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1. Wstęp
Kupując MagCS - program do obsługi magazynu czasowego składowania staliście się Państwo klientami firmy Huzar-Software działającej na rynku oprogramowania celnego od 1992 roku. Nasze wieloletnie doświadczenie w tematyce celnej oraz znajomość najnowszych narzędzi programistycznych sprawia, że oddajemy do rąk
Państwa nowoczesny produkt najwyższej jakości.
Program służy do ewidencji towarów w magazynie czasowego składowania opisanej w rozporządzeniu Ministra Finansów dotyczącym trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia
magazynów czasowego składowania (Dz.U. Nr 226/2011 poz. 1358). Program może współpracować z WinSADIB – programem przeznaczonym do obsługi dokumentów celnych (moduł zapewniający współpracę nazywa
się TerminatorIB – dostarczany na zamówienie klientów). Wówczas dokumenty DSK, PWD, SAD będą tworzone automatycznie w WinSADIB na podstawie danych zapisanych w MagCS.

1.1 Wprowadzenie
Program MagCS jest przeznaczony do pracy w środowisku 32-bitowym w systemach Windows NT, Windows
2000, Windows XP, Windows Vista oraz Windows 7.
Zakłada się, że dane o przesyłkach nie będą wprowadzane ręcznie (mimo iż program daje taką możliwość)
lecz będą pobierane za pomocą dodatkowych modułów z zewnętrznych systemów. Takie moduły mogą zostać
napisane w firmie Huzar-Software z przeznaczeniem dla konkretnych systemów.
Program zapewnia kompleksową obsługę magazynu operacyjnego i magazynu czasowego składowania.
Za pomocą programu MagCS można prowadzić ewidencję przesyłek w magazynie czasowego składowania
w zakresie wymaganym przez przepisy prawa celnego.
Główne funkcje realizowane przez program to:
 zbieranie danych o przesyłkach awizowanych,
 grupowanie przesyłek w ramach dostawy,
 przyjmowanie przesyłek na stan,
 wprowadzanie przesyłek na magazyn czasowego składowania,
 dokonywanie odpraw przesyłek z magazynu czasowego składowania lub z jego pominięciem,
 wydawanie przesyłek,
 prowadzenie ewidencji ruchu przesyłek w magazynie,
 archiwizowanie wszystkich danych,
 tworzenie raportów obrazujących stan magazynu, historię operacji na przesyłkach.
W niniejszej dokumentacji zamieszczono podstawowe informacje dla użytkownika. W czasie pracy z programem udostępnione są liczne podpowiedzi ułatwiające jego wykorzystanie.

1.2 Zgodność z wymaganiami służby celnej
Program MagCS działa zgodnie z wymaganiami określonymi w rozp. Ministra Finansów (DZ. U. 89/2004
poz. 847 ze zmianami w DZ. U. 62/2005 poz. 553 – par. 8, ust. 7), a w szczególności:
 zapewnia wgląd w treść dokonywanych zapisów i przechowuje dane w sposób chroniący je przed zatarciem lub zniekształceniem,
 pozwala na drukowanie zapisów w porządku chronologicznym,
 uniemożliwia usuwanie dokonanych zapisów,
 umożliwia przechowywanie kopii archiwalnych na nośnikach zewnętrznych
Warunkiem jest użytkowanie programu zgodnie z dostarczoną użytkownikowi instrukcją i nie dokonywanie
przez użytkownika żadnych zmian w jego kodzie.

1.3 Umowa licencyjna
Program jest rozpowszechniany na zasadzie umowy licencyjnej zawieranej pomiędzy firmą Huzar-Software
jako licencjodawcą a osobą fizyczną lub prawną, jako licencjobiorcą. Firma Huzar-Software zastrzega sobie
pełne prawo autorskie do programu MagCS.
Licencjodawca udziela sześciomiesięcznej gwarancji dotyczącej funkcjonowania programu. Ewentualne powtarzalne błędy, tj. takie, które użytkownik potrafi systematycznie powodować, a nie są wynikiem niepoprawnej
jego obsługi lub niewłaściwej eksploatacji w danym środowisku programowo-sprzętowym, licencjodawca usuwa w terminie do dwóch tygodni od daty ich zgłoszenia. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego funkcjonowania programu spowodowanego zmianami przepisów prawnych lub samodzielnymi modyfikacjami programu
6

HUZAR SOFTWARE

przez licencjobiorcę. Jeśli okaże się, że błąd jest spowodowany wirusem, złą konfiguracją środowiska lub skasowaniem któregoś z plików wchodzących w skład programu (lub jego części), to użytkownik jest zobowiązany
zapłacić za serwis.

Licencjodawca nie odpowiada za nieprawidłowe działanie programu w przypadku
zmian sprzętowych przeprowadzonych przez licencjobiorcę. Licencjodawca nie
odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikające z posługiwania się wadliwie
funkcjonującym programem.

Firma Huzar-Software zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do programu bez
uprzedzenia. W związku z tym opisy menu lub niektórych funkcji zawarte w niniejszej
instrukcji mogą się różnić od występujących w programie.
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2. Instalacja programu
2.1 Wymagania systemowe
Aby zainstalować i uruchomić program MagCS oraz efektywnie na nim pracować, wymagana jest następująca konfiguracja:
Dla samodzielnego stanowiska MagCS wraz z uruchomioną usługą bazy danych FirebirdSQL:
 komputer zgodny z IBM PC z procesorem co najmniej klasy Pentium (częstotliwość powyżej 200 MHz)
z systemem operacyjnym Windows NT/2000/XP/Vista/Windows 7 ,
 minimum 1 GB MB RAM,
 dostępny port USB bądź szeregowy,
 minimum 1 GB MB wolnego miejsca na dysku twardym (20 MB dla programu MagCS, pozostała przestrzeń dla utworzonej bazy danych),
 monitor kolorowy VGA o rozdzielczości nie mniejszej od 800x600,
 mysz,
 napęd CD-ROM w trakcie instalacji,
 drukarka laserowa lub atramentowa,
 dostęp do poczty elektronicznej (dla potrzeb szybkiej i taniej aktualizacji oraz ewentualnej diagnostyki),
 dostęp do internetu (pobieranie kursów walut, aktualizacje słowników),
 zainstalowana usługa serwera bazy danych FirebirdSQL w wersji przynajmniej 2.1.3 w trybie Super Serwer.
Dla stanowiska MagCS z dedykowanym serwerem bazodanowym:
 komputer zgodny z IBM PC z procesorem co najmniej klasy Pentium (częstotliwość powyżej 200 MHz)
z systemem operacyjnym Windows NT/2000/XP/Vista/Windows 7,
 minimum 512 GB MB RAM,
 dostępny port USB bądź szeregowy,
 minimum 20 MB MB wolnego miejsca na dysku twardym,
 monitor kolorowy VGA o rozdzielczości nie mniejszej od 800x600,
 mysz,
 napęd CD-ROM w trakcie instalacji,
 drukarka laserowa lub atramentowa,
 dostęp do poczty elektronicznej (dla potrzeb szybkiej i taniej aktualizacji oraz ewentualnej diagnostyki),
 dostęp do internetu (pobieranie kursów walut, aktualizacje słowników),
 zainstalowany klient bazy danych FirebirdSQL w wersji przynajmniej 2.1.3 (zgodnym z serwerem bazy
danych),
 odblokowany port TCP/IP 3050 do komunikacji z serwerem bazy danych FirebirdSQL,
 zasilanie awaryjne (UPS).

2.2 Instalacja oprogramowania i pierwsze uruchomienie
Przed rozpoczęciem instalowania należy założyć specjalny układ na odpowiedni port (szeregowy lub USB układ znajduje się w zestawie instalacyjnym i dotyczy to tylko wersji programu zabezpieczonej takim układem).
Proces instalacji można podzielić na dwa zasadnicze kroki:
1. Instalacja serwera FirebirdSQL, oraz
2. Instalacja programu MagCS.
Jeśli na danym stanowisku jest już zainstalowany FirebirdSQL (np. inne programy na nim oparte już działają na
tym komputerze), to oczywiście należy pominąć jego instalację. W przeciwnym razie należy go zainstalować.
Uruchomienie programu InstallMagCSIB.exe znajdującego się na płytce instalacyjnej pozwala wybrać instalację
FirebirdaSQL jako pierwszy krok. Kolejne kroki i wybór odpowiednich opcji instalacji tego programu opisano
dalej. Po zainstalowaniu Firebirda należy przejść do instalacji programu MagCS.

2.3 Instalacja bazy danych FirebirdSQL - wymagania wstępne
Serwer bazy danych może pracować na komputerach z systemami operacyjnymi Windows NT/2000/XP/
2003/Vista/Windows 7, jak również z popularnymi dystrybucjami opartymi o system operacyjny Linux np.
Ubundu 10.04 (i wyższe).

Nie zalecamy instalacji FirebirdSQL w środowisku systemów Windows 95/98/ME. Zazwyczaj systemy te pracują niestabilnie i nie nadają się na serwer jakiejkolwiek bazy danych.
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Wymagania sprzętowe dla około 5 – 20 użytkowników współpracujących z bazą FirebirdSQL oraz wykorzystujących programy firmy Huzar-Software są następujące:








komputer zgodny z IBM PC z procesorem wielordzeniowym z systemem operacyjnym Windows NT/
2000/XP/Vista/Windows 7, lub opartym o system Linux np. Ubuntu 10.04 (lub nowszy). Jeśli serwer pełni rolę również serwera plików, dla systemu Windows należy zainstalować odpowiednią wersję systemu
operacyjnego (2003/2008 serwer) umożliwiający uzyskanie żądanej liczby połączeń do serwera (dla więcej niż 5 wymagane dodatkowe licencje).
minimum 4 GB MB RAM,
minimum 1 GB MB wolnego miejsca na dysku twardym dla tworzonej bazy danych – ilość wolnego
miejsca uzależniona od skali operacji ( 6000 przesyłek w ciągu roku wraz z bazą dokumentów SAD wymagane miejsce minimum 2GB),
zainstalowana usługa bazy danych FirebirdSQL w wersji przynajmniej 2.1.3 w trybie Classic Serwer,
odblokowany port TCP/IP 3050 do komunikacji komputerów z zainstalowanym programem MagCS
z serwerem bazy danych FirebirdSQL,
Jeśli RAID 5 na serwerze to koniecznie należy wyłączyć buforowanie zapisów - włączone buforowanie
powoduje dramatyczny spadek wydajności.

Aplikacje komunikują się z bazą danych FirebirdSQL za pomocą protokołu TCP/IP na porcie 3050. Należy
zadbać by port ten na serwerze nie był zablokowany. Należy zadbać o to, aby programy antywirusowe, firewalle
oraz zapory nie blokowały komunikacji.

2.4 Instalacja serwera FirebirdSQL w systemach Windows
Po uruchomieniu instalatora bazy danych, w oknie Zaznacz komponenty – należy wybrać z rozwijanego
menu – Pełna instalacja Serwera i narzędzi developera. Nacisnąć przycisk Dalej. W następnym oknie Zaznacz
dodatkowe zadania, należy ustawić opcje zgodnie z rysunkiem poniżej. W systemie Windows Vista należy koniecznie WYŁĄCZYĆ opcję „Zainstalować Control Panel | Aplet?”

Po naciśnięciu przycisku Dalej, baza danych FirebirdSQL zostanie zarejestrowana jako usługa systemu Windows i będzie uruchamiana automatycznie w czasie startu systemu.
Po naciśnięciu przycisku Dalej, baza danych FirebirdSQL zostanie zarejestrowana jako usługa systemu Windows i będzie uruchamiana automatycznie w czasie startu systemu.
W Panelu Sterowania utworzona zostanie ikonka do sterowania, umożliwiająca zatrzymywanie i uruchamianie
bazy przez administratora, która opisana jest: Firebird 1.5 Server Manager.
Domyślnie FirebirdSQL uruchamia się z wykorzystaniem lokalnego konta systemowego. Administrator
może utworzyć nowego użytkownika np. Firebird (tak ja pokazano na rysunkach poniżej), nadać odpowiednie
uprawienia do zasobów na dysku i z prawami tego użytkownika uruchamiać serwer bazy danych – Panel sterowania – Narzędzia administracyjne – Zarządzanie komputerem.
Następnie należy rozwinąć węzeł Aplikacje i usługi i zaznaczyć węzeł Usługi. W prawym oknie należy
wskazać Firebird Guardian a następnie po kliknięciu prawego klawisza myszki z rozwiniętego menu kontekstowego należy wybrać funkcję Właściwości. W wyświetlonym okienku Firebird Guardian - DefaultInstance interesować nas będą ustawienia na dwóch zakładkach: Logowanie oraz Odzyskiwanie.

MagCS

9

Na zakładce Logowanie wybieramy opcje To konto wpisując nazwę użytkownika (np. Firebird - tak jak na
rysunku poniżej) oraz Hasło i jego potwierdzenie.

Administrator powinien również utworzyć na serwerze folder, w którym będą się znajdować pliki baz danych
programów Huzar-Software.
Katalog ten MUSI znajdować się na dysku lokalnym serwera bazy danych i nie powinien być udostępniony
jako zasób sieciowy dla użytkowników programów korzystających z bazy.

UWAGA: Można zakładać różne bazy danych, jednak MUSZĄ się one znajdować w RÓŻNYCH folderach lub jeśli są w jednym folderze, to muszą się różnić nazwami.

Wbudowanym superużytkownikiem serwera bazy danych jest użytkownik o nazwie SYSDBA, a jego domyślne hasło to: masterkey. Tylko ten użytkownik ma prawo do tworzenia nowych użytkowników bazy danych oraz
nadawania praw (tzw. grantów) dla tych użytkowników. By zmienić domyślne hasło superużytkownika należy
w oknie poleceń DOS przejść do katalogu bazy danych
C:\Program Files\Firebird\rebird_1_5 \bin
- domyślnie znajdują tam się pliki wykonywalne serwera – i wydać polecenie:
gsec –user SYSDBA –pa masterkey –modify SYSDBA –pw <nowe hasło>
Informacje o graficznych programach do zarządzania bazą (np. MiTeC InterBase Query czy FlameRobin) znaj dują się na stronie
http://www.ibphoenix.com/main.nfs?a=ibphoenix&page=ibp_contrib_download

2.5 Instalacja serwera FirebirdSQL w systemach Linux
Instalacja usługi serwera danych zależny jest od wybranej dystrybucji opartej o system Linux. Należy się zapoznać z odpowiednią dokumentacją dostarczoną z dystrybucją. Dla Ubuntu można uzyskać wystarczające informacje na stronie: http://www.firebirdsql.org/manual/ubusetup.html.

2.6 Instalacja klienta bazy danych
Poprawne działanie programów korzystających z bazy danych FirebirdSQL wymaga zainstalowania oprogramowania klienta bazy danych na stacjach roboczych (programy Huzar-Software są programami Win32, dlatego poniższa instalacja dotyczy systemu Windows).
Plik instalatora bazy danych zawiera również klienta bazy. W celu automatycznej instalacji klienta należy
w trakcie instalacji na pierwszym okienku z listy rozwijalnej wybrać opcję Minimalna instalacja klienta – bez
serwera i narzędzi
10

HUZAR SOFTWARE

Instalator automatycznie zainstaluje niezbędne biblioteki w systemie operacyjnym.

2.7 Instalacja programu MagCS
W celu zainstalowania programu należy włożyć instalacyjną płytę CD do napędu CD-ROM. Jeśli instalacja
nie rozpocznie się automatycznie, to uruchomić program InstallMagCSIB.exe klikając dwukrotnie w jego nazwę
pod Eksploratorem Windows. Na okienku startowym można wybrać jako pierwszą instalację FirebirdaSQL (opisaną powyżej), albo klikając w Dalej przejść do instalowania programu MagCS.
Po zakończeniu instalacji, do grupy Programy menu Start zostanie dopisana nowa grupa HUZAR SOFTWARE\MagCS.
Po zainstalowaniu programu należy go uruchomić. W startowym oknie pojawi się nazwa użytkownika Administrator; okienko z hasłem należy (na razie) pozostawić puste.
Przycisk Baza danych pozwala użytkownikowi wskazać ścieżkę
do pliku bazy danych programu MagCS. Każdorazowo podczas
uruchamiania programu istnieje możliwość zmiany tego pliku, pozwalając na pracę z różnymi kompletami danych. Program zawsze
domyślnie uruchamia się na tej samej bazie danych, na której pracował ostatnio. Jeśli korzystamy z innych baz, warto zapisać je, jako
domyślne (haczyk przy „zapisz jako domyślne”), a potem wybierać
za pomocą „Wybierz opcje”. Jeśli MagCS ma współpracować z
WinSADIB, to należy wskazać bazę programu WinSADIB.
Okno startowe posiada również dwie opcje:
 Naprawa tablic – zaznaczenie tej opcji uruchomi restrukturyzację tablic bazy danych. Restrukturyzacja jest
wykonywana zazwyczaj przy uruchomieniu kolejnej wersji programu i tylko wtedy, gdy nowa wersja zmienia postać tablic bazy. Należy korzystać z tej opcji przede wszystkim, gdy należy naprawić generatory bazy
danych (opcja przywraca strukturę bazy danych).
 Blokada dostępu - zaznaczenie tej opcji powoduje zablokowanie dostępu do danej bazy innym użytkownikom (ważne w instalacjach sieciowych).
Przycisk Ochrona programu służy do wskazania sposobu zabezpieczenia programu (układ na porcie szeregowym, na porcie USB, hasło sprzętowe jest udostępniane przez firmę Huzar-Software w sytuacjach awaryjnych). Przy pierwszym uruchomieniu programu należy koniecznie użyć przycisku Ochrona programu, następnie w oknie Opcji programu przycisnąć przycisk Sprawdź układ szyfrujący. Jeśli do portu komputera jest włożony klucz szyfrujący, to
dane z klucza zostaną wyświetlone jako Nr licencji. Jakiekolwiek
błędy w odczycie układu szyfrującego są traktowane, jako brak
uprawnień do korzystania z programu.
Naciśnięcie przycisku OK spowoduje otwarcie głównego okna
programu.

UWAGA: Można zakładać różne bazy magazynu
czasowego składowania, jednak MUSZĄ one być zlokalizowane w RÓŻNYCH folderach i mieć różne foldery archiwizacji. Jeśli pliki różnych baz danych
będą w jednym folderze, muszą się różnić nazwami.
Wówczas dla każdej bazy należy przewidzieć inny
folder dla archiwum.

MagCS
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3. Podstawowe pojęcia używane w programie MagCS









magazyn – magazyn czasowego składowania, na którym znajdują się przesyłki wprowadzone jakimś
dokumentem (np. deklaracją skróconą),
magazyn operacyjny - magazyn przesyłek, które znajdują się na stanie (zostały dostarczone do agencji),
przesyłka – podstawowy element magazynu,
przesyłka awizowana – przesyłka, której jeszcze nie ma fizycznie, ale jest informacja o jej nadejściu,
dostawa – element grupujący przesyłki – może zawierać jedną lub więcej przesyłek, zawiera termin dostarczenia przesyłki i numer transportu (zazwyczaj dotyczy to jednego środka transportu),
przesyłka dużej wartości – przesyłka której wartość jest większa niż wartość progowa określona
w opcjach programu, lub mimo wartości nie przekraczającej progu ręcznie została zakwalifikowana jako
przesyłka dużej wartości,
przesyłka małej wartości – przeciwieństwo przesyłki dużej wartości.
moduł – jest to oprogramowanie wykonywane przez firmę Huzar-Software na zamówienie klienta.
Oprogramowanie to rozszerza funkcjonalność programu MagCS o funkcje wyspecyfikowane przez użytkownika. Najbardziej typowym przykładem modułu dla programu MagCS jest moduł, który automatycznie
przenosi dane o przesyłkach z systemów klienta do baz programu (nie trzeba tych danych wprowadzać ręcz nie).

Na poniższym rysunku przedstawiono proces obsługi przesyłek. Jest on na tyle ogólny, że może odpowiadać
obsłudze realizowanej w konkretnej agencji. Pokazano na osi czasu, najbardziej typowe zdarzenia i czynności jakie należy wykonać by przesyłki były prawidłowo obsłużone.

12

HUZAR SOFTWARE

4. Zasady poruszania się w programie i udogodnienia
Na najwyższym pasku u góry ekranu są widoczne informacje o uruchomionym programie: wersja programu,

Poniżej jest główne menu.
Poziom niżej znajduje się pasek przycisków (pasek narzędzi), za pomocą których można wykonać często

Zakładki okna głównego
W głównym oknie jest widoczna lista przesyłek zgrupowanych na kilku zakładkach (ich liczbę oraz kolejność można skonfigurować pod potrzeby użytkownika – Opcje/Konfiguracja zakładek).

Na zakładce Na stanie widać przesyłki wprowadzone do magazynu operacyjnego, czyli te, które zostały już
dostarczone i nie zostały jeszcze wydane.
Na zakładce Na magazynie czasowego składowania widać przesyłki, które znajdują się w magazynie czasowego składowania, tzn. zostały wprowadzone na magazyn odpowiednim dokumentem (np. DSK) i jeszcze nie
zostały odprawione.
Na zakładce Dostawy widoczne są wszystkie (jeżeli nie zawęzimy listy) zdefiniowane dostawy wraz należącymi do nich przesyłkami, a na zakładce Odprawione widać te przesyłki, które są odprawione, ale jeszcze nie
wydane z magazynu operacyjnego.
Na zakładce Wydane widać przesyłki wydane z magazynu.
Na zakładce Tylko na MO widać przesyłki, które są w magazynie operacyjnym (ale nie w MCS).
Na zakładce Odebrane widać przesyłki, którym wypełniono datę i godzinę w polu Potwierdzenie wypełnienia przesyłki na zakładce 2.Magazyn okna Dane przesyłki (wyświetlonego z menu kontekstowego – prawy klawisz myszki – po wybraniu funkcji Edytuj).
Na poszczególnych zakładkach udostępniono różne sposoby filtrowania zawartości lub oznaczania kolorami
pozycji o pewnych własnościach. Na przykład, na zakładkach Na stanie oraz Odprawione można odfiltrować
tylko pozycje o dużej wartości lub tylko o małej wartości. Na zakładce Na magazynie czasowego składowania
można oglądać zawartość wszystkich zdefiniowanych w programie magazynów lub tylko wybranego. Na zakładkach Dostawy i Wydane można filtrować pozycje wg daty. Wybierając z kalendarza datę od i datę do powoduje się pokazanie tylko przesyłek z określonego okresu. Pozostawienie tych okienek pustymi oznacza wyświetlenie wszystkich przesyłek. Różnymi kolorami są oznaczone przesyłki wydane bez odprawy lub znajdujące się
za długo na magazynie (legenda do kolorystyki jest na dole ekranu).
Dosyć ciekawą zakładką jest Wybrane, na której wyświetlane są tylko te przesyłki, które spełniają filtrowanie wybierane w bardzo prosty sposób z listy nazw filtrów wcześniej przygotowanych przez użytkownika. Domyślnymi filtrami zakładki są: dokument przyjęcia oraz numer odprawy (oczywiście można wyszukiwać przesyłki według pola Wg: oraz zawężać wynik wyszukiwania).

Naciśnięcie ikonki
spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego z aktywnymi funkcjami Konfiguruj… ,
Zeruj filtry (ustawia wszystkie filtry na wartość domyślną) oraz Zapisz. Wybierając Konfiguruj, zostanie wyświetlone okienko Konfiguracja filtrów, w którym poprzez ich przenoszenie (za pomocą ►,◄, ◄◄) z obszaru
Wybrane do/z Dostępne można ustalić grupę filtrów łatwo dostępnych dla użytkownika. Przykładowo, z obszaru
Dostępne przeniesiono do obszaru Wybrane filtr Magazyn i Rodzaj. Po akceptacji przyciskiem OK, filtry te pokażą na listą przesyłek zakładki. Dany wybór grupy filtrów można zapisać za pomocą przycisku Zapisz. Pokaże
MagCS
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się małe okienko Nazwa filtrowania, w którym należy wpisać nazwę danej grupy filtrów (np. wpisać
Magazyn+Rodzaj, która to nazwa wskazuje, że tak nazwana grupa ma filtr wg magazynów oraz rodzaju). Po jej
wpisaniu i zaakceptowaniu, nazwa pokaże się w menu kontekstowym rozwijanym po przyciśnięciu
. Postępując analogicznie możemy przygotować sobie listę z najbardziej interesującymi dla nas grupami filtrów. Mając
przygotowaną listę można w prosty sposób wybrać nazwę filtrowania, aby w efekcie wyświetlić na zakładce
przesyłki zgodne z nazwą filtra.
Widoczne kolumny zakładek
Wygląd zakładki, tzn. które kolumny mają być widoczne i w jakiej
kolejności, użytkownik może skonfigurować według swoich potrzeb. Po
kliknięciu prawym przyciskiem myszki na wierszu z tytułami kolumn
ukazuje się lista pól, które mogą być widoczne jako kolumny. Postawienie haczyka () przy danej kolumnie oznacza, że ma się ona ukazać na
ekranie. Zdjęcie haczyka spowoduje ukrycie danej kolumny. Wstawienie lub usunięcie haczyka odbywa się za pomocą kliknięcia lewym
przyciskiem myszki przy danym polu.
Kolejność kolumn zakładki
Przesunięcie kolumny w inne miejsce odbywa się poprzez jej
uchwycenie (lewym przyciskiem myszki na tytule belki) i przeciągnięcie odpowiednio w lewo lub w prawo (cały czas trzymając wciśnięty lewy przycisk); należy go zwolnić w momencie, gdy przeciągana kolumna będzie już we właściwym położeniu. Szerokość kolumny zmienia się ustawia jąc wskaźnik myszki na wierszu z tytułami kolumn na pograniczu (styku) kolumn. Gdy wskaźnik myszki zmieni
kształt na dwie pionowe kreski z poziomymi strzałkami należy lewym przyciskiem myszki przeciągnąć w lewo
lub prawo w zależności od potrzeb.
Sortowanie po wartościach w kolumnach
Dane na zakładce można sortować klikając w nagłówek kolumny, według której ma się odbyć sortowanie.
Obok nazwy kolumny pojawi się trójkącik pokazujący rodzaj sortowania: skierowany w dół oznacza sortowanie
od największej do najmniejszej wartości klucza, skierowany w górę – od najmniejszej do największej. Można
również sortować według kilku kluczy. Na przykład, jeśli należy posortować elementy alfabetycznie według
Odbiorcy, a dla każdego odbiorcy według Daty przyjęcia, a dla tej samej daty przyjęcia według Daty wydania, to
należy klikać w nagłówki tych kolumn w takiej właśnie kolejności trzymając cały czas wciśnięty klawisz Alt.
Ustawienia kolumn oraz sortowania są zapamiętywane dla każdej zakładki osobno.
Menu kontekstowe
Wiele operacji można wykonać korzystając z menu kontekstowego (zwanego też podręcznym lub pop-up);
osiąga się je poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki podświetliwszy uprzednio odpowiedni element
w bazie. Zawartość tego menu zależy od kontekstu użycia (stąd nazwa). Niektóre opcje (funkcje menu) są nieak tywne, ponieważ zależy to od statusu przesyłki w jaką kliknęliśmy.
Dla typowych operacji przewidziano skróty klawiszowe – są one widoczne w menu podręcznym obok danej
operacji.
Dymki
W wielu przypadkach po wskazaniu kursorem myszki
i zatrzymaniu go przez chwilę na elemencie widocznym na
ekranie (przycisk, nazwa flagi, opcji itp.) pojawi się objaśnienie danego elementu ujęte w „dymek” z żółtym tłem.
Kopiuj do schowka
W menu kontekstowym (prawy klawisz myszki) każdej z list przesyłek i dostaw (ale nie tylko) znajduje się
funkcja Kopiuj do schowka Ctrl+Shift+C. Oznacza to, że na dowolnej zakładce można kombinacją klawiszy
Ctrl+Shift+C skopiować widoczne na liście dane przesyłki (dostawy) do schowka systemu Windows, żeby następnie wkleić ją np. do arkusza kalkulacyjnego czy edytora tekstu. Jeżeli chcemy zapamiętać wszystkie dane
przesyłki, to należy wykorzystać funkcję eksportu do pliku.
Poniżej opisano funkcję kopiowania przesyłek do schowka. W analogiczny sposób można kopiować zawartość dostaw.
Przykładowo, gdy użytkownik wyświetlił listę przesyłek z zakładki Awizowano oraz nacisnął kombinację
klawiszy Ctrl+Shift+C (albo wybrał funkcję Kopiuj do schowka), to wyświetlone zostanie okienko Kopiuj do
schowka Windows, w którym należy wskazać kolumny i wiersze do kopiowania.
Kolumny do kopiowania ustala użytkownik przenosząc ich nazwy z obszaru Dostępne do obszaru pod zaznaczoną () opcją Tylko wybrane kolumny. Jeżeli obszar jest pusty, to będą kopiowane do schowka wartości
wszystkich kolumn. Przenoszenie nazw kolumn do obszaru Wybrane kolumny (lub ich cofanie) odbywa się za
pomocą przycisków z czerwonymi trójkącikami pomiędzy obszarami bądź za pomocą dwukliku na nazwie kolumny.
Wiersze listy do kopiowania należy wskazać w polu Wiersze tabeli, w którym należy wybrać:
14
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Tylko wskazany – zaznaczony na niebiesko wiersz listy (po jednokrotnym kliknięciu w wiersz) zostanie skopiowany do schowka z wartościami kolumn z obszaru Tylko wybrane kolumny. Jeżeli obszar jest pusty, to będą
kopiowane do schowka wartości wszystkich kolumn.

Wszystkie – kopiowane będą wszystkie wiersze listy przesyłek (lub dostaw).
W zależności od tego, z której zakładki kopiujemy do schowka, zazwyczaj zachodzi potrzeba ustalenia różnego zestawu kopiowanych kolumn. Można zapamiętać zaznaczając ()
opcję Dopisz tą konfigurację do menu podręcznego tabeli oraz zaakceptować wybór przyciskiem OK. W wyniku zostanie wyświetlone okienko Nazwa opcji w menu, w którym należy
wpisać nazwę, pod którą dana konfiguracja zostanie zapamiętana. Przykładowo można dla
każdej zakładki z przesyłkami utworzyć różne opcje kopiowanych kolumn nazywając je np.
nazwą zakładki, której dotyczy. Jeżeli mamy zapamiętane opcje konfiguracji, to przyciśnięcie klawiszy
Ctrl+Shift+C spowoduje wyświetlenie małego menu kontekstowego, z którego można wybrać zapamiętaną opcję
(np. opcja Awizowane z rysunku obok), bądź skonfigurować nowe opcje, zmodyfikować istniejące, zmienić nazwę opcji albo usunąć opcję, którą już nie wykorzystujemy (Konfiguruj opcje). Funkcja Inne dane… otwiera
okienko Kopiuj do schowka Windows, w którym należy wykonać czynności wyżej opisane.

MagCS
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5. Opcje programu
Sposób działania programu można modyfikować pod konkretne potrzeby użytkowników, ustawiając opcje
programu. Okienko Opcje programu jest otwierane z menu Opcje\Opcje programu... . Można ustawić opcje wybierając jeden z następujących węzłów:
Ochrona programu
 Ochrona programu –przedstawione są aktualne dane dotyczące zabezpieczenia programu. W tym oknie nie można zmienić
danych ochrony programu (jest tylko ich podgląd), ponieważ
dane te zostały ustalone w okienku logowania, na początku
działania programu. Dla układu szyfrującego wyświetlana jest
jego wersja i rodzaj, numer licencji oraz nr portu szeregowego,
do którego podpięto układ szyfrujący (dla klucza USB wyświetlany jest numer licencji.). Gdy zabezpieczenie dotyczy
sieci Novell wyświetlana jest nazwa serwera, numer seryjny
serwera sieci (raczej nie jest już wykorzystywane). Gdy zabezpieczenie opiera się na konfiguracji sprzętowej komputera, to
wyświetlane jest hasło sprzętowe dostarczane przez firmę Huzar-Software (tak jak na rysunku obok). Hasło sprzętowe dostarczane jest użytkownikom w sytuacjach awaryjnych, np.
w przypadku awarii układu szyfrującego, który należy odesłać do Huzar-Software i oczekiwać na nowy.
 Kontrola haseł – umożliwia określenie kontrolowania systemu haseł dostępu użytkowników do programu i
bazy danych. Po rozwinięciu tego węzła można określić elementy składające się na hasło, ilość znaków występujących w haśle, okres obowiązywania hasła, ilość nieudanych prób logowania, po których dostęp do
bazy jest blokowany itd.
 Baza danych – pokazana jest ścieżka do bazy danych programu (tylko podgląd; ustawianie tylko w oknie
logowania na starcie programu); można ustawić ścieżkę do bazy słowników, jeśli jest inna niż baza danych
programu MagCS – najczęściej będzie to baza danych programu WinSADIB. Można także wprowadzić nazwę. Wpisana nazwa (np. Firma1) zostanie wyświetlona na górnym pasku okna głównego np. Baza: Firma1
(adres bazy wpisany w obszarze Baza programu). Gdy nazwa nie jest wpisana po słowie Baza: jest wyświetlany tylko adres bazy.
 Archiwum – wstawienie haczyka oznacza zachowywanie kopii bazy danych. Przy pierwszym zamknięciu
programu danego dnia archiwizacja jest wykonywana automatycznie. Zamykanie programu kolejny raz danego dnia powoduje, że pojawi się pytanie, czy ponowić archiwizację. Z każdego dnia pamiętana jest jedna
kopia. Zaleca się pamiętanie kilku ostatnich
kopii (np. 5). W razie awarii bazy danych są
szanse na ich odzyskanie z kopii (pod warunkiem, że kopia też nie jest uszkodzona). Jest to
pomocne również w sytuacji uszkodzenia (lub
kradzieży) dysku lub komputera. Niestety,
ścieżka do archiwum musi wskazywać na
Archiwum
dysk lokalny serwera (własność Firebirda).
Może to być jednak fizycznie inny nośnik niż
ten, na którym jest sama baza. Czyli, aby zabezpieczyć się przed utratą kopii w przypadku utraty dysku, należy kopie archiwalne składować na jakimś innym zapasowym nośniku (dysk sieciowy, CD, pen drive). Zaleca się wykonywanie archiwów za pomocą programu Gback, który nie ma powyższych ograniczeń.
 Dane początkowe – w węźle można zaznaczyć opcje Inicjuj nową przesyłkę danymi początkowymi. Po jej
zaznaczeniu można wypełnić pasek Kod magazynu (wspomagając się listą magazynów z bazy Lista magazynów), pole Odpowiedzialny za przesyłkę (wspomagając się bazą firm) oraz ewentualnie wczytać logo odpowiedzialnego, które będzie pojawiać
się na wydrukach. Dane te można nazwać danymi inicjującymi przesyłki
przy ręcznym (też automatycznym) ich
dodawaniu do bazy (pojawią się automatycznie w oknie Danych przesyłki).
 Połączenia - w tym miejscu należy
ustawić odpowiednio sposób komunikacji z internetem.
 Dodatkowe moduły - pozwala skonfigurować dodatkowe moduły dołączone
do programu, na przykład moduły importujące dane awizacyjne.
Szablony wydruków
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 Szablony wydruków – tu znajdują się ścieżki do szablonów dokumentów, które definiują postać wydruku.
Są to pliki xsl przygotowane przez Huzar-Software. Domyślnie są ustawione w momencie pierwszego uruchomienia programu i nie należy ich zmieniać. Chyba, że w danej instalacji te szablony są umieszczone
gdzie indziej.
 System CELINA – za pomocą przycisku Wczytaj domyślne należy ustawić adres strony Celiny; następnie
wpisać login i hasło. Należy pamiętać o tym, że jeśli Celina wymaga zmiany hasła, należy przeprowadzić tę
operację na stronie Celiny. Następnie to zmienione hasło należy wpisać w omawianym okienku.
 Ustawienia przesyłek – w węźle tym można określić wartość progu, powyżej którego przesyłka jest traktowana jako dużej wartości (DW), a także ustalić dzielnik wagi objętościowej. Dzielnik wagi objętościowej
jest to liczba, która służy do wyznaczania wagi objętościowej przesyłki. Waga objętościowa przesyłki, to jej
objętość (wysokość * szerokość * głębokość) podzielona przez ten dzielnik wagi objętościowej. Można wymusić sprawdzanie poprawności i kompletności dokumentów. Po zaznaczeniu opcji program przypomina o
tym podczas przyjmowania przesyłki do magazynu, bądź blokuje automatyczne wydawanie przesyłek MW,
gdy nie sprawdzono dokumentów. Można także założyć, że przesyłki będą zawsze przyjmowane w kontekście dostawy.

Ustawienia przesyłek

Opcje powiadomień

 Dane osobowe – w węźle należy wpisać dane osobowe użytkownika podając nazwisko, imię, telefon
oraz adres e-mail. Dane pojawią się w raporcie DP
(dokument przyjęcia) pod etykietą Wystawił oraz
DW (dokument wydania) pod etykieta Agent celny.
 Autonumeracja – przesyłki pochodzące z systemów informatycznych lub plików zewnętrznych
zazwyczaj zawierają własne numery. Nie mniej jednak użytkownik może w węźle Autonumeracja zaznaczyć () opcje Numeruj automatycznie nowe przesyłki wprowadzone do systemu, decydując się na numerowanie przez program. Zaznaczenie uaktywnia przycisk ukryty pod małą ikonką otwartej książeczki znajdującej się z prawej strony paska edycyjnego Styl numeracji. Klikając w przycisk możemy przystąpić do ustaMagCS
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lania formatu numeracji w wyświetlonym oknie Numeracja przesyłek. Numeracja wpisu może składać się z
następujących elementów: numeru kolejnego (%N), roku (%R), miesiąca (%M), kwartału (%K) oraz indeksu (%I). Element %U (numer zewnętrzny) reprezentuje numer przesyłki pochodzący z importu. Jeżeli pole
numer przesyłki jest wypełniony (atrybut NumerPrzesylki w pliku xml), to będzie on wstawiony w miejsce
elementu %U. Plik xml reprezentujący przesyłkę można wyeksportować z menu kontekstowego za pomocą
funkcji Eksport do pliku.
Maska numeracji jest to napis, w którym występują powyższe literki poprzedzone znakiem %, przedzielone
domyślnym znakiem /.
Wystąpienie w masce pary %+literka włącza dany element do formatu numeracji,
w identycznej kolejności, w jakiej występują w masce. Pozostałe znaki czy napisy
umieszczone w masce bezpośrednio wchodzą do stylu numeracji. Najbardziej typowe style numeracji i odpowiadające im
maski można wybrać z listy rozwijalnej
wyświetlanej po naciśnięciu małego trójkącika z prawej strony paska Maska. Dostępne są: konfiguracja domyślna (%N/
Autonumeracja
%R, np. 1/2010), numer (%N, np. 1), numer/rok
(%N/%R,
np.
1/2010),
numer/miesiąc/rok (%N/%M/%R, np. 1/5/
2010), numer/ Indeks/rok (%N/%I/%R,
np. 1/WRO/2010).
Przykład odpowiadający wybranej masce
jest wyświetlany w kolorze czerwonym po
prawej stronie etykiety Numer:.
Użytkownik może samodzielnie zadać maskę, czyli ustalić „nietypowy” styl numeracji, którego nie ma w powyższej tabelce.
Przykładowo, gdy rok ma poprzedzać numer i znakiem oddzielającym jest znak /
(2010/1243), wtedy wystarczy w pasku
Maska wpisać %R/%N. Wpisując w masce
znak \ otrzymamy numerację 2010\1243,
itp.
W pasku Indeks można wpisać dowolny
napis, który zostanie umieszczony w numeracji w miejscu %I. Zazwyczaj jest to
skrót oddziału, który powinien być elementem numeracji.
 Inne – pozwala skonfigurować indywidualnie właściwości programu. Ustawienie
Identyfikator oddziału lub bazy ma znaczenie dla instalacji w firmach wielooddziałowych lub w przypadku pracy wielostanowiskowej na różnych bazach danych. Systemy
celne (m. in. Celina) wymagają unikalności numerów przesyłanych dokumentów. Ponieważ program losuje
te numery, więc wie, jakie numery już wystąpiły w danej bazie danych. Nie wie nic natomiast o numerach
wylosowanych w innych bazach (zapewne się będą powtarzać, bo algorytm jest ten sam). Aby uniknąć tego
problemu, konieczne jest ustalenie między oddziałami firmy lub między bazami danych, na których pracują,
tzw. identyfikatorów, które będą je odróżniać. Taki identyfikator ma wpływ na wynik losowania. Ponadto można zaznaczyć
blokowanie modyfikacji (edycji i usuwania) danych firmy, gdy ma ona wpisane
upoważnienie. Stan opcji może zmieniać
tylko użytkownik posiadający prawo nadawania praw (zob. menu Opcje\Hasła i
uprawnienia). Można też włączyć automatyczne odświeżanie głównej listy przesyłek.
Zbyt częste odświeżanie spowalnia działanie programu, w szczególności, gdy zwięk18
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sza się liczba aktualnie pracujących użytkowników. Im więcej użytkowników tym rzadziej następuje odświeżanie.
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6. Hasła, uprawnienia i logowanie użytkowników.
W menu Opcje znajduje się funkcja Hasła i uprawnienia. Pozwala ona na zarządzanie dostępem użytkowników do programu oraz jego danych.
Funkcja Hasła i uprawnienia otwiera okienko Hasła
i uprawnienia, którego przyciski pozwalają utworzyć nowego
(przycisk Nowy), skasować (Usuń) lub zmienić hasło (Edytuj)
danego użytkownika programu. Pozwala również na ustalenie
uprawnień lub ich zmianę (przyciski ►,◄)
Jedynym użytkownikiem tworzonym standardowo podczas
instalacji jest użytkownik o nazwie Administrator, z pustym hasłem oraz pełnymi uprawnieniami. Użytkownik z pełnymi
uprawnieniami może: tworzyć, usuwać użytkowników oraz
nadawać im uprawnienia.
Zaleca się pozostawić najwyższe uprawnienia administratorowi oraz nadać mu hasło. Inni użytkownicy, powołani przez
Administratora powinni mieć ograniczone uprawnienia, tak,
aby bezpiecznie zarządzać bazą danych. Zaleca się również,
aby uprawnienie Funkcje specjalne pozostawić w grupie Pozostałe uprawnienia, a przenieść do Posiadanych uprawnień
wówczas, gdy jest to niezbędne do wykonania konkretnej operacji – zaleca się by, zaraz po jej wykonaniu należy je z powrotem zabrać. Jest to istotne zalecenie, ponieważ użytkownik z uprawnieniami specjalnymi ma przede wszystkim
uprawnienia do kasowania przesyłek przyjętych (przyciski Usuń są aktywne i np. można usunąć przesyłkę przypiętą do dostawy i cofnąć ją do przesyłek awizowanych). Dlatego okno główne programu podczas pracy
z uprawnieniami Funkcje specjalne mają zmieniony kolor szerokiej belki (nagłówka) okna głównego (patrz niżej), co powinno być wystarczającym sygnałem ostrzegawczym, by odebrać uprawnienia specjalne.

Każdy użytkownik może posiadać następujące uprawnienia:
Konfiguracja – uprawnienie pozwala dokonywać zmian w opcjach programu,
Archiwizacja – pozwala zmieniać dane konfiguracyjne w Opcje programu\Archiwum,
Wydawanie przesyłek – pozwala użytkownikowi wydawać przesyłki z magazynu,
Przyjmowanie przesyłek – uprawnienie pozwala użytkownikowi przyjmować przesyłki na magazyn,
Przejmowanie przesyłek – uprawnienie pozwala użytkownikowi przejęcie do obsługi przesyłki już przydzielonej innemu użytkownikowi,
Przydzielanie przesyłek – pozwala przydzielać obsługę przesyłek innym użytkownikom (agentom),
UWAGA: Powyższe trzy uprawnienia dotyczą pracowników dokonujących odpraw w module TermonatorIB.
Wprowadzanie na MCS – użytkownik tylko z tym uprawnieniem może wprowadzać przesyłki na magazyn
czasowego składowania.
Pokaż profil – profil to inaczej nazwane ustawienia opcji programu dla danego użytkownika. Manipulowanie
profilami ma duże znaczenie dla administratora programu. W przypadku dużej liczby użytkowników utrzymanie
opcji programu dla każdego użytkownika jest utrudnione. Dlatego profile każdego użytkownika mogą być zapisane (Zapisz profil) w postaci plików xml, oraz w razie potrzeby ponownie wczytywane (Wczytaj profil).
Wybierając zakładkę Kto pracuje można dowiedzieć się, którzy użytkownicy aktualnie pracują w danej bazie
danych (dotyczy instalacji sieciowej).
W celu zalogowania się innego użytkownika do programu wystarczy z menu Opcje wybrać Zmiana użytkownika i wpisać login i hasło.
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7. Menu
Menu Opcje, a przede wszystkim Opcje programu oraz Hasła i użytkownicy, które mają istotne znaczenie
przy pierwszym uruchomieniu programu, zostały opisane wyżej, dlatego tutaj zostały pominięte.

7.1 Operacje
W menu Operacje zawarte są operacje typowe dla magazynu. Ważniejsze operacje mogą być również wykonane za pomocą przycisków umieszczonych na górnym pasku programu lub z menu kontekstowego.
Przyjęcie na MO – otwiera okno przyjęcia przesyłki; należy zdefiniować nazwę dostawy oraz pobrać przesyłki lub ich części na daną dostawę. Przy dużej liczbie odprawianych przesyłek, wypełnienie tego okienka
wspomagane jest przez skaner kodu paskowego podłączonego do klawiatury komputera (zobacz dalej).
Generuj DSK – wygenerowanie Deklaracji Skróconych dla nieodprawionych przesyłek w celu ich wprowadzenia na magazyn czasowego składowania.
Generuj PWD – wprowadzenie na magazyn czasowego składowania wszystkich nieodprawionych przesyłek
i wygenerowanie dla nich powiadomień.
Rejestruj odprawę – przypisanie do przesyłki danych związanych z odprawą. Funkcja istotna, gdy nie ma
współpracy z programem WinSADIB poprzez moduł TerminatorIB. Jeżeli przesyłka ma wpisany OGL ale nie
posiada daty odprawy, to funkcji możemy wykorzystać do jej wpisania.
Wydanie z MO – rozpoczęcie operacji wydawania przesyłki odprawionej. Program umożliwia wydanie całej
lub części przesyłki (patrz menu podręczne lub funkcja z menu Operacje).
Kontrola dokumentów – pozwala określić moment, w którym potwierdzono sprawdzenie dokumentów przesyłki.
Dodaj notatkę – pozwala dodać notatkę do przesyłki.
Dopisz komunikat – pozwala dodać komunikat do przesyłki (prawie jak notatka tylko bardziej sformalizoway – wybierany ze słownika).
Ustaw blokadę – dodaje blokadę do przesyłki (opisowa lub związaną z prewizją).
Znajdź (Ctrl+F) – narzędzie pozwalające na wyszukiwanie przesyłek – omówione szerzej dalej.
Drukuj (Ctrl+P) – narzędzie służące do sporządzania raportów – omówione szerzej dalej.
Przydział pracy (Ctrl+G)– umożliwia przypisanie agentom przesyłek do odprawy.
Trasy (Shift+Ctrl+T)– mechanizm pozwalający planować trasę oraz szacowań związane koszty dla przewoźnika dostarczającego/odbierającego przesyłki.
Pobierz awizację – funkcja dostępna za osobnym zamówieniem. Firmy, które posiadają pliki zawierające
dane o przesyłkach (np. dostarczone pocztą elektroniczną) mogą wcześniej informacyjnie przygotować listę
przesyłek, które mają nadejść. Ponieważ pliki zawierają dane w różnych formatach oraz różne są wymagania
funkcjonalne użytkowników, dlatego funkcja ta jest realizowana przez Huzar-Software na indywidualne zamówienie.
Kontrola wagi całej przesyłki – pozwala wprowadzić wagę brutto przesyłki – opisano dalej.
Kontrola wagi przesyłek dostawy – pozwala wprowadzić wagę do przesyłek dostawy – opisano dalej.
Weryfikacja przesyłek dostawy – funkcja pozwala zweryfikować dane przesyłek dostawy - opisano dalej.
Weryfikacja przesyłek MCS – funkcja pozwala zweryfikować dane przesyłek - opisano dalej.
Inwentaryzacja MCS oraz Inwentaryzacja MO – mechanizm umożliwiający przeprowadzenie inwentaryzacji, odpowiednio na magazynie czasowego składowania albo magazynie operacyjnym, czyli porównanie faktycznej liczby paczek przesyłki z deklarowaną w programie. Szczegółowo opisano dalej.
Aktualizuj słowniki programu – słowniki programu są aktualizowane z serwera Huzar-Software. Użytkownik uzyska informacje, które z nich zostały zaktualizowane albo, że brak nowych aktualizacji.
Wyświetl powiadomienie startowe – wywołuje powiadomienie, które pojawia się przy starcie programu (zawartość powiadomienia zależy od opcji).
Wyświetl powiadomienie końcowe – wywołuje powiadomienie, które pojawia się przy zamykaniu programu
(zawartość powiadomienia zależy od opcji).
Import przesyłek z pliku – przesyłki mogą być importowane z pliku xml. Po wybraniu funkcji, pokazuje się
okienko wyboru pliku. Po jego wskazaniu przesyłka zostanie zaimportowana. Specyfikacje (przede wszystkim
plik xsd) jest udostępniany przez firmę Huzar-Software.
Import dostawy z pliku – przesyłki zgrupowane w dostawy mogą być zaimportowane z pliku xml. Po wybraniu funkcji użytkownik powinien w wyświetlonym okienku wskazać plik, z którego dostawa będzie importowana.

7.2 Tablice
Baza firm... – zawiera informacje o firmach - kontrahentach. „Swoją” firmę też należy umieścić w tej bazie.
Deklaracje skrócone – zawiera listę deklaracji skróconych.
Powiadomienia Celina – powiadomienia wysyłane do Celiny (DSK i PWD).
Historia... – zawiera historię operacji na przesyłkach. Wyświetlanie można zawęzić do elementów z określo nego okresu. Jeśli przesyłka była zmieniana, to jest udokumentowany rodzaj zmiany.
MagCS
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Baza komunikatów... – zawiera komunikaty związane z przesyłkami (patrz punkt 6).
Lista magazynów – zawiera listę magazynów. Magazyn jest charakteryzowany przez kod magazynu, numer
pozwolenia i datę wydania oraz adres. Można także wprowadzić opis słowny magazynu.
Kursy walut – zawiera bazę kursów walut – są tu zarówno tabele A, B oraz celne.
Upoważnienia – w wyświetlonym oknie można wyszukiwać upoważnienia wpisane w bazie firm.
Przewoźnicy – baza przewoźników na potrzeby mechanizmu planowania tras.

7.3 Opcje
Wygląd ekranu – pozwala na skonfigurowanie wyglądu ekranu: pokazywanie lub ukrywanie górnego paska
programu zawierającego informację o numerze jego wersji oraz w prawej jego części dane teleadresowe firmy
Huzar-Software; pokazywanie lub nie podpowiedzi w dymkach; przywrócenie podpowiedzi o zaistnieniu nietypowej sytuacji w programie – przy pojawieniu się takiego komunikatu można ustawić opcję, aby następne się
nie pojawiały; za pomocą niniejszej funkcji można je przywrócić.
Konfiguracja zakładek – pozwala ukrywać/odkrywać zakładki
okna głównego. Użytkownik może przenosić nazwy zakładek między
obszarami Wybrane zakładki: oraz Dostępne zakładki: wykorzystując
w tym celu czerwone trójkąciki (◄,►,◄◄) umieszczone pomiędzy
tymi obszarami (można także wykorzystać klawisz SPACJA). Trójkąciki z lewej strony obszaru Wybrane zakładki (▲,▼) służą do zmiany
kolejności wyświetlania zakładek.
Widoczne szczegóły przesyłki – zaznaczenie opcji powoduje wyświetlenie w dolnej części ekranu danych dotyczących obsługi celnej
danej przesyłki.
Edycja profilów użytkowników – pozwala na wprowadzenie indywidualnych ustawień dla użytkowników (np. opcje systemu Celina,
NCTS, wskazanie szablonów wydruków i wiele innych).
Wyślij wiadomość do użytkowników – umożliwia wymianę komunikatów z innymi użytkownikami działającymi aktualnie na danej bazie danych (dotyczy instalacji sieciowej).

7.4 Narzędzia


Edytuj narzędzia – umożliwia wprowadzenie na listę menu Narzędzia dodatkowej funkcji polegającej
na wywoływaniu innego programu bez potrzeby wychodzenia z programu MagCS.

Kalkulator (F12) – uaktywnia podręczny kalkulator.

Edytor zapytań SQL (F11) – otwiera okno edytora zapytań SQL; za pomocą tego mechanizmu można
uzyskać różne raporty i zestawienia; wymaga znajomości zasad pisania zapytań SQL; zapytania
modyfikujące stan bazy danych muszą być autoryzowane. Zapytania można zamówić w firmie HuzarSoftware.

Konserwacja bazy – tu są zgrupowane operacje dotyczące bazy danych: tworzenie kopii zapasowej (na
żądanie), przywracanie bazy z istniejącej kopii, przesyłanie bazy do firmy Huzar-Software w celu
diagnostyki w sytuacji wystąpienia błędu, wysyłanie do Huzar-Software pliku monitorującego działanie
programu.

7.5 Funkcje na pasku narzędzi
Pod szeroką belką nagłówka okna głównego znajduje się pasek narzędzi z przyciskami realizującymi najczęściej wykorzystywane funkcje.
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Przyjęcie na MO – otwiera okno przyjęcia przesyłki; należy zdefiniować nazwę dostawy oraz pobrać
przesyłki lub ich części na daną dostawę (patrz menu podręczne lub funkcja z menu Operacje).
Generuj DSK – wygenerowanie Deklaracji Skróconych dla nieodprawionych przesyłek w celu ich
wprowadzenia na magazyn czasowego składowania.
Generuj PWD – wprowadzenie na magazyn czasowego składowania wszystkich nieodprawionych
przesyłek i wygenerowanie dla nich powiadomienia.
Rejestruj odp. – przypisanie do przesyłki danych związanych z odprawą.
Wydanie z MO – rozpoczęcie operacji wydawania przesyłki odprawionej. Program umożliwia wydanie
całej lub części przesyłki (patrz menu podręczne lub funkcja z menu Operacje).
Kontrola dok. – pozwala na ustawienie znacznika, że dokumenty mają być kontrolowane. Po otwarciu
okna i wpisaniu numeru przesyłki przeznaczonej do kontroli należy skorzystać z przycisku Sprawdzono.
Dodaj notatkę – umożliwia dołączenie notatki do przesyłki; po wybraniu tej funkcji pojawia się okienko, w którym należy wpisać treść notatki oraz numer przesyłki, do której ma być przypięta.
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Dopisz kom. – pozwala dopisać komunikat do przesyłki. Można wybrać komunikat umieszczony w bazie komunikatów (korzystając z ikonki książeczki) lub dopisać nowy komunikat oraz określić numer przesyłki, której komunikat dotyczy. Za pomocą przycisku Dopisz komunikat zostaje przypisany danej przesyłce.
Ustaw blok. – pozwala oznaczyć przesyłkę do kontroli lub wyniki kontroli celnej.
Znajdź – narzędzie pozwalające na wyszukiwanie przesyłek.
Drukuj – narzędzie służące do sporządzania raportów – omówione szerzej dalej.
Przydział pracy – umożliwia przypisanie agentom przesyłek do odprawy,
Trasy (Shift+Ctrl+T) – mechanizm pozwalający planować trasę oraz szacowań związane koszty dla
przewoźnika dostarczającego/odbierającego przesyłki.

MagCS
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8. Listy przesyłek
W oknie głównym programu na poszczególnych zakładkach (Awizowane, Na stanie, itd.) są wyświetlane listy przesyłek. Dodatkowo z lewej strony listy znajdują się pionowo umieszczone zakładki: Wszystkie, Wywóz
oraz Przywóz, których wybranie powoduje wyświetlenie odpowiednio, wszystkich przesyłek, tylko wywozowych bądź tylko przywozowych (podział według przeznaczenia).

8.1 Uporządkowanie przesyłek
Jednokrotne kliknięcie w opis wybranej kolumny nagłówka (belki) listy uruchamia proces leksykograficznego porządkowania listy (rosnąco; malejąco; w kolejności nieokreślonej). Uporządkowanie jest sygnalizowane
pojawieniem się z prawej strony opisu kolumny małego trójkącika ▼ albo ▲. Brak trójkącika wskazuje na uporządkowanie nieokreślone. Można również sortować według kilku kolumn. Trzymając cały czas wciśnięty klawisz Alt, należy klikać w nagłówki w kolejności uwzględniającej kryterium sortowania. Warto przypomnieć, że
gdy przykładowo należy posortować elementy alfabetycznie według Odbiorcy, a dla każdego odbiorcy według
Daty przyjęcia, a dla tej samej daty przyjęcia według Daty wydania, to należy klikać w nagłówki tych kolumn
w takiej właśnie kolejności trzymając cały czas wciśnięty klawisz Alt.

8.2 Pola wyboru
Pola wyboru (
,
,
- wygląd w Windows Vista) umieszczone w okienku wyświetlającym np. listę
przesyłek, mają wpływ na jej zawartość. Poniższe przykłady opisu pola wyboru zostały wzięte z okienka wyświetlającego przesyłki po wykonaniu funkcji z menu Operacje\Weryfikacja przesyłek MCS.
Gdy z prawej strony pola wyboru znajduje się np. opis Ma utworzony SAD, to jego zaznaczenie (
), odznaczenie (
) ma wpływ na listę wyświetlonych przesyłek.
Zaznaczone pole powoduje, że zostaną wyświetlone tylko przesyłki związane z jakimś dokumentem SAD.
W poniższym przykładzie na liście znajdzie się 121 przesyłek (nie zawsze liczba przesyłek jest podawana).

Odznaczenie pola spowoduje, że na liście przesyłek znajdą się przesyłki niezwiązane z żadnym dokumentem
SAD (na przykładzie jest ich 330).

Pola wyboru mogą posiadać trzeci stan (
, nieaktywny) oznaczający, że pole wyboru nie ma wpływu na
zawartość listy, której dotyczy, czyli w naszym przykładzie wyświetlone zostaną przesyłki związane oraz nie związane z jakimś dokumentem SAD (tych przesyłek jest 451).

8.3 Filtry
Nad listą przesyłek występują filtry, czyli pola edycyjne lub pola wyboru pozwalające ustalić kryterium jej
wyświetlania. O filtrach, które mają być widoczne i mają mieć wpływ na wyświetlaną listę, decyduje użytkow nik po przyciśnięciu małej ikonki
. Pokazuje się małe rozwijane menu, z którego można wybrać opcje: Konfiguruj, Ustaw domyślne, Zeruj fitry.
Po wybraniu opcji Konfiguruj zostanie wyświetlone okienko Konfiguracja filtrów, a w nim dwa obszary Wybrane oraz Dostępne. Filtry znajdujące się w obszarze Wybrane są widoczne nad listą przesyłek i mogą być wykorzystane przez użytkownika. W obszarze Dostępne są filtry, które nie są jeszcze wykorzystane. Przenoszenie
filtrów między obszarami, bądź ustalanie kolejności wybranych filtrów w oknie listy przesyłek jest identyczne
jak to zostało opisano w przypadku ujawniania zakładek w oknie głównym (służą do tego celu przyciski z małymi czerwonymi trójkącikami).
Próba przeniesienie wszystkich filtrów z obszaru Wybrane do Dostępne skutkuje pojawieniem się ostrzeżenia
o braku aktywnych filtrów i automatycznym wybraniem domyślnych dla danej zakładki.
Uwaga: w zależności od zakładki, na której lista przesyłek jest wyświetlana, liczba i rodzaj dostępnych filtrów jest różna.
Wybranie z menu rozwijalnego opcji Zeruj filtry skutkuje ustawieniem pól wyboru na
(„bez
znaczenia”), a filtrów w postaci pasków edycyjnych na wartość
(„bez znaczenia”). Dwukrotne kliknięcie w etykietę filtru skutkuje jego ustawieniem na wartość „bez znaczenia”.
W każdym oknie wyświetlającym przesyłki jest pasek edycyjny Szukaj: , pasek Wg: oraz pole wyboru Zawężaj z możliwością jego zaznaczenia (
) albo odznaczenia (
).
W pasku Szukaj: po wprowadzeniu przez użytkownik znaku z klawiatury, rozpoczyna się szukanie przesyłki
zgodnie z cechą ustaloną w pasku Wg:.
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Na każdej zakładce w pasku Wg: można wybrać (za pomocą ▼) następujące wielkości: Nr przesyłki, Opis
przesyłki, Nadawca, Odbiorca, Zleceniodawca, GUID oraz Numer dodatkowy. Załóżmy, że użytkownik wybrał
Nr przesyłki, wtedy wpisywanie numeru w polu Szukaj: rozpoczyna szukanie przesyłki na liście, co ujawnia się
w postaci pozycjonowania się podświetlenia na pierwszej przesyłce spełniającej kryterium. Gdy zaznaczymy
Zawężaj to wpisując początkowe znaki numeru przesyłki zauważymy, że lista przesyłek zostaje zawężona do
tych, które spełniają kryterium wynikające z początkowych znaków już wpisanych do paska Szukaj:.
Najbardziej typowe filtry zostały omówione poniżej:
- pole wyboru ma trzy stany (
,
,
). Zaznaczenie pola powoduje, że na liście przesyłek znajdą się tylko te, które przeznaczone zostały do kontroli celnej (przesyłki te w kolumnie Rewizja mają zaznaczenie  w małym kwadraciku i czcionka jest w kolorze czerwonym).
- filtr pozwala ograniczyć liczbę wyświetlonych przesyłek ze względu na kryterium wartości (małej i dużej wartości). Przesyłki dużej wartości (DW), mają w kolumnie Rodzaj małą ikonkę .
- filtr ogranicza listę przesyłek do samodzielnych, przygotowanych przez
zewnętrzną agencję oraz do niewymagających odprawy (w kolumnie Rodzaj odprawy występują odpowiednio literki S, Z i B).
- listę magazynów można zdefiniować w menu Tablice\Lista magazynów. Lista ta
pokaże się w filtrze po naciśnięciu ▼. Należy wybrać z listy kod. W rezultacie lista przesyłek zostanie zawężona
do składowanych w wybranym magazynie. Filtr przydatny w szczególności, posiadania wielu magazynów.
- w celu zawężenia listy przesyłek tylko do tych, które zostały
przyjęte w określonym zakresie dat, wystarczy w filtrze wpisać datę początkową i końcową (wspomagając się
kalendarzykami
). Za pomocą czerwonych trójkącików, można wyświetlić przesyłki z poprzednich okresów
(◄) albo następnych (►). Podobnie wykorzystuje się filtry Wydane od: do:, Dostarczone od: do: zawężając listę
przesyłek tylko do tych, które zostały wydane (dostarczone) w zadanym przez użytkownika zakresie dat.

8.4 Wyszukiwanie przesyłek
Przesyłki można wyszukiwać podając ich numer. Funkcja wyszukiwania jest dostępna w menu
Operacje\Znajdź (Ctrl-F) lub przycisk Znajdź na pasku narzędzi. Po wybraniu funkcji otwiera się okno, w któ-

Jeśli w wyniku poszukiwania pojawi się kilka wpisów, to oznacza, że dana przesyłka przybyła w kilku dostawach. Na ekranie pojawiają się wszystkie dane tej przesyłki oraz jej status (wskazujący na jakiej zakładce widoczna jest przesyłka; gdy szukamy przesyłki według jej numeru będąc np. na zakładce Wydane a przesyłka jest
dopiero odprawiona to może się pokazać komunikat: Przesyłkę odnaleziono, ale nie można jej wskazać w bieżącym widoku). Zatem przyciskiem Znajdź zawsze znajdziemy przesyłkę, jeżeli tylko istnieje.
Za pomocą przycisku Drukuj można dane przesyłki wydrukować. Postać wydruku jest identyczna z postacią
wyświetloną w oknie. Jest ona zgodna z zadanym szablonem wydruku, który można wybrać z paska Szablon: za
pomocą małego trójkącika. Domyślny szablon jest przygotowany przez firmę Huzar-Software.

8.5 Graficzne oznaczenia przesyłek
Niektóre kolumny listy przesyłek zawierają symboliczne oznaczenia swoich wartości. Ich znaczenie można
zawsze podejrzeć naciskając w prawym dolnym rogu listy przesyłek przycisk Legenda.

8.6 Rewizja przesyłki przez UC
Zazwyczaj przesyłki awizowane wstępnie
zgłaszane są do UC i na tej podstawie urzędnicy celni decydują o późniejszej kontroli. UżytMagCS

Kontrola negatywna
Do kontroli
Kontrola pozytywna
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kownik za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+S (lub wybierając z menu kontekstowego przesyłki funkcję Ustaw
status kontroli celnej) może oznaczyć przesyłkę w kolumnie Rewizja odpowiednim statusem kontroli wybieranym w okienku Wybierz stan kontroli.

8.7 Komunikaty w przesyłkach
W menu Tablice znajduje się między innymi Baza komunikatów. Za jej napełnienie odpowiadają użytkownicy, ponieważ kody i opis komunikatów zazwyczaj jest różny dla różnych grup użytkowników (firm, agencji).
Kod i opis komunikatu może zostać przeniesiony do konkretnej przesyłki, co widać w kolumnie Ost.kom. (widoczny jest tylko kod ostatniego komunikatu).
„Znakowanie” przesyłek komunikatami, ma bardzo ważne znaczenie dla ich sprawnej obsługi, ponieważ
zwraca uwagę użytkowników na „nietypowe” zdarzenia dotyczące konkretnej przesyłki.

Program pomaga sprawnie zorganizować pracę agentów tworzących dokumenty SAD w module TerminatorIB, poprzez ich przydział do obsługi konkretnych przesyłek (nie dotyczy to pracowników operacyjnych). Przydział przesyłek do osób je obsługujących może dokonywać tylko osoba z uprawnieniem Przydzielania przesyłek
(por. punkt Hasła i uprawnienia).
Po wybraniu z menu Operacje\Przydział pracy Ctrl-G albo na pasku narzędzi naciśnięcie przycisku Przydział
pracy, pojawia się okienko Lista przesyłek z trzema zakładkami:
Moje – zawiera listę przesyłek zalogowanego użytkownika (może podglądać przesyłki, które mu przydzielono bądź sam sobie przydzielił; zależy to od sposobu zorganizowania pracy),
Niczyje – zawiera przesyłki jeszcze nieprzydzielone agentom do obsłużenia (ważne dla kierownika zmiany)
Wszystkie – zawiera wszystkie przesyłki (w kolumnie agent są skróty pracowników).
W ramach wyżej wymienionych zakładek znajdują się kolejne podzakładki z listami przesyłek:
DW awizowane – przesyłki dużej wartości, awizowane na dzisiaj lub jutro,
DW zaległe – przesyłki dużej wartości, nieodprawione, wczorajsze i starsze,
DW na dzisiaj – przesyłki dużej wartości, do odprawy w dniu dzisiejszym,
Na stanie – przesyłki na stanie magazynu operacyjnego i czasowego składowania,
MW przed przybyciem – przesyłki małej wartości na dzisiaj, przed przybyciem,
MW do odprawy – przesyłki małej wartości do odprawy (na dzisiaj i zaległe),
MW na dzisiaj – przesyłki małej wartości przed przybyciem i do odprawy,
Oczekujące – przesyłki z dokumentem SAD bez numeru OGL, dzisiejsze i zaległe,
Oczekujące awizowane – przesyłki dużej wartości z dokumentem SAD bez numeru OGL, na jutro lub później.
Listy przesyłek można filtrować oraz przeszukiwać po numerze albo opisie przesyłki, nadawcy, odbiorcy czy
zleceniodawcy. Podczas wyszukiwania można listę przesyłek zawężać poprzez zaznaczenie opcji Zawężaj.
Rozdysponowywanie przesyłek między agentami realizujemy za pomocą przycisków: Do moich, Do niczyich oraz Do agenta. Tylko na zakładce Wszystkie aktywne są wszystkie przesyłki. Naciśnięcie Do agenta wyświetla listę agentów (użytkowników), w której wskazujemy tego, któremu należy przydzielić przesyłkę do obsługi. Najlepiej przydzielać przesyłki wyświetlone na zakładce Niczyje, ponieważ wiadomo, że wyświetlonych
tam przesyłek jeszcze nie przydzielono żadnemu agentowi.

8.9 Inwentaryzacja magazynów
Program pozwala przeprowadzić inwentaryzację przesyłek zarówno w magazynie czasowego składowania
jak i magazynu operacyjnego, czyli sprawdzić, że faktyczna liczba paczek przesyłek w magazynach jest identyczna z liczbą zadeklarowaną w programie.
W menu Operacje można wybrać dwie funkcje: Inwentaryzacja MCS oraz Inwentaryzacja MO. Operacje
wykonywane podczas inwentaryzacji są identyczne w MCS jak i MO (oczywiście listy przesyłek się różnią) dla tego poniżej opisano jedynie okno do inwentaryzacji MCS.
Po wybraniu funkcji Inwentaryzacja MCS zostanie wyświetlone okienko Inwentaryzacja MCS. W tabelce Lista przesyłek zostaną wyświetlone na czerwono wszystkie przesyłki zapamiętane w bazie programu.
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Opis poniżej dotyczy inwentaryzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem skanera kodu paskowego, którym
odczytujemy numer przesyłki bezpośrednio z paczki. Numer pojawia się w pasku Numer przesyłki (jeżeli nie ma
skanera to faktyczny numer przesyłki należy wpisać ręcznie). Następnie w pasku Ilość należy wpisać liczbę paczek składającą się na przesyłkę. Domyślnie jest wpisana wartość 1, ponieważ zazwyczaj skanujemy numery
z pojedynczych paczek. Jeżeli przesyłka składa się przykładowo z 10-ciu paczek, to można w pasku Ilość wpisać
10 i tylko raz odczytać skanerem numer przesyłki (zamiast 10 razy z domyślną ilością równą 1). Wpisane wartości należy zaakceptować przyciskiem Dodaj (bo program dla danego numeru przesyłki sumuje wartość z paska
Ilość). W wyniku, gdy liczba paczek na magazynie oraz faktyczna liczba paczek jest identyczna (suma ilości odczytów skanerem), to zostanie wyświetlona dużą czcionką w kolorze zielonym informacja z numerem przesyłki,
stanem na magazynie i ilością sprawdzoną. Informacje w kolorze czerwonym zwracają użytkownikowi uwagę
na niezgodności.

MagCS
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9. Awizowanie przesyłek
Zakłada się, że standardowo przesyłki awizowane będą wprowadzane z innego programu (np. modułu napisanego przez Huzar-Software specjalnie w tym celu; moduł może bezpośrednio się komunikować z systemami
zewnętrznymi albo czytać dane z plików nadesłanych drogą elektroniczną za pomocą przygotowanej już funkcji
w menu Operacje\Pobierz awizację), albo będą importowane z pliku w formacie xml (schema firmy HuzarSoftware) oraz xls (format Excel-a). Ręczne wprowadzanie awizacji jest przewidziane raczej dla sytuacji awaryjnych (np. na 10 przesyłek awizowanych, jedna nie została załadowana albo nie występuje na załączonych dokumentach), dla terminali o małym ruchu albo tworzonych na podstawie „dokumentów” papierowych.
Będąc na zakładce Awizowane należy przycisnąć klawisz [INS] albo menu kontekstowego (prawy klawisz
myszki) należy wybrać operację Dodaj. Spowoduje to pojawienie się okienka Dane przesyłki, które należy wypełnić danymi awizowanej przesyłki.

Pozostałe dane będą uzupełniane (lub tylko zmieniane) w momencie dotarcia przesyłki na miejsce, w szczególności wagi, wartości, ilości itp., ponieważ może się zdarzyć, że dane awizowane nie zgadzają się z danymi
rzeczywistymi po otrzymaniu przesyłki. Może się również zdarzyć, że daną dostawą nie przyjechały wszystkie
opakowania (paczki) awizowanej przesyłki. Wtedy część przesyłki znajduje się w dostawie X, a następne paczki
zostaną dostarczone w innej dostawie. Oznacza to, że w programie MagCS ta sama przesyłka (numer) może być
przypisana do różnych dostaw.
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10. Dostawy
Dane o wszystkich dostawach zgromadzone są na zakładce Dostawy. Zakładka zawiera dwie listy: dostaw
i przesyłek związanych z podświetlonymi dostawami. Dla listy dostaw można ustalić zakres dat, z którego będą
one wyświetlone. Listę można przeszukiwać według numeru dostawy bądź numeru ewidencyjnego tranzytu oraz
zawężać ją zaznaczając () pole wyboru Zawężaj. Można także ograniczyć listę tylko do dostaw awizowanych,
przyjętych bądź wydanych, wykorzystując filtr Status:.
W menu kontekstowym (wyświetlonym po naciśnięciu prawego klawisza myszki) zgromadzone są wszystkie
funkcje, które operują na dostawach. Między innymi za pomocą funkcji Dodaj, Edytuj oraz Usuń można tworzyć, zmieniać bądź usuwać dostawy. Można dostawy eksportować (Exportu do pliku) i importować z plików
XML (Import z pliku) oraz tworzyć DSK, PWD według dokumentów grupującego. Pliki z danymi mogą zasilać
zewnętrzne systemy użytkowników bądź mogą służyć do importu danych z tych systemów do baz programu
MagCS.

10.1 Tworzenie i edycja dostaw
Zakłada się, że standardowo dostawy będą wprowadzane z programu zewnętrznego (np. modułu napisanego
specjalnie w tym celu). Ręczne tworzenie dostawy jest przewidziane raczej dla sytuacji awaryjnych lub dla ter minali o małym ruchu.
W celu ręcznego stworzenia dostawy dla danej przesyłki (w dostawie może być więcej niż jedna przesyłka)
należy na zakładce Dostawy z menu kontekstowego wybrać funkcję Dodaj. Pojawi się okienko Dane dostawy,
w którym należy wstawić numer dostawy, z kalendarza wybrać datę przewidywanej dostawy przesyłki, uzupełnić numer ewidencji tranzytowej albo informacje o innych dokumentach.
Wskaźnik czasu bezczynności
użytkownika w okienku Dane dostawy.
Gdy wskaźnik zmniejszy się do „zera”,
wtedy pojawi się poniższy komunikat.

W podobny sposób można utworzyć dostawę i przypisać do niej przesyłki zaznaczając je SPACJĄ bezpośrednio na zakładce Awizowane. Następnie z menu kontekstowego należy wybrać funkcję Twórz dostawę. Pokaże się okno Dane dostawy zawierające zaznaczone przesyłki wraz z automatycznie wygenerowanym numerem
dostawy wpisanym do paska Nr dostawy. Oczywiście numer dostawy można zmienić.
MagCS
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Utworzone dostawy mogą być zmieniane za pomocą funkcji Edytuj menu kontekstowego.

10.2 Weryfikacja przesyłek dostawy
Funkcję z menu kontekstowego Weryfikacja przesyłek dostawy pozwala dokonać zmiany wartości przesyłki,
kodu waluty, rodzaju przesyłki (DW na MW albo odwrotnie), numeru faktury czy opisu towaru, bezpośrednio
w wyświetlonym okienku Lista przesyłek. Należy po prostu kliknąć w kolumnę, którą należy zmodyfikować
i wprowadzić nową wartość. Naciśnięcie klawisza ENTER lub kliknięcie w inny fragment listy, spowoduje zaakceptowanie nowej wartości. Na rysunku poniżej, kolumny umożliwiające edycje wartości zaznaczono za pomocą niebieskich trójkącików.

▲

▲

▲

▲

▲

▲

Należy zwrócić uwagę, że listę przesyłek można filtrować za pomocą pól wyboru: Ukryj zablokowane oraz
Ma utworzony SAD, a także paska edycyjnego Rodzaj odprawy. Filtrowanie pozwala na szybsze dotarcie do szukanej przesyłki.

10.3 Kontrola wagi przesyłek dostawy
W momencie nadejścia wcześniej awizowanych przesyłek dostawy, zazwyczaj je ważymy, aby zweryfiko wać wagę brutto przesyłki. W tym celu wykorzystujemy funkcję Kontrola wagi przesyłek dostawy.
W wyniku zostanie wyświetlone okienko Kontrola wagi, w którym należy wpisać ręcznie wagę przesyłki,
wpisać numer tej przesyłki i nacisnąć przycisk Dopisz. Zweryfikowana wagowo przesyłka pojawi się na liście
Modyfikowane przesyłki: w dolnej części okienka.

10.4 Przyjęcie przesyłek dostawy
Aby przesyłki dostawy mogły być przyjęte do MO, przesyłka powinna mieć wypełnione pole Numer
ewidencji tranzytowej. Wybranie funkcji spowoduje pojawienie się okienka Przyjęcie przesyłek, w którym
należy wypełnić numer przesyłki (albo wprowadzić go automatycznie za pomocą skanera kodu paskowego),
zmodyfikować liczbę paczek i nacisnąć przycisk Przyjmij.
Gdy liczba paczek przekracza liczbę awizowaną, pojawia się stosowny komunikat w postaci okienka Ilość
paczek, w którym potwierdzamy rzeczywistą liczbę paczek (Ile teraz przyjąć?).
W przypadku, gdy popełniono błąd i przyjęto na stan nie tą przesyłkę co trzeba, wtedy można wycofać się
z przyjęcia (w oknie Dane przesyłki, zakładka 2.Magazyn usunąć wpis w widoku Lista przyjęć MCS/MO),
przekazując przesyłkę z powrotem do przesyłek awizowanych Ponieważ w menu kontekstowym na liście
przesyłek dostawy funkcja Usuń jest nieaktywna, więc użytkownik musi uzyskać uprawnienia od administratora
programu MagCS do funkcji specjalnych. Tylko wtedy przycisk Usuń będzie aktywny.

30

HUZAR SOFTWARE

Funkcja spowoduje, że dostawa (jej wszystkie przesyłki) zostaną przyjęte na stan magazynu. Przed
wykonaniem funkcji program zapyta się użytkownika - Czy chcesz przyjąć na stan wszystkie przesyłki dostawy?

10.6 Dokumenty dostawy
Po przybyciu przesyłek konkretnym transportem osoba odpowiedzialna weryfikuje listę przesyłek z załączonymi do transportu dokumentami tranzytowymi, otrzymanymi z systemu NCTS (porównanie awizacji lub
w przypadku jej braku porównanie listu przewozowego, packing listy lub faktury z dokumentem MRN). Komunikaty MRN przekazywane są wcześniej pocztą elektroniczną w postaci plików *.pdf.
Numery MRN wprowadzone z pliku *.pdf dopisywane są do dokumentów związanych z przesyłką, dlatego
użytkownik musi mieć możliwość: wprowadzenia danych dokumentu grupującego do wybranych przesyłek,
zmiany kolejności przesyłek w dokumencie grupującym (posłuży to np. do utworzenia odpowiednich wpisów
w polu 44 SAD-u, zawierających w uwagach odniesienie do kolejności na MRN), odfiltrowania z listy przesyłek
danej dostawy, odprawionych, unijnych, wybrania przesyłek o zadanym numerze dokumentu związanego, utworzenie dokumentu SAD z różnych awizowanych przesyłek (pod warunkiem, że mają zgodne: nadawcę, odbiorcę,
walutę i dołączenie ich do SAD-u nie przepełni pola 18, 40 lub 44).
Po wybraniu funkcji Dokumenty dostawy (na zakładce Dostawy należy wskazać dostawę i wybrać ją z menu
kontekstowego wyświetlonego po naciśnięciu prawego klawisza myszki) zostanie wyświetlone okno Edycja dokumentów dostawy z dwoma zakładkami: 1. Wg dokumentów oraz 2. Wg przesyłek.

Dokumenty
dostawy

Przesyłki
dostawy

Przesyłki
dokumentu

Przycisk Dodaj pozwala utworzyć dokument, do którego będą
podpinane przesyłki. Jego przyciśnięcie otwiera okienko Dokument,
w którym można zaznaczyć opcje Dokument grupujący, wybrać typ
dokumentu (poprzedni, wymagany, poprzedni WPT, wymagany WPT),
jego kod wspomagając się słownikiem, nadać numer dokumentu, a także
wprowadzić numer z Celiny wraz z datą. Dodatkowo można wprowadzić
uwagi. Dane dokumentu można zmienić za pomocą przycisku Edytuj
bądź skasować dokument przyciskiem Usuń (jeżeli jest aktywny).
Zaznaczenie opcji Dokument grupujący spowoduje, że na liście Pozostałe przesyłki będą wyświetlane tylko
te, które nie należą do żadnego dokumentu. Dzięki temu dana przesyłka może być przypięta tylko do jednego
dokumentu grupującego w danej dostawie. Zatem, gdy wybrany jest dokument grupujący, a lista Przesyłki
pozostałe jest pusta, oznacza to, że wszystkie przesyłki zostały przypięte do dokumentów grupujących.
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Po zaakceptowaniu danych przyciskiem OK dokument pokaże się na liście w polu Dokumenty dostawy,
umożliwiając podpinanie przesyłek. Do przenoszenia przesyłek z listy Przesyłki pozostałe do listy Przesyłki
dokumentu (i na odwrót) służą przyciski z czerwonymi trójkącikami. ( ◄, ►). Przyciskami ▼, ▲ można ustalić
kolejność występowania przesyłki w dokumencie przesuwając je w górę i w dół. W tym celu można również
wykorzystać klawisze kursora (↑,↓) razem z klawiszem Alt. Pozycja przesyłki na dokumencie grupującym, którym zazwyczaj będzie dokument TDT (MRN), wystawiony dla tranzytu otwartego za granicą, wykorzystywana
jest w celu identyfikacji przesyłki na dokumentach celnych tworzonych przy dopuszczeniu towaru na polski ob szar celny (SAD – pole 40) oraz na dokumentach otwarcia tranzytu z magazynu czasowego składowania do nowego miejsca przeznaczenia (pole 44 na dokumencie). Pozycja jest często jedynym wyznacznikiem identyfikującym daną przesyłkę w różnych dokumentach pomiędzy systemem celnym UC, a systemami użytkownika.
Przesyłki do przeniesienia można zaznaczyć klawiszem SPACJA, kliknięciem myszką w przesyłkę razem
z wciśniętym i przytrzymanym klawiszem [Ctrl] bądź kombinacją [Ctrl-A] zaznaczyć całą listę. Zaznaczone
przesyłki zostaną podświetlone na zielono i są gotowe do przeniesienia za pomocą przycisku ◄ bądź
przeciągnięcia myszką (drag & drop) na listę Przesyłki dokumentu. Analogicznie realizuje się wycofanie
(odpinanie) przesyłek za pomocą przycisku ► albo przeciągnięcie myszką w odwrotnym kierunku.

10.7 Utwórz DSK, PWD wg dokumentu grupującego
Funkcja tworzy deklarację skróconą na podstawie przesyłek podpiętych do dokumentu grupującego. Jeżeli
utworzono kilka dokumentów grupujących przesyłki dostawy, to pojawi się do wyboru lista tych dokumentów.
Wskazanie jednego spowoduje, że zostanie utworzona deklaracja skrócona. W analogiczny sposób można
utworzyć PWD.
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11. Czynności w magazynie operacyjnym
W magazynie operacyjnym znajdują się przesyłki, dla których potwierdzono przybycie do miejsca odprawy
(np. przybył samochód na plac operacyjny). Zazwyczaj wcześniej przygotowano kompletne dane o mających nadejść przesyłkach (awizowanie przesyłek). Ponadto, jeżeli wiadomo, jaką dostawą przesyłka przybędzie (np. są
znane dane samochodu czy innego środka transportu), to tworzona jest dostawa, do której przypisuje się przesyłkę.

11.1 Przyjęcie przesyłki na MO
Po dotarciu przesyłki na miejsce należy dokonać operacji przyjęcia przesyłki. Powoduje ona umieszczenie
przesyłki w magazynie operacyjnym.
Jeżeli zaznaczona jest opcja Przyjęcie przesyłki wykonaj zawsze w kontekście dostawy (menu Opcje, Opcjeprogramu węzeł Ustawienia przesyłek), wtedy przesyłka jest przyjmowana (wchodzi na stan) zawsze w kontekście dostawy, ponieważ bez względu czy wykonamy funkcję Operacje\Przyjęcie na MO, Przyjęcie na MO z paska narzędzi czy z menu kontekstowego funkcją Przyjęcie przesyłki na MO, zostanie wyświetlone okienko Lista
dostaw, gdzie należy wskazać dostawę, której przesyłki przyjmujemy na magazyn. Pojawi się okno Przyjęcie
przesyłki, w którym należy wpisać numer przesyłki oraz zweryfikować liczbę paczek. Po zatwierdzeniu danego
okna przesyłka zniknie z zakładki Awizowane, a pojawi się na zakładce Na stanie. W oknie edycji tej przesyłki
widać, że okienko Ilość faktyczna zostało wypełnione liczbą wpisaną w danych przesyłki. Taka przesyłka może
teraz zostać wprowadzona na magazyn czasowego składowania lub od razu odprawiona i wydana (gdy przesyłka
ma ustawiony Rodzaj odprawy na Nie wymaga odprawy w oknie Dane przesyłki, to ona nie musi być odprawiana).
Drugi ze sposobów – przyjęcie przesyłki w kontekście dostawy polega na podświetleniu danej dostawy i wybraniu z menu podręcznego funkcji Przyjęcie przesyłek dostawy. Po wpisaniu numeru przesyłki oraz ilości pobieranych paczek oraz kliknięciu przycisku Przyjmij pojawi się okno, w którym są informacje o przyjętej przesyłce: waga brutto przesyłki, ilość przyjętych paczek, ilość awizowanych, oznaczenie przesyłki (DW/MW).

11.2 Odprawa przesyłki
Przesyłki znajdujące się w magazynie operacyjnym można odprawić (można również odprawić przesyłki przed ich przybyciem)
nie wprowadzając ich na magazyn czasowego składowania. Operację tę można uzyskać z menu kontekstowego Odprawa przesyłki.
Należy określić odprawianą liczbę paczek przeznaczonych do
odprawy. Okienka związane z momentem dokonania odprawy,
czyli datę i godzinę program wypełnia automatycznie, natomiast
należy wpisać nr ewidencji celnej dokumentu odprawy, a następnie zatwierdzić za pomocą OK. Przesyłka nie znika z zakładki Na
stanie, do czasu, kiedy zostanie wydana.

11.3 Wydanie z magazynu
Po dokonaniu odprawy przesyłka może zostać wydana z magazynu. W tym celu należy podświetlić daną
przesyłkę na zakładce Odprawione i z menu podręcznego (lub z menu Operacje) wybrać Wydanie przesyłki
z MO. Operacja wywołana z menu podręcznego dotyczy podświetlonej przesyłki, natomiast z menu Operacje pozwala wybrać numer
przesyłki. W pierwszym przypadku pojawi się okno, w którym należy określić ilość paczek do wydania. W drugim przypadku pojawi
się okno, w którym wybiera się odprawioną przesyłkę do wydania z
magazynu. Program umożliwia wydanie całości lub części przesyłki
– w tym przypadku należy określić, ile sztuk zostaje wydanych
(okienko to nie pojawi się, gdy wydajemy jedną przesyłkę). Po zatwierdzeniu tego okna, jeśli wydano już wszystkie paczki z danej
przesyłki, znika ona z zakładki Odprawione, a pojawia się na zakładce Wydane. Jednocześnie program umieścił
w danych przesyłki informacje o dacie i godzinie wydania.

11.4 Komunikaty dzwiękowe i tekstowe towarzyszące przyjęciu/wydaniu
Przyjęciu/wydaniu przesyłek do/z MO towarzyszą stosowne komunikaty i napisy, które są dodatkowo
słyszalne.
Przykładowo, gdy pojawi się komunikat,
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Sygnały dzwiękowe pomagają użytkownikom, którzy używają skanerów kodu paskowego. Zazwyczaj są oni
oddaleni od monitora komputera, nie widzą wyświetlanego komunikatu, ale mogą go usłyszeć.
Domyślnie w trakcie instalacji programu, w podkatalogu \Dzwieki (jest to podkatalog w katalogu, w którym
znajduje się program MagCSIB.exe) znajdują się pliki audio dostarczone przez Huzar-Software z nagranymi komunikatami. Znajdują się w nim następujące pliki *.wav (ich nazwy muszą być takie jak niżej):
Nazwa pliku
Nagrany tekst
Blokada.wav
Przesyłka posiada aktywną blokadę
Kontrola.wav
Przesyłka zatrzymana do kontroli celnej
SprawdzIlosc.wav Sprawdź ilość sztuk
DuzaWartosc.wav Przesyłka dużej wartości
MalaWartosc.wav Przesyłka małej wartości
Odprawiona.wav
Przesyłka odprawiona przed przybyciem
KontrolaDok.wav Brak kontroli dokumentów
BrakPrzesylki.wav Przesyłka nie odnaleziona w bazie
BrakPaczek.wav
Brak paczek do wydania
Gdy użytkownik nie akceptuje bądź po prostu nie chce by przyjęciu/wydaniu towarzyszyły komunikaty
dzwiękowe, to należy skasować podkatalog \Dzwieki.
Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnych dzwiękowych komunikatów, ponieważ niepodoba się
mu głos spikera czy sama treść wypowiadanego komunikatu. Istotnym jest by nazwy plików audio (*.wav)
miały nazwy jak w kolumnie Nazwa pliku w powyższej tabelce i były umieszczone w podkatalogu \Dzwieki.

Graficzne napisy, które może
zmieniać użytkownik.
Podmiana tego „obrazka”
powinna się znaleźć w pliku:
OdprawionyMW.wmf

Nazwa pliku
Znaczenie “obrazka”
DuzaWartosc.wmf
Obrazek symbolizujący przesyłke dużej wartości
MalaWartosc.wmf
Obrazek symbolizujący przesyłke Małej wartości
OdprawionyMW.wmf Obrazek symbolizujący przesyłke odprawioną małej wartości
OdprawionyDW.wmf Obrazek symbolizujący przesyłke odprawioną dużej wartości
BezOdprawy.wmf
Obrazek symbolizujący przesyłke nie wymagającą odprawy
Pliki *.wmf można przygotować np. w CorelDraw.
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12. Operacje w magazynie czasowego składowania
Typowa kolejność operacji na przesyłkach jest następująca:
1.awizowanie przesyłki i ewentualne umieszczenie przesyłek w dostawach (poszczególne paczki przesyłki
mogą się znaleźć w różnych dostawach),
2.przyjęcie przesyłki na stan magazynu operacyjnego,
3.wprowadzenie na magazyn czasowego składowania,
4.odprawa przesyłki (zwolnienie z magazynu czasowego składowania),
5.wydanie przesyłki z magazynu operacyjnego,
Może też się zdarzyć sytuacja, gdy przesyłka w ogóle nie trafia do magazynu czasowego składowania, lecz
od razu jest odprawiana – wówczas nie ma etapów przyjmowania na magazyn oraz wydawania z magazynu.
Można także wyróżnić jeszcze jeden etap – potwierdzenie odbioru przesyłki przez klienta (zakładka Dostarczone) – ale zależy to od organizacji pracy w agencji.

12.1 Lista magazynów czasowego składowania
Pierwszą operacją po zainstalowaniu programu powinno być zdefiniowanie magazynu (lub magazynów).
Użytkownik może zdefiniować w programie różne magazyny, na które otrzymał pozwolenie. W tym celu należy
wejść w Tablice\Lista magazynów. Pojawi się pusta baza magazynów. Za pomocą przycisku Dodaj należy utworzyć magazyn podając niezbędne dane z pozwolenia. Dane podmiotu prowadzącego można wybrać z bazy firm
za pomocą przycisku Pobierz.
Po wprowadzeniu niezbędnych danych konkretnego magazynu zamknąć okno za pomocą przycisku OK. Jeśli
chcemy utworzyć kolejne magazyny, to powtórzyć czynność Dodaj.

12.2 Wprowadzenie na magazyn czasowego składowania
Po podświetleniu danej przesyłki (na zakładce Na stanie) z menu
podręcznego na przesyłce wybrać Wprowadzenie na MCS lub z
menu Operacje Wprowadź na MCS. Pojawi się okno, w którym należy określić przyjmowaną ilość paczek. Data i godzina przyjęcia wypełniane są przez program automatycznie. Należy również wpisać
numer dokumentu wprowadzającego na MCS. Zatwierdzenie przyciskiem OK powoduje umieszczenie przesyłki w magazynie czasowego składowania. Od tego momentu daną przesyłkę widać na zakładce Na magazynie czasowego składowania. Szczegóły tej przesyłki
można obejrzeć wywołując funkcję Podgląd z menu podręcznego.
W sytuacjach awaryjnych, po wybraniu funkcji Edytuj z menu
kontekstowego można obejrzeć dane szczegółowe przesyłki – niektóre z nich poddają się edycji. Sytuacje te nie powinny się zdarzyć,
ponieważ po utworzeniu DSK za pomocą funkcji Generuj DSK, wysłaniu jej do Celiny, następnie uzyskaniu potwierdzenia z numerem DSK, moduł TerminatorIB automatycznie
wprowadzi przesyłkę do MCS.

12.3 Odprawa przesyłki
Towary znajdujące się w magazynie czasowego składowania można odprawić używając funkcji z menu podręcznego Odprawa przesyłki lub z menu Operacje Rejestruj odp..
Okienka związane z momentem dokonania odprawy, czyli datę i
godzinę program wypełnia automatycznie, natomiast należy wpisać
nr ewidencji celnej dokumentu odprawy, a następnie zatwierdzić za
pomocą OK. Taka przesyłka znika z zakładki Na magazynie czasowego składowania, a pojawia się na zakładce Odprawione.
Generowanie dokumentu SAD dla przesyłek odbywa się w module TerminatorIB.
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13. Wydruki z programu
Program generuje określone wydruki, ale ma również możliwość generowania wydruków na żądanie. Można
je uzyskać poprzez wyciągnięcie z bazy niektórych danych za pomocą zapytania SQL-owego (Narzędzia\Edytor
zapytań SQL). Potem te dane można wydrukować lub przekazać do dalszej obróbki do plików typu dbf, txt, xml,
arkusza Excel lub schowka. Dane zebrane w formie tabel – np. Baza firm lub Historia – można skopiować do
schowka za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+C.

13.1 Drukuj raporty
Standardowe raporty uzyskuje się za pomocą funkcji Operacje\Drukuj lub za pomocą przycisku Drukuj znajdującego się na pasku narzędzi.
Funkcja daje wiele możliwości. Najpierw należy zdecydować, czy raport ma obejmować magazyn czasowego składowania, czy magazyn operacyjny i wybrać odpowiednią zakładkę. Należy określić zakres dat obejmujący okres raportowania.

Dodatkowo można uzyskać raport o przesyłkach przebywających w magazynie dłużej niż określona liczbę
dni (zaznaczając opcję na magazynie dłużej niż podając następnie liczbę dni), o przesyłkach określonego odbiorcy (zaznaczając opcję Towary odbiorcy o skrócie a następnie podając jego skrót – z bazy firm), małej/dużej wartości (zaznaczając opcje Mała wartość albo Duża wartość, bądź obie jednocześnie), oraz wybrać raport dzienny
albo godzinowy dla ustalonego zakresu dat bądź godzin, z możliwością wybrania konkretnego magazynu (opcja
Magazyn).
Zaznaczenie opcje Raport podstawowy oznacza, że wydruk będzie miał postać standardową, na której wygląd użytkownik nie ma wpływu. Można również „zaprojektować” wygląd raportu i umieścić go jako szablon.
Wówczas należy zdjąć haczyk z opcji Raport podstawowy oraz w folderze Szablony umieścić dany szablon.
Ścieżki do szablonów ustawia się w Opcje\Opcje programu\Szablony wydruków. Po utworzeniu taki raport pokazuje się w przeglądarce i z niej można go wydrukować. Szablon można zamówić w firmie Huzar-Software.
Przycisk Zapisz CSV pozwala zapisać raport do pliku w formacie CSV, który może być otwarty np. za pomocą programu Excel.
Analogicznie należy postąpić na zakładce Magazyn operacyjny, na której należy wybrać odpowiedni rodzaj
przesyłek (tzn. awizowane, przyjęte, na stanie, odprawione, wydane), wskazać ewentualnie czy raport ma dotyczyć tylko przesyłek kontrolowanych, pochodzących z konkretnej dostawy bądź ustalić dodatkowo Rodzaj odprawy. Reszta opcji jest identyczna jak na zakładce dotyczącej magazynu czasowego składowania.

13.2 Drukuj zlecenie
Z menu kontekstowego dla przesyłki można wydrukować zlecenie:
a) wprowadzenia na MCS,
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b) wyprowadzenia z MCS.
Wybranie funkcji spowoduje, że podgląd wydruku zlecenia otwiera się w przeglądarce internetowej, za po mocą której można zlecenie wydrukować (menu Plik\Drukuj).
Jest możliwy wydruk stanu wybranej przesyłki – po wybraniu z menu kontekstowego funkcji Podgląd można wydrukować informacje za pomocą przycisku Drukuj.

13.3 Edytuj szablony dla wybranych
Funkcja Drukuj wybrane (porównaj następny rozdział) z menu kontekstowego dla przesyłek (zaznaczonych
SPACJĄ na zielono), pozwala wydrukować dane przesyłek w formacie zadanym przez szablon wydruku. Zarządzaniem szablonami zajmuje się funkcja z menu kontekstowego przesyłek – Edytuj szablony dla wybranych. Po
jej wybraniu pokazuje się okienko Wybierz szablon do edycji. Szablony są zadawane w formacie programu FastReport (pliki z rozszerzeniem *.hfr – format firmowy Huzar-Software albo *.fr3 – format firmowy FastReport-a).
Przyciskiem Dodaj użytkownik dodaje opis szablonu (okienko Szablon wydruku) i ewentualnie zaznacza status Widoczny. Tylko szablony ze statusem Widoczny są dostępne do wydruku i edycji. Statusem szablon do edycji oznaczane są te szablone, które zostały utworzone, zaimportowane bądź skopiowane przez użytkownika i tylko one mogą być edytowane (przycisk Edytuj). Uwaga: szablony dołączone bezpośrednio do modułu nie podlegają modyfikacjom chyba, że wykona kopie tego szablonu (przyciskiem Kopiuj).
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13.4 Drukuj wybrane
Funkcja Drukuj wybrane dostępna z menu
kontekstowego listy przesyłek wyświetla okienko Wybierz szablon do druku, w którym należy
wybrać przyciskiem Wybierz szablon z listy. Na
podstawie wskazanego szablonu będzie przygotowany wydruk z danymi przesyłki.
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14. Dodatkowe funkcje
14.1 Historia operacji w MCS
Zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów program odnotowuje zmiany dokonywane w magazynie
czasowego składowania. Można je obejrzeć używając funkcji Historia w menu Tablice (operacja może długo
trwać, jeżeli baza zawiera znaczną liczbę przesyłek) albo wyświetlić historię modyfikacji konkretnej przesyłki
wykorzystując funkcje Historia modyfikacji z menu podręcznego po uprzednim podświetleniu danej przesyłki.

Prawym klawiszem myszki można wyświetlić menu kontekstowe, w którym znajdują się następujące pomocne funkcje:
Podgląd zmian F3 – zaznaczona modyfikacja przesyłki
zostanie wyświetlona w bardziej przystępnej postaci,
Podgląd wybranego stanu – dla zaznaczonej modyfikacji
przesyłki zostanie wyświetlony do podglądu wskazany stan
w oknie Dane przesyłki z zaznaczonym dniem i godziną
zmiany. Na poszczególnych zakładkach okienka (tzn. Przesyłka, Magazyn, Uwagi, Dokumenty, Środki transportu, Czynności itd.) będą zawarte dane przesyłki we wskazanym momencie czasu.
Podgląd stanu początkowego – podobnie jak wyżej, z tym, że dane przesyłki będą dotyczyć momentu początkowego.

14.2 Notatki, komunikaty i blokady
Do przesyłki można dołączyć notatkę, komunikat lub blokadę. Operacja ta jest dostępna z menu podręcznego
danej przesyłki (Dopisz komunikat, Dopisz notatkę lub Ustaw blokadę). Komunikaty mają określoną strukturę
i można je pamiętać w tablicy Baza komunikatów; podczas dołączania komunikatu do przesyłki można korzystać
z bazy wybierając go z książeczki znajdującej się obok okienka Kod. Natomiast notatki są jednorazowymi adnotacjami tworzonymi w Notatniku bez żadnej struktury. Na przesyłkę można nałożyć blokadę, która uniemożliwia
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jej wydanie z magazynu (z jakichś powodów). Blokadę można zdjąć edytując ją i zdejmując haczyk przy Aktywna. Wszystkie omawiane tu elementy są widoczne w okienku edycji przesyłki na zakładce Uwagi.

14.3 Współpraca programu MagCS z innymi aplikacjami
Program MagCS może współpracować z innymi aplikacjami. Są to aplikacje dedykowane do tej współpracy,
napisane za zamówienie przez firmę Huzar-Software. W celu usprawnienia odpraw MagCS może otrzymywać
informacje oraz wysyłać je do innych programów. Do programu WinSADIB został opracowany moduł Terminator służący przekazywaniu informacji między tymi programami. Dla zapewnienia współpracy z WinSADIB
należy uruchomić MagCS wskazując mu, jako bazę danych bazę WinSAD-a – wówczas baza MagCSa staje się
częścią bazy WinSAD-a.
Jeśli użytkownik korzysta z jakiegoś oprogramowania zarządzającego przesyłkami, to możliwe jest napisanie
modułu, który dołączony do programu MagCS lub działający, jako niezależny program będzie automatycznie
przekazywał informacje o przesyłkach oraz zmianie ich statusu. Wówczas nie trzeba wprowadzać ręcznie danych o kolejnych przesyłkach. Taki moduł (lub oddzielny program) może przekazywać również informacje
w drugą stronę, czyli z MagCSa do programu monitorującego ruch przesyłek.

14.4 Moduł Terminator - współpraca programu MagCS z WinSADIB
Moduł Terminator napisany w postaci modułu (wtyczka; plug-in) dołączanego do programu WinSADIB odpowiada za integrację bazy programu WinSADIB z bazą programu MagCS. Bardziej szczegółowy opis modułu
znajduje się w osobnej instrukcji.
Moduł ułatwia przygotowanie dokumentów SAD, DSK, PWD oraz IE44 na podstawie danych z programu
MagCS. Pozwala na przydzielanie przesyłek do obsługi poszczególnym agentom. Zapewnia aktualizację danych
przesyłek w bazie MagCS na podstawie informacji odbieranych przez WinSADIB z systemów administracji celnej Celina, ECS, NCTS (numery DSK, OGL, PWD i statusy dokumentów).
Po zainstalowaniu modułu w menu okna głównego programu WinSADIB, pojawia się dodatkowa opcja Terminator. Po jej rozwinięciu pojawiają się funkcje: SAD-y Ctrl+F7, Deklaracje Skrócone Ctrl+F8, Powiadomienia, Kopiuj SAD dla przesyłki Ctrl+F9, Znajdź SAD wg przesyłki Ctrl+F10, Pokaż przesyłki SAD-u F3, Drukuj
zlecenie wydania z MCS Ctrl+W czy Raport MRN przesyłek.. Ctrl+F11.
Funkcja SAD-y powoduje otwarcie okna tworzenia deklaracji SAD. Przesyłki są podzielone między zakładki
Moje, Niczyje, Wszystkie.
Na zakładce Moje znajdują się przesyłki przydzielone zalogowanemu użytkownikowi.
Na zakładce Wszystkie widoczne są wszystkie przesyłki przydzielone oraz nie przydzielone do pracowników.
Na zakładce Niczyje są wyświetlane przesyłki nie przydzielone do pracowników.
Dla każdej z tych zakładek przesyłki są widoczne również w podziale wg kryteriów DW/MW (Duża Wartość/Mała Wartość), oczekujące, awizowane na stanie itp. na kolejnych zakładkach.
Podświetliwszy przesyłkę można ją przenieść do innej grupy (pod względem właściciela), czyli do Moich,
Niczyich lub konkretnego agenta za pomocą odpowiedniego przycisku znajdującego się na panelu. Dla wybranych przesyłek można zrobić automatycznie deklarację SAD. Kryteria łączenia przesyłek należy określić korzystając z przycisku Opcje tworzenia. Przesyłki do łączenia należy zaznaczać klawiszem Spacji. Można po zaznaczeniu jednej przesyłki skorzystać z przycisku Zaznacz zgodne i wówczas zostaną zaznaczone przesyłki zgodne
z wybraną (według kryteriów określonych w opcjach). Zaznaczenie flagi „tylko przes. zgodne” oznacza, że próba zaznaczenia klawiszem Spacji przesyłek niezgodnych będzie wykryta przez program i zasygnalizowane rozbieżności. Po zaznaczeniu odpowiednich przesyłek generowanie deklaracji SAD inicjuje się za pomocą przyci sku Twórz SAD(y).
Funkcja Deklaracje skrócone otwiera okno przesyłek, dla których można wygenerować deklaracje skrócone.
Za pomocą przycisku Opcje tworzenia można określić szablon, któremu będzie odpowiadać tworzona deklaracja. Można go tu zbudować (korzystając z przycisku Edytuj) lub wczytać za pomocą Wczytaj (plik, który powstał
z wyeksportowania do formatu DS deklaracji utworzonej w WinSADIB). Taki szablon można edytować za pomocą przycisku Edytuj. Przesyłki, dla których mają być wykonane deklaracje należy zaznaczyć klawiszem Spacji. Zaznaczenie flagi „całe dostawy” powoduje, że wybranie jakiejś przesyłki spowoduje, że deklaracja zostanie
wykonana dla całej dostawy zawierającej daną przesyłkę. Proces generowania deklaracji skróconej rozpoczyna
się za pomocą przycisku Twórz dekl. skróc.
Funkcja Powiadomienia – analogicznie jak opis powyżej dla deklaracji, tylko generowane są powiadomienia.
Funkcja Kopiuj SAD dla przesyłki pozwala skopiować podświetlony aktualnie dokument SAD dla przesyłki,
która zostanie wskazana w następnym kroku.
Funkcja Znajdź SAD wg przesyłki pozwala wskazać na liście dokument SAD dla wybranej przesyłki. Program od razu wchodzi do znalezionego dokumentu.
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