
Instrukcja instalacji AsystentSN dla Nexo 
 
Aby uruchomić AsystententaSN z Nexo, należy ją winstalować w program. W tym celu 

przenosimy plik z rozszerzeniem *.mpkg na komputer. Uruchamiamy „Menu Start/InsERT/Program 
serwisowy”. Pojawi się okienko, w którym wybieramy serwer z którym będziemy się łączyć oraz 
wpisujemy nazwę użytkownika wraz z hasłem do tego serwera. Następnie klikamy „Połącz”.  

Po połączeniu musimy załadować plik *.mpkg. W tym celu klikamy w „Widok/Pokaż bazy/Nexo 
oraz InsERT_Lancher”.  

Na liście pojawi nam się kolejny wiersz. Klikamy prawym przyciskiem w „InsERT_Launcher” i 
wybieramy „Binaria”. Pojawi nam się okienko w którym klikamy „Wyślij z tego komputera na serwer” i 
wyszukujemy skopiowany plik *.mpkg. Po wybraniu pliku i otwarciu go, w poprzednim oknie pojawi się 
binaria z nazwą wybranego pliku. Klikamy przycisk Zamknij.  

Program serwisowy: wybór serwera 

Program serwisowy: wyświetlanie launchera 

Program serwisowy: wysyłanie binariów na serwer 



Następnie klikamy prawym przyciskiem w nazwę bazy i wybieramy „Szczegóły”. Pojawi się 
kolejne okienko. W nim klikamy w przycisk Dodaj umieszczony obok listy z pakietami składowymi. Pojawi 
się okienko, które otwieraliśmy poprzednio. W nim wybieramy binaria które dodaliśmy i klikamy w 
przycisk Podłącz. Na liście pakietów składowych pojawi się wiersz z naszym pakietem. Następnie klikamy 
w przycisk Zapisz.  

W kolejnym kroku wybieramy „Narzędzia/Plik startowy”.  

W okienku, które się pojawi uzupełniamy pole Scenariusz wpisując „Asystent” oraz uzupełniamy 
dane do uwierzytelnienia bazy dystrybucyjnej (Użytkownik, Hasło do serwera) i klikamy w Zapisz u góry 
okienka. Otworzy nam się okienko w którym wybieramy miejsce gdzie chcemy zapisać skrót do programu 
AsystentSN. Program serwisowy możemy wyłączyć.  

 

Po uruchomieniu programu w celu poprawnego połączenia z programem nadrzędnym należy 
ustawić konfigurację. W tym celu klikamy w aplikacji Aplikacja/Ustawienia. Otworzy się nam okno.   

Program serwisowy: tworzenie pliku startowego 

Program serwisowy: otwieranie kreatora pliku startowego 

Program serwisowy: podłączenie binariów 



Pola „Operator” i „Hasło operatora” w sekcji „Ustawienia Nexo” uzupełniamy informacjami o 
logowaniu do programu nadrzędnego. Informacje wprowadzone w tym polu ustawiają użytkownika 
dzięki któremu będziemy pobierać oraz dostarczać dane do Subiekta Nexo (użytkownik musi posiadać 
odpowiednie uprawnienia).   

Kolejne opcje są wariantami dostępnymi w aplikacji. Po zaznaczeniu „fajeczką” opcji „Pobieraj 
kody dodatkowe” podczas pobierania towarów oprócz podstawowych kodów kreskowych będą również 
pobierane dodatkowe kody kreskowe, które zostały wprowadzone w programie nadrzędnym. Opcja 
„Wybór magazynu” pozwala na pobieranie danych z wybranego magazynu. Nie zaznaczenie tej opcji 
pozwala na poruszaniu się tylko na magazynie głównym. Opcja „Dopisuj dodatkowe kody” pozwala na 
dopisywanie w programie nadrzędnym kodów dodanych na kolektorze. 

W sekcji „Ustawienia kolektora” uzupełniamy pola w zależności od typu kolektora z którego 
korzystamy (Unitech/CipherLAB/Plik CSV). 

Po uzupełnieniu wszystkich pól klikamy przycisk Zapisz  w celu zapamiętania wprowadzonych 
ustawień.  

 

Ustawienia 


