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Do czego służy program "Blokada Okresu GT " ? 

Program BlokadaOkresuGT pozwala na blokowanie edycji, usuwania i dodawania 
dokumentów w wybranym okresie. 

Data blokady jest ustawiana niezależnie dla każdego typu dokumentu, co pozwala np. 
zablokować zmiany w dokumentach handlowych i magazynowych, pozostawiając jednocześnie 
możliwość poprawiania zamówień. 

Program jest dostępny jedynie dla użytkownika "Szef", po podaniu hasła. 

Technologia, wymagania 

Program został napisany w języku Visual C# .NET 2010 i do pracy wymaga zainstalowania 
platformy .NET Framework 4.0. 

Pierwsze uruchomienie 

Przy pierwszy uruchomieniu program poprosi o wskazanie pliku licencji (w przypadku chęci 
sprawdzenia wersji demonstracyjnej można zrezygnować z wczytywania licencji).  

W kolejnym kroku należy określić parametry połączenia z serwerem SQL oraz wskazać bazę 
danych podmiotu, z którą ma pracować BlokadaOkresuGT.  

Uwaga: w polu „Baza danych” należy podać nazwę bazy danych, a nie nazwę podmiotu!  

Nazwy te mogą się różnić. Właściwą nazwę, tj nazwę bazy danych można odczytać za pomocą 
programu serwisowego InsERT GT: 

 

W razie problemów z ustaleniem parametrów połączenia zalecamy skorzystanie z pomocy 
serwisanta. 
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Blokada 

Blokada dotyczy dodawania, usuwania i poprawiana dokumentów, których data wystawienia 
jest równa lub wcześniejsza niż ustawiona data blokady. 

Wyjątkami są: 

• zmiana statusu dokumentu wynikająca z importu do księgowości; 

• zmiana stanu realizacji zamówienia.  

Blokadę można włączać i wyłączać za pomocą polecenia  "Włącz/wyłącz blokadę" z menu 
"Narzędzia". Po wyłączeniu blokady program ostrzeżenie w postaci czerwonego napisu 
"Blokada nieaktywna". 

Ustawianie blokady 

Ustawianie blokady jest dwuetapowe. Najpierw należy ustawić pożądane daty w tabelce, a 
następnie zapisać ustawienia. 

Daty w tabelce można edytować: 

• bezpośrednio, pojedyńczo - wpisując, bądź wybierając za pomocą pojawiającego się 
kalendarzyka; 

• zbiorczo - wybieramy właściwą datę w górnym okienku, zaznaczamy typy dokumentów, 
których ma dotyczyć zmiana i klikamy "Ustaw datę". 

UWAGA: Samo wpisanie dat do tabelki nie ustawia blokady! 

Należy jeszcze zatwierdzić ustawienie klawiszem "Zapisz zmiany". 

Aktualizacja systemu GT, konwersja danych 

Zastosowane mechanizmy blokady mogą uniemożliwiać przeprowadzenie konwersji bazy 
danych w trakcie instalacji ulepszeń systemu GT. Dlatego przed aktualizacją systemu GT 
należy wyłączyć blokadę poleceniem  "Włącz/wyłącz blokadę" z menu "Narzędzia". 

UWAGA: Niewykonanie tej operacji może skutkować niepowodzeniem konwersji! 

Po wykonaniu konwersji (aktualizacji) bazy danych blokadę można włączyć ponownie. 

Wersja demonstracyjna 

Wersja demonstracyjna nie wymaga pliku licencji i pracuje z danym przykładowymi systemu 
InsERT GT (NIP: 1111111111).  

Wersja próbna, zakończenie korzystania z programu 

Na życzenie możliwe jest uzyskanie próbnego pliku licencji, pozwalającego na przetestowanie 
programu na produkcyjnej bazie danych.  

Przed zakończeniem korzystania z programu Blokada Okresu GT należy usunąć z bazy 
danych zmiany wprowadzone przez program, szczególnie istotne jest to w przypadku 
wykorzystywania licencji ograniczonej czasowo. W przeciwnym przypadku obiekty utworzone 
przez program Blokada Okresu GT pozostaną w bazie danych, a ze względu na zakończenie 
okresu testowego nie będzie można ich usunąć ani wyłączyć. 

Usuwanie obiektów własnych programu Blokada Okresu GT wykonuje się za pomocą polecenia 
"Usuń obiekty własne" z menu "Narzędzia". 

UWAGA: Instalacja i konfiguracja nie są wliczone w cenę programu! 


