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1. Wst p

Niniejsza instrukcja obs ugi opisuje Software Self Service, oprogramowanie do zarz dzania danymi,

dotycz cymi ilo ci paliwa wydawanego w maksimum 16 dystrybutorach. Dane z dystrybutorów

przekazywane s  przez sie  RS485 (równie  w uk adzie rozwi zania mieszanego – z zastosowaniem

ró nych modeli dystrybutorów FM lub MC) lub za pomoc  kluczy elektronicznych (tylko w wersji FM).

Przed u yciem oprogramowania Software Self Service, nale y przeczyta  instrukcj  pt. Zarz dzanie
systemem Self Service FM (lub MC), w której szczegó owo opisano dane techniczne i funkcje

dystrybutorów.

Omawiane oprogramowanie, pozwala u ytkownikowi na skomputeryzowan  rejestracj  operacji

wydawania paliwa przez nowego typu dystrybutory Self Service, co przysporzy  mo e oczywiste

korzy ci w kategoriach zarz dzania firm .

Przesy anie danych ze stacji Self Service mo e nast powa  na dwa sposoby:

1. Poprzez sie  RS-485.

2. Przez u ycie klucza elektronicznego (klucza Master), dostarczanego z dystrybutorami Self

Service nowego typu FM.

W pierwszym z wymienionych trybów transmisji, komputer okresowo sprawdza dystrybutory pod czone

do sieci RS-485, które nast pnie przesy aj  mu dane o ilo ciach rozlewanego paliwa w okresie od

ostatniego przesy u danych.

Tam, gdzie nie jest mo liwe poprowadzenie kabli, alternatyw  jest adowanie danych o wydawanym

paliwie za pomoc  klucza Master, pe ni cego rol  przeka nika danych pomi dzy dystrybutorem a

komputerem. Klucz Master zawiera pami , której zawarto  musi by  wczytana do komputera dla

dalszej obróbki.

Procedury opisane w niniejszej instrukcji, wyja niaj  u ytkownikowi, jak zainstalowa , skonfigurowa  i

eksploatowa  oprogramowanie.

2 Instalacja

2.1  Instalacja sprz towa: schemat po cze

adowanie danych o paliwie wydanym z poszczególnych dystrybutorów, mo e si  odbywa  na dwa

sposoby:

1. Przez przewody, z u yciem protoko u transmisji szeregowej RS-485.

2. Za pomoc  klucza elektronicznego.

Ad.1 W pierwszym przypadku schemat po cze  jest typowy – stosuje si  dwa równoleg e

przewody, pozwalaj ce na przesy anie danych w protokole RS-485 na odleg ci do 1200 m

(przewody typu skr tka miedziana). W ogólnym przypadku ekranowanie nie jest konieczne, je li

jednak przewód takie posiada, powinno by  ono pod czone do przewodu uziemiaj cego w

skrzynce po czeniowej dystrybutora Self Service. W przypadku, gdy kabel jest d ugi (ponad 300 m)

lub je li w obszarach wyst puj  znaczne zak ócenia, zaleca si  dodanie 100-120  oporu na

obydwu ko cach okablowania.
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Zalet  tego trybu przekazywania danych o ilo ciach wydanego paliwa, jest fakt przekazywania

danych z dystrybutora, zaraz po zako czeniu nalewania. Wymaga to jednak po enia

okablowania pomi dzy dystrybutorem a komputerem.

Ad. 2. W przypadku stosowania klucza elektronicznego (tylko w wersji FM), przekaz jest

realizowany na ró ne sposoby, w zale no ci od dost pno ci poszczególnych portów komputera:

2.1 Je li komputer ma wolny port szeregowy RS232, czytnik kluczy pod cza si

bezpo rednio do niego.
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Zdj cia przedstawiaj  czytnik kluczy: na pierwszym zdj ciu wida  czytnik w konfiguracji dostarczanej do

Klienta, na drugim – czytnik pod czony do konwertera DB9-J11. Tak przygotowany czytnik, pod cza

si  do portu szeregowego komputera. Trzecie zdj cie przedstawia poprawny sposób wk adania klucza

do czytnika;

Uwaga: nie ma adnej funkcjonalnej ró nicy w dzia aniu czytnika kluczy w zale no ci

od zastosowanego portu pod czenia.

2.2 Je li nie ma wolnego portu szeregowego RS232, mo na stosowa  port USB (a je li to

konieczne, z zastosowaniem prze cznika wieloportowego USB zwanego hubem USB) oraz

konwerter RS232-USB.

MINI HUB USB    KONWERTER USB/RS232 E
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2.3  Instalacja oprogramowania

Oprogramowanie zarz dzaj ce Software Self Service Management, jest dostarczane na p ycie CD i

mo e by  instalowane, jak ka da inna aplikacja, na komputerze z systemem Windows

95/98/Me/2000/NT:

§ nale y w  p yt  instalacyjn  do nap du CD komputera,

§ wybra Play z menu Start,
§ klikn  na Browse (Przegl daj), odszuka  plik setup.exe w okienku odpowiadaj cym CD i

klikn  na nie,

§ zaleca si  stosowanie ustawionych domy lnych opcji instalacji,

§ okno przedstawione na poni szej ilustracji, pojawi si  tylko w przypadku ponownej instalacji lub

aktualizacji wersji oprogramowania. Nale y wybra , czy chodzi o ponown  instalacj

oprogramowania (opcja Standard Installation), co spowoduje nadpisanie jakichkolwiek

wcze niej instalowanych plików, czy te  o aktualizacj  wersji, co pozwoli zachowa

wcze niejsze dane dotycz ce dystrybucji paliw i uprzedni  konfiguracj .

Po instalacji zako czonej powodzeniem, w katalogu Programy tworzony jest podkatalog o nazwie

SelfService, dost pny z menu Start Windows.

Po klikni ciu na ten podkatalog, w menu wida  rozwijaj ce si  menu o nast puj cej zawarto ci:

§ Self Service
o SelfService System,
o SelfService Communication Process.
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Szczegó owy opis programów:

Self Service System

Przez ten program maj  miejsce interakcje instalatora i programu zarz dzaj cego z systemem,

zarówno w przypadku konfigurowania (w trakcie instalacji), jak i codziennej eksploatacji – w czasie

operacji zbierania danych i ich przetwarzania.

Program korzysta ze standardowych narz dzi Windows (okien, menu, przycisków), by atwiej by o

opanowa  dzia anie systemu i nim zarz dza .

Self Service Communication Process

Program ten zarz dza komunikacj , pomi dzy komputerem a dystrybutorami w czonymi do sieci. Jest

dost pny dla u ytkownika, ale tylko w celu przejrzenia komunikatów, wymienianych pomi dzy

komputerem a dystrybutorami.



PC Software Self Service – cz  III - oprogramowanie komputerowe 8

3 Uruchamianie aplikacji

W menu Start systemu Windows, nale y wybra : Programyà SelfServiceà SelfService System.

O tym, e program zosta  uruchomiony, wiadczy pojawienie si  na ekranie okna dialogowego, a na

pasku zada  – obecno  ikonki programu SelfComm.

Wspomniana ikona, powinna by  stale widoczna na pasku zada . Jej brak oznacza, e aplikacja

zarz dzaj ca Self Service Management nadal dzia a, ale komunikacja pomi dzy komputerem a

dystrybutorami zosta a przerwana.
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3.1 Program SelfComm

Po klikni ciu na ikonk SelfComm, wy wietlan  na pasku zada , otwierane jest okno, podzielone na

dwie cz ci:

1. W dolnej cz ci tego okna znajduje si  lista ró nego typu komunikatów:

§ lista operacji wykonywanych przez komputer (np. rozpocz cie nowej wymiany danych,

czyszczenie zawarto ci klucza, zapisywanie danych itd.),

§ komunikaty zwi zane z rozpoznaniem czytnika kluczy (np. nieudana konfiguracja MicroLan

itp.),

§ komunikaty zwi zane z rozpoznawaniem klucza (np. pami  urz dzenia itp.),

§ komunikaty dotycz ce stanów kluczy (np. pusta pami  itp.);

2. W górnej cz ci okna wy wietlana jest lista danych dotycz cych ilo ci wydanego paliwa,

docieraj cych do komputera z dwóch dost pnych róde :

§ przez sie  RS485 z dystrybutorów Self Service,

§ z czytnika kluczy – w przypadku odczytywania klucza Master (tylko dla wersji FM).

Ogólnie rzecz bior c, dost p do omawianego okna jest u yteczny, tylko w trakcie instalowania

dystrybutora Self Service albo w przypadku problemów w komunikacji pomi dzy komputerem a

dystrybutorami.

W przypadku korzystania z czytnika kluczy, okno to otwiera si  automatycznie – w celu u atwienia

kontroli przebiegu adowania danych poprzez obserwowanie wy wietlanych komunikatów (zob. p.4.6).

Okno SelfComm nale y zamyka  wy cznie przyciskiem Hide (Ukryj), przez co program kontynuuje

prac  w tle, gwarantuj c tym samym sta  wymian  informacji.

Nawet w przypadku zako czenia pracy aplikacji zarz dzaj cej Self Service Management, program

SelfComm pracuje nadal, zapewniaj c nap yw danych o ilo ciach paliwa i ich zapisywanie na twardym

dysku. W ten sposób przy nast pnym uruchomieniu aplikacji zarz dzaj cej, dane przes ane z

dystrybutorów s  od razu dost pne. SelfComm dzia a równie  wtedy, gdy komputer jest u ywany do

innych zada .
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W celu zagwarantowania istnienia komunikacji pomi dzy komputerem a dystrybutorami (lub czytnikiem

kluczy), wymagane jest has o g ówne, pozwalaj ce na kontrol  zako czenia pracy programu.

Program SelfComm zamyka si  samoczynnie tylko przy wy czaniu komputera (wyj ciu z sytemu

Windows).

4 Konfiguracja

Sekwencja operacji umo liwiaj cych poprawn  konfiguracj Software Self Service jest nast puj ca:

4.1 Wybór wersji j zykowej.

4.2 Zmiana has a do programu (opcjonalna).

4.3 Aktywacja kontroli dost pu has em dla zarz dzania (opcjonalna).

4.4 Konfiguracja drukarki systemowej do drukowania danych.

4.5 Wybór portu do komunikacji pomi dzy komputerem a dystrybutorami oraz pomi dzy komputerem a

czytnikiem kluczy.

4.6 Wprowadzenie numerów seryjnych dystrybutorów, wybór trybu adowania danych i testy

komunikacji pomi dzy komputerem a stacjami.

4.1 Wybór wersji j zykowej

W ramach tej operacji, mo liwe jest dokonanie wyboru wersji j zykowej, w jakiej b dzie uruchamiana

aplikacja. Wy wietlana jest lista dost pnych j zyków; wersja angielska jest ustawiona jako domy lna.

Procedura:

§ otwarcie menu konfiguracji (Configuration),

§ wybór opcji zmiany j zyka (Modify Language),

§ wpisanie has a do programu,

§ wybranie wymaganej wersji j zykowej spo ród dost pnych,

§ potwierdzenie wyboru przyciskiem Confirm: aplikacja zostanie chwilowo zamkni ta, a

nast pnie ponownie uruchomiona w wybranej wersji.
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4.2 Zmiana has a do programu (opcjonalna)

System Software Self Service wymaga u ywania has a dost powego, w postaci liczby o maksymalnie

czterech cyfrach.

Komentarz 1: Domy lnym has em dost powym po pierwszej instalacji jest „1234”.

Komentarz 2: Has a dost powego nie nale y uto samia  z g ównym kodem PIN dystrybutora.

Has o pozwala na kontrol  dost pu do wszystkich chronionych operacji.

Jako warto  domy ln  przyj to, e wi kszo  operacji jest chroniona has em. S  one oznaczone na

ekranie symbolem R, pojawiaj cym si  obok wy wietlanych w menu nazw operacji.

Jedynym oknem, w którym mo na zarz dza  form  dost pu do operacji (z has em lub bez), jest

Managementà Przegl danie/ Drukowanie danych o sprzeda y (zob. 4.3).

Procedura:

§ otwarcie okna konfiguracji (Configuration),

§ wybór opcji zmiany has a (Modify System Pasword),

§ wpisanie domy lnego has a „1234”,

§ potwierdzenie operacji przyciskiem Confirm,

§ wpisanie nowego has a,

§ potwierdzenie has a przez jego ponowne wpisanie,

§ zaakceptowanie operacji przyciskiem Confirm: na ekranie powinien pojawi  si  komunikat

Password modified, informuj cy o dokonaniu zmiany has a,

§ powrót do menu g ównego przez wci ni cie przycisku OK.

Uwaga: has o nale y zapisa  w bezpiecznym miejscu, bez niego dost p do chronionych funkcji jest

  niemo liwy.
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4.3 Aktywacja kontroli dost pu has em do zarz dzania danymi à
Przegl danie/ Drukowanie danych o sprzeda y (opcjonalne)

System pozwala na kontrolowanie has em dost pu do zarz dzania danymi, odebranymi z

dystrybutorów. Opcja ta jest uruchamiana poprzez nast puj ce czynno ci:

§ otwarcie menu konfiguracji (Configuration),

§ wybranie pozycji (Password request activation),

§ wpisanie has a,

§ zaznaczenie pola (Management),
§ potwierdzenie przyciskiem Confirm.
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4.4 Konfiguracja drukarki systemowej do drukowania danych

Drukark , u ywan  do sporz dzania wydruków danych z programu, jest domy lna drukarka systemu

Windows. Przy pomocy omawianej tutaj opcji menu, mo na uzyska  dost p do programu

konfiguracyjnego Windows i zmieni  drukark  domy ln  na inn .

Uwaga: Zmiana drukarki domy lnej dotyczy wszystkich aplikacji dzia aj cych w Windows, a nie tylko

programu Self Service.

Procedura:

§ otwarcie menu konfiguracyjnego (Configuration),

§ wybranie pozycji (Printer Configuration),

§ wpisanie has a,

§ wybór drukarki, która ma by  u ywana.
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4.5 Wybór portu do komunikacji pomi dzy komputerem a dystrybutorami
oraz pomi dzy komputerem a czytnikiem kluczy

Poniewa  dla wymiany danych z dystrybutorami stosuje si  sie  RS485 i czytnik kluczy (tylko w wersji

FM), konieczne jest zdefiniowanie u ywanych do tego celu portów szeregowych komputera i

skojarzenia z nimi konkretnych dystrybutorów. Komputer samoczynnie rozpoznaje, które porty s

dost pne do wykorzystania i wy wietla ich list  w postaci rozwijaj cego si  menu.

Uwaga: Nie jest mo liwe jednoczesne wykorzystywanie tego samego portu do pod czenia sieci oraz

czytnika kluczy. Próba jednoczesnego pod czenia zako czy si  komunikatem b du.

Procedura:

§ otwarcie menu konfiguracyjnego (Configuration),
§ wskazanie pozycji (Serial port selection),

§ wpisanie has a,

§ wybór portów przeznaczonych do komunikacji programu z dystrybutorami i czytnikiem kluczy,

§ potwierdzenie dokonanych zmian przyciskiem Confirm; system sprawdza dost pno  portów i

wy wietla odpowiednie komunikaty z testów komunikacji.

Uwaga: Dla wersji MC nie nale y konfigurowa  parametru Key reader communication port.
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4.6 Wprowadzanie numerów seryjnych dystrybutorów, wybór trybu
adowania danych, sprawdzanie komunikacji komputera z

dystrybutorami

W oknie tym mo liwe jest podanie wielu informacji potrzebnych do poprawnego funkcjonowania

systemu. Ka dy dystrybutor, definiowany przez swój numer seryjny, musi by  skojarzony z jednostk

(Unit), identyfikowan  przez numer porz dkowy z zakresu od 1 do 16. Konieczne jest tak e okre lenie

trybu przesy u danych dla ka dego dystrybutora. Ko cowym elementem konfiguracji jest mo liwo

dokonania sprawdzenia komunikacji pomi dzy komputerem i dystrybutorami poprzez sie  RS485.

Procedura:

§ otwarcie menu konfiguracji (Configuration);

§ wybranie opcji (*System Configuration);

§ wpisanie has a;

§ wstawienie numeru seryjnego dystrybutora w pole z opisem S/ N. W celu usprawnienia

instalacji, pami ta  nale y, e atwym sposobem na odczytanie numeru seryjnego danego

dystrybutora jest wci ni cie kombinacji „# + 9” w tzw. fazie kontroli dost pu (por. instrukcja

obs ugi pt. System Management Self Service 4.7.3.1);

§ dokonanie skojarzenia numeru seryjnego dystrybutora z okre lonym indeksem jednostki –

przez klikni cie na przycisk z numerem jednostki (obok numeru seryjnego). W powy szym
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przyk adzie stacja o numerze seryjnym 303019 zostaje przypisana do jednostki nr 1, a stacja

303020 do jednostki nr 2;

§ nast pnym krokiem jest wybór trybu komunikacji: albo z wykorzystaniem sieci RS485, albo za

po rednictwem czytnika kluczy (klucza Master, tylko w wersji FM). Kolejne klikni cia na

przycisk umieszczony pod numerem seryjnym powoduj  naprzemienne prze czanie pomi dzy

dwoma dost pnymi trybami: RS485/ Key (sie  RS485 i/ lub klucz) i Key only (tylko klucz);

§ ustawienie trybu komunikacji na Key only powoduje automatyczne oznaczenie okna zielonym

kolorem;

§ wpisywanie parametrów konfiguracyjnych powinno zako czy  si  testem komunikacji.

Sprawdzenie to jest potrzebne jedynie w przypadku tych dystrybutorów, które s  pod czone do

sieci RS485. Mo liwe jest sprawdzanie komunikacji zarówno z pojedynczymi dystrybutorami,

jak i jednoczesny test czno ci ze wszystkimi jednocze nie;

Sprawdzenie czno ci z pojedynczym dystrybutorem dokonuje si  po klikni ciu na przycisk

Communication Check, znajduj cy si  pod numerem seryjnym danej jednostki. Jednoczesny

test czno ci ze wszystkimi dystrybutorami – po klikni ciu na Check All. Kolor pola z numerem

seryjnym dystrybutora odzwierciedla wynik przeprowadzonego testu:

§ wynik pozytywny – kolor zielony,

§ wynik negatywny – kolor czerwony.

Uwaga: Je li dany dystrybutor ma wymienia  dane z komputerem jedynie za pomoc  klucza,

pole z numerem seryjnym od razu jest pod wietlone na zielono.



PC Software Self Service – cz  III - oprogramowanie komputerowe 17

Je li próba czno ci jest nieudana (kolor czerwony), nale y sprawdzi  nast puj ce elementy:

- konfiguracj cza dystrybutora do komputera (parametr PC CONNECTED=YES, por.

instrukcj  u ytkownika System Management Self Service FM lub MC),

- stan kabli pomi dzy komputerem a dystrybutorami,

- konfiguracj  mikroprze czników konwertera RS-232↔RS-485, jak to przedstawiono na

poni szym rysunku,

- weryfikacj  ustawie  wyboru portów komunikacyjnych, por. p.4.5 niniejszej instrukcji,

- sprawdzenie, czy wskazane porty komunikacyjne nie s  ju  zaj te przez inne

programy,

- sprawdzenie poprawno ci wpisanego numeru seryjnego,

- obecno  ikonki SelfComm na pasku zada ,

- zasilanie dystrybutora.

§ Powrót do menu g ównego przez klikni cie na Exit.

Komentarz: Po powrocie do okna System Configuration, wszystkie pola numerów seryjnych

dystrybutorów pod czonych poprzez sie  RS485, zostaj  zmienione na kolor ty – w oczekiwaniu na

kolejne sprawdzenie czno ci. Dystrybutory opisane trybem Key Only pozostaj  oznaczone kolorem

zielonym.

J CONNECTOR

TXD LED RXD LED

POWER LED

XX

XX

XX

XX XX
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5 Transfer danych

Po skonfigurowaniu systemu i sprawdzeniu komunikacji, komputer mo e by  zasilany danymi o

dystrybucji paliwa z dwóch ró nych róde :

Ø z sieci RS485 – system Self Service automatycznie rozpoczyna adowanie danych,

Ø z klucza Master (tylko w wersji FM).

W celu odczytania danych z klucza Master powinny zosta  wykonane nast puj ce czynno ci:

1. Umieszczenie klucza w dostarczanym w zestawie i pod czonym do komputera czytniku.

2. Samoczynne otwarcie okna SelfComm i wy wietlenie w jego górnej cz ci listy danych o

rozlanym paliwie.

3. Pojawienie si  komunikatu Operation Completed po zako czeniu operacji. Klikni cie na OK

powoduje ukrycie okna.
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W przypadku, gdy odczyt danych nie zako czy si  pomy lnie, nale y sprawdzi , jakie komunikaty s

wy wietlane w oknie SelfComm. Przewijanie zawarto ci okna List of operations, dokonuje si  za

pomoc  przycisków na pasku przewijania. Nale y odnale  komunikaty podobne do oznaczonych

obwódkami na rysunku poni ej. W zamieszczonym tutaj przyk adzie, system wy wietli  informacj , e

klucz nie zosta  rozpoznany z powodu niezgodno ci numeru seryjnego dystrybutora ród owego dla

danych z numerem seryjnym przypisanym w programie.

Powy szy przyk ad ilustruje sytuacj , w której klucz Master nie zosta  rozpoznany, poniewa  numer

seryjny dystrybutora, z którego za adowano dane ród owe (numer 304005), nie znajduje si  na li cie

dystrybutorów skonfigurowanych w programie (numery 304006 i 304008). W takim przypadku

konieczne jest dokonanie poprawek w oknie System Configuration.
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6 Zarz dzanie

Opcje zwi zane z zarz dzaniem, obs uguj  operacje zwi zane z wizualizacj  i przetwarzaniem danych

o ilo ciach rozlanego paliwa, przes anych z dystrybutorów Self Service. Rozdzia  zawiera:

6.1 Przegl danie/ drukowanie danych o sprzeda y paliwa.

6.2 Aktywacja/ dezaktywacja automatycznego sporz dzania wydruków.

6.3 Przerywanie drukowania.

6.1 Przegl danie i drukowanie danych o sprzeda y paliwa

Opcja ta pozwala na przegl danie na ekranie oraz na drukowanie dostosowanych raportów,

zawieraj cych dane o sprzeda y paliwa przechowywanych w bazie danych.

Dostosowanie raportów polega na mo liwo ci u ycia:

Ø filtrów (wy wietlanych jako ograniczenia Limits) w przedzia ach:

♦ dat,

♦ jednostek,

♦ operatorów,

♦ numerów rejestracyjnych,

Ø do dwóch kryteriów cech odbiorcy,

Ø oznaczenia pola Total, co sprawi e raport b dzie zawiera  liczby uporz dkowane wed ug

pierwszego z kryteriów.

Procedura:

• otwarcie okna (Management),

• wybranie opcji przegl dania i drukowania (See/ Print delivery data),

• wpisanie has a (je li wymagane)
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• wybór pierwszego kryterium zestawienia sprzeda y (daty, jednostek, operatora, numeru

rejestracyjnego),

• ewentualne oznaczenie pola Total, przez co raport b dzie zawiera  liczby uporz dkowane

wed ug pierwszego z kryteriów,

• wybór drugiego kryterium (je li potrzebne),

• ustawienie filtrów odnosz cych si  do dat, jednostek, operatorów, numerów rejestracyjnych

oraz zadanie granic przedzia ów warto ci dla tych filtrów,

• klikni cie na przycisk Print w celu przegl dania, drukowania albo zapisu na dysku zestawienia

danych o sprzeda y.

W efekcie pojawi si  ekran podobny do zamieszczonego poni ej:
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Klikni cie na oznaczone przyciski wywo uje okre lon  akcj  (zgodnie z opisami na rysunku):

• przycisk 1 – zmian  powi kszenia podgl du,

• przycisk 2 – drukowanie,

• przycisk 3 – wys anie danych poczt  elektroniczn ,

• przycisk 4 – eksport danych na dyskietk  lub do katalogu w wielu formatach, np. tekstowym,

arkusza Microsoft Excel, dla u atwienia dalszego przetwarzania danych.

Ilustracja zapisu danych:
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Przyk ad eksportu danych w formacie arkusza Excel.

6.2 Aktywacja/ dezaktywacja automatycznego sporz dzania wydruków

Opcja ta pozwala na w czanie lub wy czanie procedury automatycznego drukowania i/lub

zapisywania danych przes anych z dystrybutorów.

Drukowanie ma miejsce wtedy, kiedy uruchomione jest okno zarz dzania (Self Service Management.)

1. W przypadku drukowania system oferuje ró ne mo liwo ci, w zale no ci od typu u ywanej

drukarki:

a. je li u ywana jest drukarka mozaikowa, konieczne jest wskazanie, do którego z portów

(LPT1 lub LPT2) jest pod czona – wtedy po ka dym wydaniu paliwa natychmiast jest

drukowany pojedynczy wiersz,

b. je li pod czona jest drukarka atramentowa lub laserowa, nale y wybra  drukark

domy ln  (Default Printer):

§ je li jest to drukarka atramentowa – po ka dym wydaniu paliwa wydrukowany

zostanie pojedynczy wiersz,

§ je li jest to drukarka laserowa – wydruk nast pi po zape nieniu pami ci strony

kolejnymi wierszami wydruku, a w przypadku wychodzenia z programu Self

Service Management, wydruk zostanie wykonany automatycznie, niezale nie

od stopnia zape nienia strony.
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Je li program Self Service Management nie jest w czony, ale zarazem SelfComm jest aktywny,

dane o nowych operacjach wydania paliwa s  gromadzone w bazie, ale nie mog  by  drukowane

(dopóki nie dzia a Self Service Management).

2. W przypadku zapisu raportu do pliku (Save on File lub Log on File), dane zostan  zapisane do

pliku tekstowego, umo liwiaj c ich wczytanie z programie Notatnik (Notepad). W wy wietlanym

polu nale y wpisa  nazw  pliku i cie  dost pu do niego. Przyk ad tre ci pliku generowanego

przez omawian  funkcj  pokazano na rysunku poni ej.

Procedura:

• otwarcie okna zarz dzania (Management),

• wybranie opcji (Activate/ Deactivate Automatic Print),

• wpisanie has a,

• wybranie odpowiednich opcji konfiguracyjnych,
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Uwaga: Drukowanie i zapis do plików logów z dystrybucji paliwa s  niezale nymi operacjami i mog

   zachodzi  jednocze nie.

• wpisanie nazwy i cie ki dost pu do pliku z logami - nale y okre li  rozszerzenie nazwy pliku

.txt,

Komentarz: Je li nie zostanie wpisana cie ka, a tylko nazwa pliku, to zostanie zapisany w

katalogu domy lnym C:\Programs\SelfService\Exe,

• potwierdzenie operacji przyciskiem Confirm.
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6.3 Przerywanie operacji drukowania

Funkcja ta pozwala u ytkownikowi przerwa  rozpocz , ale jeszcze niezako czon  operacj

drukowania:

Ø na drukarce atramentowej, drukuj cej wiersz po wierszu sukcesywnie nap ywaj cych

danych, nast puje wysuni cie bie cej kartki wydruku,

Ø na drukarce laserowej gromadzenie danych do druku jest przerywane wydrukiem, nawet

je li te dane nie tworz  jeszcze pe nej strony.

Lista czynno ci jest nast puj ca:

• otwarcie menu (Management),

• wybranie opcji przerwania wydruku (Interrupt Printing),

• wyrzucenie wydruku przez drukark .

Je li automatyczne drukowanie nie jest aktywne, opcja Interrupt Printing nie mo e zosta  wybrana z

menu Management.
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7 Bazy danych

Opcja bazy danych umo liwia wykonanie nast puj cych operacji na bazach danych:

7.1 Upakowywanie bazy.

7.2 Odbudowa.

7.3 Zachowanie.

7.4 Odzyskanie bazy.

7.1 Upakowanie bazy

Operacja upakowania bazy, polega na usuni ciu wszelkich informacji o operacjach wydania paliwa,

wcze niejszych od daty wskazanej przez u ytkownika.

Uwaga: usuni cie danych jest operacj  nieodwracaln .

Procedura:

• otwarcie menu baz danych (Databases),

• wybranie opcji upakowania (Compact),

• wpisanie has a,

• podanie daty – wszystkie dane z datami wcze niejszymi od podanej zostan  usuni te,

• potwierdzenie uruchomienia operacji przyciskiem Confirm,

• potwierdzenie przyciskiem Yes w odpowiedzi na ostrze enie, e wskazane dane zostan

bezpowrotnie usuni te (Cancell all deliveries before dzie / miesi c/ rok),

• odczekanie do zako czenia operacji upakowywania,

• klikni cie na OK w celu powrotu do menu g ównego.



PC Software Self Service – cz  III - oprogramowanie komputerowe 28

7.2 Odbudowa bazy

Odbudowa bazy pozwala na odzyskanie bazy tylko w przypadkach jej uszkodzenia (np. po nag ym

zaniku zasilania).

Uwaga: Funkcja odbudowy u ywa standardowej funkcji Microsoft Access, co nie daje gwarancji

pe nego odzyskania danych. W przypadkach powa nych uszkodze  bazy odzyskanie z niej danych

mo e by  niemo liwe.

Procedura:

• otwarcie menu baz danych (Databases),

• wybranie opcji odbudowy (Reconstruction),

• wpisanie has a,

• wybór opcji Yes lub No,

• klikni cie na OK w celu powrotu do menu g ównego.

7.3 Kopia zapasowa bazy

Funkcja ta umo liwia wykonanie kopii zapasowej wszystkich danych w bazie. W przypadku utraty lub

zniszczenia bazy g ównej, mo na j  odtworzy  z tak wykonanej kopii.

Procedura:

• otwarcie menu baz danych (Databases),

• wybranie opcji odbudowy (Save),

• wpisanie has a,

• wybór docelowego katalogu na wykonanie kopii (Find),

• potwierdzenie przyciskiem Confirm,

• wybór opcji Yes dla dokonania zapisu,

• klikni cie na OK w celu powrotu do menu g ównego.
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Przy ponownym korzystaniu z funkcji, program automatycznie wy wietla ostatnio podan  nazw  ze

cie  dost pu. U ytkownik mo e zdecydowa , czy chce tworzy  nowe kopie bazy.

7.4 Odzyskanie bazy

Opcja ta pozwala na odzyskanie danych z uprzednio wykonanych kopii zapasowych – w przypadkach

uszkodzenia bazy podstawowej i niemo no ci jej odbudowania.

Uwaga: Odzyskanie bazy powoduje nadpisanie istniej cych danych, a w konsekwencji prowadzi do

 utraty wszystkich danych w bazie wprowadzonych od momentu sporz dzenia ostatniej kopii

 zapasowej. Z tego powodu operacja odzyskania powinna by  przeprowadzana rozwa nie.

Procedura:

• otwarcie menu baz danych (Databases),

• wybranie opcji odbudowy (Recovery),

• wpisanie has a,

• wskazanie katalogu zawieraj cego ostatni  kopi  zapasow ,

• potwierdzenie przyciskiem Confirm,

• wybór opcji Yes w celu uruchomienia odzyskania danych,

• klikni cie na OK w celu powrotu do menu g ównego.
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8 Informacje 

Funkcja ta pozwala na uzyskanie informacji o wersji u ywanego oprogramowania.

Procedura:

• klikni cie na pozycj  menu oznaczon ,

• wybranie opcji (Self Service Information),

• pojawienie si  okna informacyjnego, o wygl dzie jak ni ej.

Zamkni cie okna nast puje przez klikni cie na Confirm.

9 Zako czenie pracy programu

Opcja End s y do zako czenia pracy programu Self Service Management, przy czym modu

komunikacyjny SelfComm nadal kontynuuje przyjmowanie i zapisywanie danych z ró nych

dystrybutorów pod czonych do komputera. Dane te s  dost pne do przegl dania lub drukowania od

razu po ponownym uruchomieniu programu Self Service Management.

eby zamkn  równie SelfComm, nale y podwójnie klikn  na ikonk SelfComm na pasku zada , w

celu jej przeniesienia na pierwszy plan, nast pnie klikn  na przycisk Exit, wpisa  has o i potwierdzi

wyj cie z programu przyciskiem Yes.
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10 Odinstalowanie oprogramowania

W celu poprawnego odinstalowania oprogramowania Self Service Management, nale y wykona

czynno ci z poni szej procedury:

• zamkni cie aplikacji Self Service Management poleceniem End;

• zamkni cie aplikacji SelfComm przez klikni cie prawym przyciskiem ikonki obok zegara na

pasku zada  oraz:

o wybranie Exit,

o wpisanie has a;

• wej cie w menu Windows: Start à Ustawienia à Panel Sterowania à Dodaj/ Usu
programy;

• wskazanie pozycji Self Service Management System na wy wietlanej li cie aplikacji;

• klikni cie na przycisk Zmie / Usu  (Windows 2000) lub Dodaj/ Usu  (Windows 95/98/ME).

Pojawi si  nast puj ce okno dialogowe:

W oknie tym nale y potwierdzi  wykonanie operacji.

Nast pnie mo e pojawi  si  okno dialogowe, w którym system upewnia si , czy chcemy usun

równie  pliki, które s  wspó dzielone z innymi aplikacjami:

W celu unikni cia potencjalnych zak óce  zwi zanych z deinstalacj , nale y odpowiedzie : Nie na
wszystkie.
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Po tej czynno ci, program systemowy usuwaj cy aplikacj , wy wietla  powinien okno ukazuj ce post p

operacji:

Klikni cie na przycisk Szczegó y, spowoduje wy wietlenie nast pnego okna, w którym wymieniona jest

lista tych katalogów, których automatyczne usuni cie nie by o mo liwe i musi by  wykonane r cznie –

dla pe nego usuni cia wszystkich sk adników oprogramowania Self Service Management.
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LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE

WPROWADZENIE

Licencja na oprogramowanie jest wa na tylko wraz z produktem PIUSI o nazwie CUBE MC.

Licencjobiorc  jest ka dy Klient, który naby  produkt CUBE MC i u ywa licencji wraz z produktem.

Licencji nie jest przypisany aden numer.

Prosimy o uwa ne przeczytanie niniejszej umowy przed pobraniem, zainstalowaniem i zastosowaniem
Programu. U ytkowanie oprogramowania, oznacza akceptacj  przez Licencjobiorc  warunków umowy,
stanowi cej kontrakt prawny zawarty pomi dzy Licencjodawc  (zwanym w dalszej cz ci umowy Piusi SpA) a
Licencjobiorc .

1. DEFINICJE
1.1 W niniejszej umowie Program oznacza program komputerowy oraz wszystkie materia y z nim zwi zane;

materia y w formie papierowej, dokumentacj  on-line lub w formie papierowej oraz oprogramowanie zawarte
w pakiecie.

1.2 Program jest chroniony przez mi dzynarodowe przepisy prawne i umowy dotycz ce w asno ci intelektualnej.
Prawo w asno ci oraz stosowania programu do celów ekonomicznych (w czaj c prawo autorskie, znaki
handlowe, prawa patentowe oraz inne zwi zane z w asno ci  intelektualn ) jak równie  prawo w asno ci do
wszystkich wynikaj cych z tego kopii zachowuje Piusi SpA.

2. WARUNKI UMOWY
Program jest wydawany wy cznie na podstawie licencji u ytkownika stosowanej zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.
2.1. Zainstalowanie, kopiowanie lub u ytkowanie Programu w jakikolwiek inny sposób oznacza akceptacj
warunków i postawie  niniejszej umowy.
W przypadku braku takiej zgody Programu nie wolno u ytkowa , a wszystkie posiadane kopie Programu nale y
natychmiast usun .
2.2. Niniejsza umowa jest osobista i nie mo e zosta  przeniesiona na inne osoby oraz jest bezpo rednio
zwi zana z u ytkowaniem produktów Piusi SpA.
Umowy nie mo na przenosi  na inne osoby.
2.3. Nieprzestrzeganie postanowie  niniejszej umowy, b dzie skutkowa  jej wypowiedzeniem, bez jakiejkolwiek
odpowiedzialno ci po stronie Piusi SpA.
2.4. Licencjobiorca ma prawo wypowiedzie  niniejsz  umow  w dowolnym momencie zaprzestaj c stosowania
Programu. Licencjobiorca zobowi zuje si  ponad to do natychmiastowego usuni cia wszelkich posiadanych
kopii programu.

3. POZOSTA E PRAWA I OBOWI ZKI
3.1. Poza wyra nie okre lonymi postanowieniami niniejszej umowy zabrania si  kopiowania, powielania,
publikowania, wynajmowania, wynajmowania przez leasing, modyfikowania lub tworzenia tre ci wywodz cych
si  z Programu, w czaj c ich eksport oraz usuwania jakichkolwiek znaków identyfikacyjnych lub w asno ci
programu.

4. PRAWO AUTORSKIE
4.1 Program jest chroniony prawem autorskim i innymi prawami dotycz cymi w asno ci intelektualnej jak
równie  umowami mi dzynarodowymi.

5. GWARANCJA OGRANICZONA
5.1. Program jest obj ty gwarancj  jak podano bez adnej innej gwarancji domniemanej lub rzeczywistej.
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Piusi SpA nie gwarantuje w szczególno ci, e operacje wykonane za pomoc  programu b  pozbawione
dów.

5.2. Piusi SpA nie udziela gwarancji na Program w odniesieniu do jego niezawodno ci, dok adno ci, aktualno ci,
itp..
Ustawowy okres gwarancji zostanie ograniczony w ramach gwarancji ograniczonej.

6. WY CZENIE ODPOWIEDZIALNO CI ZA STRATY
6.1 Piusi SpA lub jakiekolwiek osoby trzecie zajmuj ce si  tworzeniem, produkcj , sprzeda  i dostaw
Programu nie ponosz  w adnym razie odpowiedzialno ci za przypadkow  szkod  lub szkody, które mog
wynika  z wykorzystania Programu b  z braku umiej tno ci Licencjobiorcy do obs ugi programu, w czaj c
bez ogranicze  szkody zwi zane z utrat  zysków przez firm , przerw  w pracy, problemami z komputerem lub
inne szkody, nawet je li przewidziano mo liwo  ich wyst pienia.

7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO CI
7.1. Piusi SpA ponosi odpowiedzialno  wy cznie do wysoko ci kwoty zakupu programu przez Licencjobiorc .

8. ZASADY AKTUALIZACJI
8.1 Piusi SpA mo e od czasu do czasu aktualizowa  wersj  Programu oraz udost pnia  tak  aktualizacj
Licencjobiorcy wed ug w asnego uznania.

9. POSTANOWIENIA KO COWE
9.1 Niniejsza umowa podlega prawy w oskiemu. S dem w ciwym miejscowo jest s d w Mantovie.
9.2 Nieskuteczno  poszczególnych postanowie  niniejszej umowy nie narusza skuteczno ci pozosta ych
postanowie .
9.3. Niniejsza umowa stanowi kompletn  umow  pomi dzy Licencjobiorc  a Piusi SpA w odniesieniu do tej
transakcji.
Wszelki zmiany niniejszej umowy wymagaj  formy pisemnej oraz podpisu przedstawiciela autoryzowanego
przez Piusi SpA.
W przypadku jakichkolwiek pyta  odno nie niniejszej umowy lub w celu uzyskania dodatkowych informacji,
prosimy o kontakt pisemny na adres:

PIUSI S.p.A.
Via Pacinotti Z.I. Rangavino
46029 Suzzara (MN) Italy
tel. 0039 0376 534561
faks 0039 0376 536393
email: piusi@piusi.com

Ul. Pu askiego 17, 46-200 Kluczbork
Tel. +48 77 417 05 06,    Fax +48 77 544 93 23
Website: www.orome.pl
e-mail: orome@orome.pl

mailto:piusi@piusi.com
http://www.orome.pl
mailto:orome@orome.pl

