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Współpraca kolektora CPT8600 z programem Subiekt GT firmy Insert, 
poprzez Asystenta SGT2. 

 
Asystent SGT2 jest programem umożliwiającym współpracę kolektorów batch – 

owych (tekstowych) znajdujących się w ofercie TORELL z programem Subiekt GT firmy 
Insert. Do prawidłowej pracy rozwiązanie wymaga: aktywnej licencji Sfery w Subiekcie 
GT, zainstalowanego Microsoft Framework 3.5 i dedykowanej aplikacji zainstalowanej w 
kolektorze. 
 
 
I. Instalacja Asystenta SGT2 
Instalacja Asystenta SGT2 w części na 
komputer wymaga uruchomienia instalatora 
programu. W kolejnym kroku należy 
zaakceptować warunki licencji programu oraz 
wybrać miejsce instalacji na dysku. Po 
zainstalowaniu Asystent SGT2, do czasu 
wpisania kodu aktywacyjnego, może pracować 
jedynie w wersji demonstracyjnej. Kod 
aktywacyjny można uzyskać w firmie 
TORELL po zakupie licencji, przesłaniu danych adresowych i NIP-u klienta oraz 
Identyfikatora Asystenta SGT2. Identyfikator odczytuje się z wersji demonstracyjnej 
Asystenta SGT2 zainstalowanej na docelowym stanowisku.  
 
- I.1. Przygotowanie środowiska do współpracy kolektora z programem. 
 W folderze zainstalowania Asystenta SGT2 (domyślnie C:\Program Files\ COM4IT\ 
AsystentSGT2) do podkatalogu sterowniki wgrać programy komunikacyjne Dlookup.exe, 
Data_Read.exe. Sprawdzić czy w podkatalogu C:\Program Files\COM4IT istnieje plik terminal.ini.  
 
- I.2. Instalacja sterownika USB 
 Instalacja sterownika USB wymagana jest,  jeżeli kolektor będzie komunikował się z komputerem 
poprzez port USB. 
Przed podłączeniem stacji dokującej do komputera należy zainstalować w komputerze sterowniki. 
Program i instrukcja do instalacji sterowników USB znajdują się w folderze USB_VCOM na płycie 
dołączanej do kolektorów przez producenta lub firmę TORELL. 
Podłączyć dok komunikacyjny kolektora do komputera a następnie podłączyć zasilacz do doku. 
Po zainstalowaniu sterowników, w systemie komputera zostanie utworzony wirtualny port szeregowy 
COM. 
PORT BĘDZIE WIDOCZNY W SYSTEMIE DOPIERO PO WYBRANIU W KOLEKTORZE 
JEDNEJ Z OPCJI DO TRANSMISJI NP.: 3.TRANSMISJA->5.WGRANIE BAZY 
TOWARÓW. PRZY KOMUNIKACJI Z KOLEKTOREM NAJPIERW WYBIERA SIĘ 
OPCJE NA KOLEKTORZE A NASTĘPNIE WYWOŁUJE SIĘ KOMUNIKACJĘ NA 
KOMPUTERZE. 
 
- I.3. Instalacja aplikacji w kolektorze. 
 Aplikacja kolektorowa  będąca częścią Asystenta SGT2 wgrywana jest do kolektora przy  
zakupie kolektora i Asystenta SGT2. 
W przypadku braku aplikacji w kolektorze, jej pliki i opis wgrania udostępniane są klientom  
indywidualnie. 
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II. Konfiguracja Ustawień Asystenta SGT2 
 Po zainstalowaniu Asystenta SGT2, uruchomić program i wybrać pracę demo lub wpisując kod 
aktywacyjny wybrać pełną wersję. 
- Po uruchomieniu aplikacji wybrać z 
menu Aplikacja -> Ustawienia 
- W otwartym oknie należy ustawić 
parametry podłączenia się do bazy 
Subiekta GT oraz parametry do 
komunikacji z kolektorem. 
 
- II.1. – Ustawienie połączenia z 
Subiektem 
 W pierwszej kolejności wybrać 
serwer z bazami Subiekta do których 
chcemy podłączyć Asystenta, w 
kolejnym kroku sposób uwierzytelnienia 
połączenia (autentykacja Windows lub 
nazwa użytkownika i hasło) a następnie nazwę bazy Subiekta GT.  
 
Po wybraniu z menu Asystenta połączenia z Subiektem, nastąpi uruchomienie instancji Subiekta GT z 
koniecznością zalogowania się na jednego z użytkowników Subiekta GT. Jeżeli w linii Operator: 
zostanie wpisana nazwa operatora a poniżej hasło to logowanie odbędzie się automatycznie podczas 
połączenia. W innym wypadku przy każdym połączeniu wymagane będzie zalogowanie się do 
Subiekta GT. 
 
Pole Pobieraj kody dodatkowe – jeżeli towar w Subiekcie GT ma wpisany podstawowy kod 
kreskowy oraz dodatkowe kody kreskowe, to zaznaczając tę opcję zostaną pobrane do bazy wszystkie 
kody. 
Pole Automatycznie zamykaj Subiekta po wyjściu – zaznaczenie opcji powoduje automatyczne 
zamykanie instancji Subiekta uruchomionej podczas połączenia Asystenta z Subiektem. 
Pole Wybór magazynu – pozwala na tworzenie dokumentów i pobieranie bazy z wybranych 
magazynów Subiekta. 
- II.2. – Ustawienie połączenia z kolektorem 
Dla kolektora CPT8600 ustawimy następujące parametry:  
- Typ kolektora: - Cipherlab;  
- Port: - nr wirtualnego portu  COM na którym zgłosił się kolektor w systemie Windows (port w 
systemie będzie widoczny jeżeli w kolektorze wybierzemy jedną z funkcji transmisyjnych);  
- Prędkość: 115200 – taka sama prędkość musi być ustawiona w kolektorze w opcji 5.Konfiguracja-
>2.Prędkość->1.115200;  
-Typ połączenia: RS232- w kolektorze dla komunikacji USB musi być ustawiony VCOM w opcji 
5.Konfiguracja->2.Port komunikacyjny->2.USB VCOM 
Po dokonaniu ustawień zapisać zmiany, wyjść z Asystenta i uruchomić go ponownie. 
 
III. Połączenie Asystenta SGT2  z Subiektem GT 
Po uruchomieniu Asystenta należy połączyć go z 
Subiektem GT wybierając z menu opcję  
Subiekt->Połącz 
Po prawidłowym połączeniu Asystenta z Subiektem w 
prawym dolnym rogu pojawi się  
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IV. Praca z kolektorem 
- IV.1. Wgranie bazy towarowej do kolektora 
 Baza towarowa wgrywana do kolektora wykorzystywana jest podczas tworzenia dokumentów bez 
kontrahenta, z kontrahentami oraz w sprawdzarce. 
- W Asystencie pobrać towary z Subiekta z menu  
Subiekt->Pobierz towary 
Przy pobieraniu towarów należy wybrać grupę towarową, 
grupę cenową, cenę netto zakupu lub sprzedaży oraz 
zaznaczyć opcje dotyczące rezerwacji, nieaktywnych 
towarów i towarów bez kodów kreskowych. 
 
 
- W kolektorze wybrać z głównego menu opcję 3.Transmisja ->5.WGRANIE BAZY TOW. 
- W Asystencie wybrać opcję Kolektor -> Wyślij towary do kolektora. 
 
- IV.2. Wgranie bazy kontrahentów do pamięci kolektora  
 Bazę kontrahentów wgrywa się do kolektora w przypadku korzystania w kolektorze z opcji 
gromadzenia dokumentów z kontrahentami. 
- W Asystencie pobrać towary z Subiekta w opcji Subiekt->Pobierz kontrahentów 
- W kolektorze wybrać z głównego menu opcję 3.Transmisja ->6.WGRANIE KONTRAHENT 
- W Asystencie wybrać opcję Kolektor -> Wyślij kontrahentów do kolektora. 
 
- VI.3. Pobranie dokumentów z kolektora w celu utworzenie FS, WZ, MM, Inwentaryzacji, itp. 
W Subiekcie GT 
 W kolektorze można utworzyć do 10 niezależnych dokumentów bez kontrahentów i jeden plik z 
kontrahentami, który może zawierać wiele dokumentów dla różnych kontrahentów. 
 
- W celu wysłania dokumentu z kolektora, w głównym menu kolektora wybrać opcję 3.Transmisja -> 
i jeden z dokumentów bez kontrahentów lub  z kontrahentami 
- W Asystencie wybrać opcje Kolektor -> Pobierz dane z kolektora  
 
Po pobraniu danych z kolektora, typ 
dokumentu (PZ, WZ, Inwentaryzacja, itp) , 
który ma zostać utworzony w Subiekcie 
GT wybiera się w Asystencie przed 
wysłanie danych do Subiekta GT 
 
- Wybrać z menu Asystenta SGT2 opcje 
SUBIEKT GT -> Utwórz dokument. Po 
wyborze rodzaju dokumentu nacisną 
przycisk Utwórz. 
 
W Subiekcie GT powinno zostać otwarte okno z utworzonym dokumentem. 
Jeżeli z Asystenta do Subiekta został 
wysłany dokument bez kontrahentów to w 
utworzonym dokumencie pole kontrahenta 
trzeba uzupełnić.  
 
Po wybraniu Inwentaryzacji, w Subiekcie 
zostanie utworzony dokument IWc 
Inwentaryzacji Cząstkowej. 
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VI.4. Kompletacja dokumentów 
 Kompletacja dokumentów ułatwia i przyspiesza zgromadzenie i wydanie towaru z magazynu 
zgodnie z przesłanym zamówieniem, WZ lub fakturą. 
Do kolektora, w celu wykonania kompletacji, można wgrać z Subiekta GT dokumenty ZK, ZD, WZ 
i FS. 
 
VI.4.1. Wgranie do kolektora dokumentów w celu kompletacji 
- W Asystencie  SGT2 wybrać z menu Subiekt GT->Pobierz ZK 
(lub ZD, FS, WZ) a następnie zaznaczyć przedział czasowy za 
który zostaną pobrane dokumenty do kompletacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
W oknie Asystenta zostaną wyświetlone wybrane dokumenty z podanego zakresu czasowego. W 
pierwszej kolumnie widoczny jest numer dokumentu z Subiekta GT, w drugiej kontrahent, dla którego 
dokument został wystawiony a w 3 kolumnie informacja czy dany dokument był już wysyłany do 
kolektora.  

Jeżeli mimo wysłania dokumentu do 
kolektora nie będzie on kompletowany to 
status wysłania dokumentu  w Asystencie 
można odznaczyć aby operatorzy mieli 
informację, że ten dokument nie został 
wzięty do kompletacji.  
Chcąc wysłać jeden lub kilka dokumentów 
z wyświetlonej list należy je zaznaczyć  
 (z klawiszem CTRL lub SHIFT) następnie 
zaznaczyć w górnej części okna opcję 
uwzględnij tylko zaznaczone. 

 
Chcąc zobaczyć listę towarów w 
wybranym dokumencie, wystarczy 
dwukrotnie kliknąć myszką na tym 
dokumencie. 
 
W celu wysłania dokumentów do kolektora wybrać: 
- W kolektorze wybrać opcję 3.Transmisja->4.WGR. ZAMÓW. KLIENTA 
- W Asystencie SGT2 wybrać z menu Kolektor->Wyślij dokumenty  
 
 Do kolektora można wgrać 40 niezależnych dokumentów do kompletacji. O tym informuje 
również Asystent SGT2 przed wysłaniem dokumentów. Jeżeli zostanie wysłanych więcej niż 40 
dokumentów to kolektor przyjmie 40,  odrzuci pozostałe i zgłosi to odpowiednim komunikatem. 
 
 
 


