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Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 
 
Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu 
sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji – poprzez wysyłanie 
kontrahentom wiadomości email przypominających o terminie zapłaty za fakturę 
(przypomnienie) lub informujących już o upłynięciu terminu zapłaty (ponagleniu). Zarówno w 
przypadku przypomnienia, jak i ponaglenia program jedynie pozwala na szybki dostęp do 
danych z systemu Subiekt GT, a w gestii osoby obsługującej program pozostaje decyzja 
o wysłaniu właściwej wiadomości do wybranego kontrahenta(ów) lub zaniechaniu / odłożeniu 
w czasie tego typu działania. 
 
Jak to działa? 
Program odczytuje z bazy Subiekta GT podstawowe dane dotyczące faktur wystawionych 
z odroczonym terminem płatności. Wyświetlanie tych dokumentów można filtrować poprzez 
odpowiedni wybór wartości z listy Pokaż.  
 

 
 
Do wyboru są następujące wartości:  
 

- wszystkie – program wyświetla wszystkie faktury wystawione z odroczonym 
terminem płatności, które nie zostały oznaczone jako rozliczone np. poprzez moduł 
Rozliczenia w Subiekt GT  
 

 
 
- po terminie – wyświetlane są wszystkie faktury wystawione z przekroczonym już 
terminem płatności 
- po terminie i na dzisiaj – wyświetlane są wszystkie faktury wystawione 
z przekroczonym już terminem płatności oraz faktury z terminem zapłaty 
przypadającym na dzisiaj 
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- po terminie x dni i więcej – wyświetlane są wszystkie faktury wystawione 
z przekroczonym już terminem płatności o co najmniej ‘x’ dni (dostępne do wyboru 
z listy z 7, 14, 30, 60 dni)  
 

 
 
- na dzisiaj – wyświetlane są wyłącznie faktury z terminem zapłaty przypadającym 
na dzisiaj 
- przyszłe – wyświetlane są wyłącznie faktury z terminem zapłaty przypadającym 
w przyszłości 
 

 
 
W przypadku firm prowadzących sprzedaż z kilku stanowisk, gdy sprzedaż jest realizowana 
przez kilku handlowców – pomocna może być opcja filtrowania wg pola Wystawione przez, 
pozwalającego na wybranie pracownika który wystawił faktury sprzedaży. Pozwala ona 
w prosty sposób monitorować należności kontrahentów obsługiwanych przez danego 
pracownika, zarówno w przypadku kontroli prowadzonej przez danego handlowca, czy przez 
bezpośredniego przełożonego lub dział księgowości / windykacji należności.  
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Na potrzeby m.in. łatwiejszego grupowania faktur wg kontrahentów oraz generowania 
zbiorczych przypomnień / ponagleń zostało wprowadzone pole Sortowanie, które umożliwia 
wybór przeglądania faktur uporządkowanych wg daty (a dokładniej wg terminu zapłaty) lub 
wg kontrahenta. 
 

 
 
W przypadku częstej aktualizacji danych w Subiekt GT (w szczególności rejestracji nowych 
wpłat rozliczających należności, czy użycia programu na serwerze, kiedy pozostaje on cały 
czas uruchomiony) pomocny będzie przycisk Odśwież listę wywołujący aktualizację listy 
dokumentów wyświetlanych przez program bez konieczności ponownego uruchamiania 
programu, czy też zmian w listach filtrowania. 
 
Z listy dokumentów wyświetlanych w wyniku filtrowania można wskazać jeden lub więcej 
dokumentów dla których ma być wygenerowane przypomnienie lub ponaglenie, a samo 
generowanie wiadomości następuje po wybraniu przycisku Przypomnienie lub Ponaglenie.  
 

 
Przypomnienie dla pojedynczej faktury 
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Przypomnienie dla kilku faktur jednego kontrahenta 

 

 
Ponaglenie dla pojedynczej faktury 
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Ponaglenie dla kilku faktur jednego kontrahenta 

 
W zależności od ilości wybranych dokumentów z listy – program automatycznie tworzy jedną 
lub więcej wiadomości email w domyślnym programie pocztowym używanym na danym 
komputerze. Każda z wiadomości odpowiada jednemu z wybranych dokumentów i zawiera 
ona temat i treść wiadomości wg szablonu zapisanego w folderze instalacyjnym programu.  
Przy generowaniu wiadomości szablon uzupełniany jest o informacje związane z danym 
dokumentem takie jak: 
- nazwę płatnika (pole: ##NAZWA_PLATNIKA) 
- NIP płatnika (pole: ##NIP_PLATNIKA) 
oraz dla wiadomości dotyczącej pojedynczej faktury: 
- numer faktury (pole: ##NUMER_FAKTURY) 
- datę wystawienia faktury (pole: ##DATA_WYSTAWIENIA) 
- termin zapłaty faktury (pole: ##DATA_ZAPLATY) 
- kwotę faktury (pole: ##KWOTA_FAKTURY) 
- kwotę pozostającą do zapłaty (pole: ##DO_ZAPLATY) 
- ilość dni po terminie (pole: ##ILE_DNI_PO – stosowane raczej wyłącznie w wiadomości 
z ponagleniem), 
a dla wiadomości dotyczącej więcej niż jednej faktury wszystkie informacje o dokumentach są 
wstawiane w miejscu oznaczonym jako pole ##TABELA w postaci tabeli zawierającej: datę 
wystawienia, termin zapłaty, numer faktury, wartość dokumentu, kwotę pozostałą do zapłaty 
oraz ilość dni po terminie. 
 
Program automatycznie nadaje również właściwy temat wiadomości w oparciu o pole: 
##Temat umieszczone w pierwszym wierszu szablonu wiadomości. Dodatkowo z bazy danych 
pobierany jest adres email zdefiniowany w systemie Subiekt GT (okno danych w kartotece 
Kontrahenta, zakładka Podstawowe, pole Email). W przypadku gdy to pole jest puste, również 
utworzona wiadomość nie będzie zawierać adresu email – w takim wypadku należy adres 
email wprowadzić ręcznie. Można również wprowadzić adres email do kartoteki danego 
Kontrahenta i wygenerować daną wiadomość jeszcze raz – wtedy wprowadzony email 
zostanie uwzględniony w nowo wygenerowanej wiadomości. 
W przypadku kiedy wśród wybranych dokumentów znajdują się faktury wystawione dla tego 
samego kontrahenta (w szczególności jeśli jest wybrane sortowanie wg kontrahenta) i są one 
widoczne na liście jako kolejne pozycje, to w takim wypadku zostanie wygenerowany 
odpowiednia zbiorcza wiadomość z przypomnieniem / ponagleniem obejmująca te dokumenty. 
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Sam fakt wygenerowania wiadomości nie oznacza jeszcze jej automatycznego wysłania do 
kontrahenta. Osoba korzystająca z programu ma możliwość edycji utworzonej automatycznie 
wiadomości (każda zmiana będzie dotyczyć tylko tej jednej konkretnej wiadomości), czy 
ustawienia innych specjalnych właściwości wiadomości (np. modyfikacja listy odbiorców 
wiadomości, ustawienie priorytetu, ustawienie czasu wysłania, czy uzyskania potwierdzenia 
odebrania/odczytania wiadomości przez adresata). 
 
Przypomnienie czy ponaglenie? 
Reguły wysyłania przypomnień i ponagleń nie są sztywno ustalone. Można założyć, 
że wiadomość z przypomnieniem ma za zadanie jedynie poinformowanie naszego 
kontrahenta: 
- o zbliżającym się terminie płatności (jeśli wysyłamy wiadomość np. 1-2 dni przed jego 
upływem), 
- o terminie zapłaty przypadającym na dzisiaj, 
- o nieznacznie przekroczonym terminie zapłaty – zwykle 1-2 dni po terminie płatności. 
W przypadku ponaglenia, którego treść zwykle jest ‘ostrzejsza’ w formie, wysłanie wiadomości 
zazwyczaj następuje po przekroczeniu terminu zapłaty o kilka, czy kilkanaście dni do terminu 
zapłaty oznaczonego na fakturze. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby w razie 
potrzeby np. przypomnienie zostało wysłane 2 razy przed skorzystaniem z opcji ponaglenia. 
Szablony dla obu typów wiadomości są zdefiniowane odpowiednio w plikach przypomnienie.txt 
oraz ponaglenie.txt znajdujących się w folderze, w którym został zainstalowany program 
Przypominacz 1.6. Treść obu tych szablonów można edytować korzystając z Notatnika czy 
dowolnego innego edytora tekstowego. Należy pamiętać, aby w plikach pozostawić bez zmian 
pola sterujące (zaczynające się od znaków ‘##’), które odpowiadają za wstawienie 
do wiadomości odpowiednich danych pobieranych z bazy systemu Subiekt GT.  
 

 
Przypomnienie - wzorzec dla pojedynczej faktury 

 

 
Przypomnienie - wzorzec dla listy faktur kontrahenta 
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Ponaglenie - wzorzec dla pojedynczej faktury 

 

 
Ponaglenie - wzorzec dla listy faktur kontrahenta 

 
Przed rozpoczęciem edycji tych plików, warto zrobić ich kopię zapasową, aby w razie potrzeby 
można było w łatwy sposób powrócić do poprzedniej treści wiadomości. 
 
Wersja testowa 
W celu zapoznania się w praktyce z możliwościami programu należy pobrać ze strony wersję 
instalacyjną programu. Po jej zainstalowaniu na komputerze, przy pierwszym uruchomieniu 
pojawi się okno aktywacji, w które należy wprowadzić i zatwierdzić dane identyfikujące daną 
instalację Subiekta GT (nazwa serwera, nazwę bazy danych, identyfikator użytkownika 
i hasło) oraz adres email.  
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Po wypełnieniu tych pól – aktywny stanie się przycisk Aktywuj wersję próbną, który pozwoli 
na uaktywnienie programu do pracy w trybie wersji próbnej, która umożliwi wygenerowanie 
25 wiadomości z pomocą programu Przypominacz 1.6.  W trybie próbnym 
po każdorazowym wygenerowaniu kolejnej wiadomości program będzie informował o ilości 
wiadomości jakie jeszcze mogą być wygenerowane w tym trybie. 
 
Na zakończenie 
Program Przypominacz 1.6 realizuje jedynie połączenie z bazą danych Subiekta GT w celu 
pobrania danych umożliwiających wygenerowanie wiadomości email nie dokonując 
jakiejkolwiek modyfikacji oryginalnej bazy. Wszelka kontrola działań realizowanych z pomocą 
programu leży w gestii osoby korzystającej z niego. Program w obecnej wersji nie 
przechowuje informacji o wygenerowanych / wysłanych wiadomościach do kontrahentów 
(mogą one być przechowywane w ramach funkcjonalności oferowanej przez domyślny 
program pocztowy używany na danym komputerze. Należy również pamiętać o regularnym 
wprowadzaniu do systemu Subiekt GT informacji o otrzymanych płatnościach, aby zestawienia 
dokumentów generowane przez program Przypominacz 1.6 były aktualne i tym samym 
uniknąć wysyłania wiadomości do kontrahentów dotyczących dokumentów, które zostały już 
przez nich opłacone. 
W przypadku korzystania z wersji testowej, po wyczerpaniu limitu generowanych wiadomości, 
ponownie pojawi się okno aktywacji, gdzie należy skorzystać z przycisku Zamów klucz do 
wersji pełnej, aby zamówić wersję komercyjną klucza. Pojawi się okno zamówienia, które 
należy wypełnić odpowiednimi danymi.  
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Po złożeniu zamówienia, drogą mailową prześlemy właściwy kod aktywacyjny dla wersji 
komercyjnej, który należy wprowadzić w oknie aktywacji (bez konieczności ponownej 
instalacji programu. 
 
Istnieje możliwość opracowania rozwiązania pod potrzeby klienta – zapraszamy o kierowanie 
zapytań na numer telefonu lub adres email podany poniżej w sekcji Pomoc Techniczna. 
 
Pomoc techniczna 
Jest oferowana: 

- telefonicznie pod numerem 509 342200 w dni robocze w godz. 11:00-16:00 
- drogą mailową na adres soft@dbsoft.pl 


