1 do 14 dni może zostać 

zastosowany inny szablon niż dla dokumentów przeterminowanych w okresie 15 do 30 dni. 

Uwaga, jeżeli będziemy chcieli powiadomić klienta o zbliżającym się terminie płatności (przed 

terminem płatności), to możemy użyć pola od – do z wartością ujemną, np. -7 oznacza 

wysłanie powiadomienia na 7 dni przed terminem płatności. 

 

Okno ustawień dla szablonu wiadomości 
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Próbna emisja ponagleń 

Po określeniu wszystkich opisanych powyżej parametrów możemy przeprowadzić próbną 

emisję ponagleń.  

 

Okno Windykacji 

 

Próbna emisja ponagleń nie spowoduje wysłania żadnych wiadomości mailowych  

do kontrahentów. Za jej pomocą można jedynie sprawdzić poprawność konfiguracji programu. 

Próbna emisja ponagleń dostępna jest w głównym menu programu w opcji menu: Windykacja 

 Próbna emisja ponagleń. 

 

Powiadomienie pojawiające się przy Próbnej emisji ponagleń  

 

W wyniku przeprowadzenia próbnej emisji ponagleń otrzymujemy szczegółową informację  

o ustawieniach programu i dokumentach przeznaczonych do wysyłki. 

 

 

 

 

  



Strona | 15  

 

Emisja ponagleń 

Emisja ponagleń zapewnia możliwość wysyłania ponagleń zapłaty zgodnie z konfiguracją 

programu. Działanie jest zbliżone do próbnej emisji ponagleń, z tą różnicą, że ponaglenia są 

wysyłane do dłużników, a informacja o ich wysłaniu jest zapisana w archiwum programu,  

co umożliwia generowanie późniejszych statystyk (Opcja menu: Windykacja  Statystyka). W 

każdym momencie użytkownik może skorzystać z opcji emisji ponagleń, aby wysłać je  

do dłużników.  

 

 

Harmonogram 

Proces emisji ponagleń może zostać zautomatyzowany w programie poprzez utworzenie 

harmonogramu zadań. Wysyłka nie musi być wówczas wykonywana przez operatora  

za pomocą wybrania opcji menu: Windykacja  Emisja ponagleń. 

W opcji menu: System  Konfiguracja  Parametry, na zakładce Harmonogram  Zadania 

możemy utworzyć/dodać zadanie do harmonogramu. Wysyłka powiadomień będzie się 

wówczas odbywała automatycznie, w zadane dni o określonej godzinie. 

 

Okno definiowania zadań do harmonogramu 

 

Aby dodać zadanie do harmonogramu, niezbędne jest podanie nazwy użytkownika oraz hasła  

do systemu Windows. 
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Statystyka 

Za pomocą opcji ‘Statystyka’, dostępnej w opcji menu: Windykacja  Statystyka, operator ma 

możliwość sprawdzenia prostych statystyk dotyczących działania programu, np. liczba 

wysłanych wiadomości wg dni, wg kontrahentów oraz pełnej listy wysłanych wiadomości.  

 

Okno definiowania zadań do harmonogramu 
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Operatorzy 

Domyślnym (wbudowanym w program) operatorem jest ADMIN. Początkowe hasło dla operatora 

ADMIN jest puste. Po zalogowaniu do programu można zmienić jego hasło. Można również dodać 

konta kolejnych operatorów. 

Zarządzanie kontami operatorów dostępne jest z poziomu opcji menu: System  Konfiguracja  

Parametry po wybraniu zakładki: Operatorzy  Konta. 

 

Okno konfiguracji konta użytkownika 

 

Każde z utworzonych w programie kont może posiadać status administratora lub użytkownika 

(zaznaczona lub niezaznaczona opcja ‘Administrator’). Operatorzy mający uprawnienia 

administratora posiadają dostęp do wszystkich opcji programu, natomiast pozostali użytkownicy 

mają wyłączony dostęp do opcji konfiguracyjnych (opcja menu: System  Konfiguracja). Tylko 

użytkownik o statusie administratora może dodawać lub zmieniać uprawnienia innych 

użytkowników. Może również wykonać reset hasła dla pozostałych użytkowników poprzez 

naciśnięcie przycisku z ikoną klucza. 

Utworzone w programie konta operatorów mogą zostać wyłączone (z wyjątkiem konta ADMIN) 

poprzez zaznaczenie opcji ‘Konto nieaktywne’. 

Aby ustawić nowe hasło, zarówno dla administratorów jak i użytkowników programu należy 

skorzystać z opcji menu: System  Zmiana hasła, gdzie należy wprowadzić dotychczasowe hasło 

oraz ustalić nowe. 
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Okno zmiany hasła 

 

Uwaga: Podczas pierwszego logowania zaleca się zmianę hasła dla domyślnego operatora jakim 

jest ADMIN. Nadanie indywidualnego hasła pozwoli na zabezpieczenie dostępu do programu oraz 

wprowadzonych ustawień przed nieupoważnionymi użytkownikami.  
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Licencja na program 

Instalując program użytkownik otrzymuje możliwość korzystania z niego przez okres 30 dni. Po tym 

czasie praca z programem będzie możliwa wyłącznie po zakupie licencji. 

W ramach zakupionej licencji, użytkownik otrzymuje kod aktywacji, którego zawartość należy 

wprowadzić w polu ‘Kod aktywacji’ opcji menu: System  Konfiguracja  Licencja. 

Kod aktywacji ważny jest okresowo, co oznacza, że posiada on datę gwarancji. Po przekroczeniu 

daty gwarancji dalsza praca z programem nie jest możliwa. Użytkownik może przedłużyć swoją 

gwarancję na program kupując aktualizację programu. 

 

Okno aktywacji programu 

 

 

 


