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Wstęp 

Comarch ERP Mobile 2014.0 to połączenie całkowicie nowej aplikacji internetowej – Kierownik Sprzedaży, 

aplikacji mobilnej - Sprzedaż oraz możliwości monitorowania i zarządzania aktualnym położeniem pracowników 

- Flota. Efektem końcowym prac zespołu jest ponad 20 nowych możliwości w Sprzedaży, nowe mobilne mapy we 

Flocie oraz zupełnie nowa aplikacja do zarządzania zespołem sprzedaży – Comarch ERP Mobile Kierownik 

Sprzedaży.  

 

Kierownik Sprzedaży daje przede wszystkim dostęp do: 

 działań, dzięki czemu można w łatwy i szybki sposób zaplanować swoim pracownikom wizyty oraz 

zweryfikować działania wykonane 

 map, co daje możliwość sprawdzenia aktualnego położenia pracownika oraz analizy przebytej przez 

niego trasy, 

 komunikatora, który umożliwia komunikację z pracownikami, dzięki której kierownik może w szybki 

sposób wydać polecenie oraz przekazać pilną wiadomość, 

 rejonów, pracowników oraz kontrahentów, którymi w łatwy sposób można zarządzać. 

Aplikacja dedykowana jest przede wszystkim dla menadżerów, dyrektorów oraz regionalnych kierowników 

sprzedaży. Dzięki funkcjonalności automatycznego dopasowywania ekranu, kierownik może pracować na 

smartfonie, tablecie, komputerze PC, zgodnie z preferencją lub okolicznością. 

 

Sprzedaż została wzbogacona o nowe możliwości, które z pewnością jeszcze bardziej usprawnią pracę 

pracowników mobilnych. Nowa wersja Sprzedaży to również nowe menu główne aplikacji lepiej dostosowane do 

urządzeń z większym ekranem np. tabletem 7’’. Aplikacja dostępna jest na urządzeniu, jak również przez 

przeglądarkę internetową (we współpracy z Comarch ERP XL). 

Od wersji Comarch ERP Mobile 2014.0 funkcjonalność Floty dostępna w aplikacji WWW (monitorowanie pozycji 

pracowników oraz komunikator) została przeniesiona do aplikacji internetowej Comarch ERP Mobile Kierownik 

Sprzedaży. Dzięki tej zmianie kierownik pracowników mobilnych ma wszystkie dane w jednym miejscu. Do 

aplikacji może także zalogować się każdy pracownik i przeglądać swoje trasy. Ponadto od wersji 2014.0 we Flocie 

zmieniono dostawcę map na: Google Maps. Dzięki tej zmianie kierownik lub pracownik może skorzystać z 

funkcjonalności nowych map, takich jak StreetView, jak również wygodnie przeglądać trasy na tablecie lub 

smartfonie. 

 

Ponadto uległa zmianie numeracja poszczególnych produktów, która została ujednolicona. Obecnie aplikacje 

będą oznaczane zgodnie z numeracją roczną. 

 

Comarch ERP Mobile 2014.0 współpracuje z: 

 Comarch ERP XL 2014.1.3 – moduł Sprzedaż i Kierownik Sprzedaży (Zarządzanie + Flota) 

 Comarch ERP XL 2013.7 – moduł Sprzedaż  

 Comarch ERP Optima 2014.3.2 – moduł Sprzedaż i Kierownik Sprzedaży (tylko Flota) 

 Comarch ERP Altum 6.2 – moduł Sprzedaż i Kierownik Sprzedaży (tylko Flota) 

 Comarch ERP Altum 5.5.4 – moduł Sprzedaż  

 

 

UWAGA: Wcześniejsza wersja modułu Comarch ERP Mobile Sprzedaż (5.1.2) nie kompatybilna z 

systemem Comarch ERP XL 2014.1.3. W przypadku zainstalowania HotFixa 3 do XL-a należy 

również koniecznie zaktualizować moduł Mobile Sprzedaż. 
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Nowość! Comarch ERP Kierownik Sprzedaży! 

Chcąc umożliwić menedżerom oraz regionalnym kierownikom sprzedaży zarządzanie pracownikami mobilnymi 

oraz osiągniętą przez nich sprzedażą z poziomu jednej aplikacji, stworzyliśmy aplikację Comarch ERP Mobile 

Kierownik Sprzedaży. 

Aplikacja dla Kierownika Sprzedaży to: 

 • dostęp do działań, dzięki czemu kierownik może w łatwy i szybki sposób zaplanować swoim pracownikom 

wizyty, zweryfikować działania wykonane oraz podglądnąć zaplanowane; zaplanowane działania mogą być 

realizowane w Comarch ERP Mobile Sprzedaż,  

 • dostęp do map, czyli możliwość sprawdzenia aktualnego położenia pracownika oraz analizy przebytej przez 

niego trasy zarejestrowanej poprzez aplikację mobilną,  

 • dostęp do komunikatora, co umożliwia w szybki sposób wydanie polecenia oraz przekazać pilną wiadomość,  

 • dostęp do listy rejonów, pracowników oraz kontrahentów, które w łatwy i szybki sposób może monitorować 

oraz nimi zarządzać, 

Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży został opracowany w oparciu o koncepcję Responsive Web Design, 

dzięki czemu strony aplikacji automatycznie dostosowują się do rozmiaru ekranu, w związku z czym aplikacja jest 

przejrzysta i wygodna w użytkowaniu na każdym urządzeniu. 

Aplikacja działa w trybie Online, dlatego tez wszystkie czynności w niej wykonane (np. zmiana opiekuna na 

rejonie czy zaplanowanie wizyty) mają od razu swoje odzwierciedlenie w systemie ERP bez potrzeby 

wykonywania jakichkolwiek synchronizacji. 

 

  

Rys. 1. Ekran Działań w smartfonie i desktopie 

Aplikacja podzielona będzie na poszczególne obszary operacji możliwych do wykonania poprzez zakładki: Start, 

Działania, Rejony, Wiadomości, Trasy, Pracownicy, Kontrahenci, Wyloguj.  

Ekran startowy 

Na ekranie startowym aplikacji prezentowane jest podsumowanie podstawowych informacji dla Kierownika o 

pracy podległych mu ludzi, takich jak: 

- ilość zrealizowanych działań w stosunku do zaplanowanych (w ujęciu dziennym i tygodniowym); 

- ilość wystawionych dokumentów (w ujęciu dziennym i tygodniowym); 

https://www.comarch.pl/erp/aplikacje-mobilne/rozwiazania/comarch-erp-mobile-sprzedaz/
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- wartość wystawionych dokumentów (w ujęciu dziennym i tygodniowym); 

- ilość pracowników, którzy w danym dniu zarejestrowali trasę. 

Dodatkowo wyświetlana jest informacja o ilości działań oczekujących na potwierdzenie, a także o 

nieprzeczytanych wiadomościach. 

 

 

Rys. 2. Ekran startowy aplikacji 

Działania 

 

W wersji 2014.0 została obsłużona możliwość planowania, zatwierdzania oraz sprawdzania stanu realizacji 

zleconych wizyt handlowych. W przyszłych wersjach planujemy obsługę kolejnych działań, m.in.: kontaktów, 

spotkań i zadań. 

Z poziomu każdej wizyty prezentowane są najważniejsze informacje na jej temat, m.in. nazwa, typ, status oraz 

elementy, które zostały zrealizowane lub zaplanowane w ramach danej wizyty. Realizację każdego z elementów 

można podejrzeć. 

Lista zaplanowanych wizyt przedstawiona jest w formie tygodniowego kalendarza z możliwością przeglądania 

podsumowania dnia dla każdego pracownika. Na poszczególnych komórkach  kalendarza prezentowane są 

informacje o: 

- ilości już zrealizowanych przez pracownika działań w stosunku do zaplanowanych na dany dzień; 

- wartości netto i ilości zarejestrowanych przez niego dokumentów. 

Dzięki temu kierownik ma szybki dostęp do informacji o podstawowych parametrach pracy swoich podwładnych. 

Po kliknięciu w konkretną komórkę pojawia się okienko ze szczegółowym planem dnia pracownika i jego 

dotychczasowa realizacją. Wybierając daną wizytę przechodzimy do jej podglądu. 

Statusy wizyt prezentowane na kalendarzu: 
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 - wizyta przeterminowana; 

- wizyta oczekująca na potwierdzenie ze strony Kierownika; 

 - wizyta zrealizowana; 

- wizyta odrzucona. 

 

 

Rys. 3. Szczegóły dnia pracownika 

 

Rejony 

Na liście zaprezentowane zostały rejony oraz główni opiekunowie aktualnie do nich przypisani. Podział rejonów 

będzie prezentowany w menu kafelkowym. Z poziomu tej listy zalogowany w aplikacji użytkownik w łatwy i szybki 

sposób będzie mógł zweryfikować, kto jest opiekunem danego rejonu, czy do danego rejonu przypisano 

opiekunów tymczasowych oraz dodać, zmienić lub odpiąć opiekuna. 
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Rys. 4. Menu Rejony 

Pracownicy 

Dane każdego pracownika zaprezentowane zostały w oddzielnym kaflu, z poziomu którego można będzie 

wykonać bezpośrednio telefon do danego pracownika oraz wysłać mu wiadomość. Kliknięcie kafelek umożliwi 

podgląd szczegółowych danych o podwładnym. Z tego poziomu będzie można także podglądać szczegóły planu 

dnia pracownika, podejrzeć zrealizowane działania, a także zaplanować lub zatwierdzić wizyty. Taka prezentacja 

danych umożliwić ma szybki sposób komunikacji z pracownikiem oraz ułatwić weryfikację już zaplanowanych 

działań oraz ich zarządzanie. 

 

 

Rys. 5. Menu Pracownicy 
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Kontrahenci 

Listę kontrahentów będzie można przefiltrować po rejonach, do których dany kontrahent będzie przypisany. 

Dane o każdym kontrahencie prezentowane będą na oddzielnych kaflach, z poziomu których w szybki sposób 

będzie można zadzwonić oraz zaplanować działanie. Klikając w kafel główny zalogowany użytkownik będzie mógł 

podglądnąć szczegółowe dane oraz ostatnie i najbliższe działanie, jak również zaplanować kolejne. 

 

 

Rys. 6. Menu Kontrahenci 

 Wiadomości 

Kliknięcie menu Wiadomości przenosi Operatora do komunikatora, który umożliwia przesyłanie i odbieranie 
wiadomości od współpracowników. Wiadomości mogą być wysyłane do jednej lub wielu osób. Po lewej stronie 
okna prezentowana jest lista wszystkich dotychczasowych konwersacji, zaś po prawej bieżąca (wybrana) 
rozmowa. 

Ikonka przy nazwie menu wskazuje na liczbę nieprzeczytanych wiadomości. Konwersacje, w których one 
występują prezentowane są na liście za pomocą niebieskiego gradientu.  

Aby rozpocząć nową konwersację należy nacisnąć przycisk  na górnym pasku aplikacji i z wyświetlonej listy 
pracowników (kontaktów) wybrać adresatów wiadomości. 
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Rys. 7. Menu Wiadomości 

Trasy 

Po wejściu w menu Trasy kierownik otrzymuje informacje, gdzie znajdują się w danej chwili jego pracownicy.  

Niebieski znacznik oznacza, że dany pracownik zalogował się do aplikacji mobilnej w dniu dzisiejszym i 
rejestruję trasę, zaś szary, że takiego zgłoszenia nie było. 

 

Rys. 8. Aktualne pozycje pracowników 

Okno oferuje do dyspozycji 3 filtry. Po kliknięciu w napis „Aktualne pozycje” zostanie wyświetlony kalendarz, 
którzy umożliwi przejście do prezentacji tras podwładnych w innym dniu. Cyferki w polu z danym dniem oznaczają 
ilość tras zarejestrowanych przez pracowników w tym dniu 
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Rys. 9. Wybór dnia 

Dodatkowo za pomocą przycisków:  oraz możemy wywołać odpowiednio: 

- listę pracowników, w celu określenia, których punkty chcemy mieć widoczne na mapie 

- listy markerów, w celu zawężenia ilości markerów na mapie lub dodanie znacznika niestandardowego 
(użytkownika).  

Po wskazaniu konkretnego dnia aplikacja wyświetla trasy wybranych pracowników. Każdy operator posiada swój 
indywidualny kolor trasy, stały na wszystkich mapach. Po kliknięciu w znacznik start/stop lub w etykietkę z 
imieniem i nazwiskiem operatora nastąpi przejście do podglądu szczegółów konkretnej trasy. 

 

Rys. 10. Lista tras pracowników w danym dniu 

Ekran szczegółów trasy jest podzielony na 3 części. W centralnej wyświetlana jest mapa wraz z przebiegiem trasy 
i oznaczonymi punktami. Po lewej prezentowana jest lista wszystkich zdarzeń zarejestrowanych w obrębie danej 
trasy, zaś dolna zawiera nawigację, która umożliwia prześledzenie przebiegu trasy „krok po kroku”. Po 
zaznaczeniu danego markera odpowiadający mu znacznik lub odcinek na trasie zostanie podświetlony, zaś sama 
mapa wyśrodkowana na nim. 

Za pomocą przycisku  na górnym pasku możliwe jest ukrycie listy markerów (lewego panelu), aby zwiększyć 
obszar roboczy trasy.  
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Rys. 11. Szczegóły trasy 
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Zmiany w module Comarch ERP Mobile Sprzedaż 

 

Rejestracja Reklamacji Sprzedaży (RLS) 

Funkcjonalność dostępna tylko przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2014.1.3. 

Jednym z głównych wyróżników wersji jest udostępnienie rejestracji dokumentu Reklamacja Sprzedaży. Za jego 

pomocą można zaewidencjonować i rozpatrzyć zastrzeżenie odbiorcy względem zakupionego towaru, określić 

przyczynę reklamacji, żądanie Klienta odnośnie dalszym działań, czy wykonać dokumentację fotograficzną 

uszkodzonego towaru. 

Reklamację sprzedaży można dodać, podobnie jak inne dokumenty, z poziomu: 

- karty kontrahenta, 

- realizacji wizyty handlowej, o ile zostało na niej zdefiniowane zadania „Rejestracja dokumentu” i udostępniony 

odpowiedni typ dokumentu. 

 

Rys. 12. Dodanie Reklamacji Sprzedaży 

Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż umożliwia zarówno zareklamowanie całego dokumentu, jak i 

poszczególnych jego pozycji. W pierwszym przypadku po wskazaniu opcji Reklamacja (RLS) należy wejść na 

zakładce Towary w filtry i spośród dostępnych komponentów wybrać Dokument. Po jego kliknięciu ukaże się lista 

wszystkich dokumentów handlowych (FS, PA, WZ) zarejestrowanych na danego kontrahenta, zarówno przez 

Przedstawiciela Handlowego, jak i w innych oddziałach (o ile włączona jest opcja pobierania dokumentów z 

centrali). Przy każdej pozycji podany będzie numer dokumentu, data wystawienia, jego wartość i ilość pozycji.  
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Rys. 13. Filtr Dokument 

Po wskazaniu żądanego dokumentu lista towarów zostanie zawężona wyłącznie do tych, które znajdowały się na 

reklamowanym dokumencie. Kolorem fioletowym prezentowane będą szczegóły poszczególnych elementów, 

takie jak ich wartość i sprzedana ilość. Przedstawiciel handlowy może w tym momencie zareklamować 

poszczególne pozycje, poprzez kliknięcie w nie i wypełnienie odpowiednich pól lub wykonać tę czynność 

automatycznie dla wszystkich elementów, korzystając z opcji dodawania seryjnego. 

W oknie dodawanie seryjnego można wskazać takie dane jak: żądanie reklamującego, status realizacji, przyczynę 

reklamacji oraz określić, czy aplikacja ma zastosować ilość z historycznego dokumentu, czy wskazaną przez 

Operatora.  

   

Rys. 14. Seryjne reklamowanie pozycji 
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Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż umożliwia również zareklamowanie pojedynczego towaru lub takiego, 

który nie znajduje się na żadnym dokumencie dostępnym dla Przedstawiciela handlowego.  

Po wybraniu towaru z listy i podniesieniu okna elementu można powiązać go z elementem dokumentu 

handlowego istniejącego w bazie (w tym celu należy nacisnąć przycisk Dokument), bądź wprowadzić numer 

dokumentu ręcznie w polu tekstowym. W dolnej części formatki znajduje się ikona aparatu, która umożliwia 

wykonanie dokumentacji fotograficznej reklamowanego towaru. 

 

     

Rys. 15. Pozycja Reklamacji Sprzedaży 

Zarejestrowaną reklamację można wydrukować na mobilnej drukarce lub przesłać Klientowi w mailu jako 

załącznik. 

 

 

UWAGA: Do prawidłowego działania funkcjonalności niezbędne jest uruchomienie na bazie SQL 

skryptów, które znajdują się w katalogu ERPXL_skrypty w pakiecie instalacyjnym. 
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Kontrahenci 

1. Edycja karty kontrahenta pobranej z systemu ERP 

Funkcjonalność dostępna tylko przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 

2014.1.3 i Comarch ERP Altum w wersji 6.2. 

W wersji 2014.0 Comarch ERP Mobile Sprzedaż umożliwiono pełną edycję 

karty kontrahenta, poprzez możliwość zmiany: 

- akronimu i nazwy kontrahenta 

- adresu głównego wraz z przypisanymi mu kontaktami 

- adresów dodatkowych wraz z przypisanymi im kontaktami 

- rodzaju kontrahenta 

- numerów NIP i REGON 

- opisu 

- atrybutów 

- warunków handlowych kontrahenta (formy i terminu płatności, ceny 

początkowej, sposoby dostawy, cechy transakcji czy dostępnej grupy 

towarowej).  

 

 

Na poziomie wdrożeniowym istnieje możliwość określenia, które z powyższych pól mają być 

dostępne dla Przedstawiciela handlowego do edycji. W razie potrzeb można te uprawnienia 

ograniczyć.    

 

2. Edycja karty osoby kontaktowej pobranej z systemu ERP 

Funkcjonalność dostępna tylko przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2014.1.3 i Comarch ERP Altum w wersji 

6.2. 

W najnowszej wersji programu rozszerzono funkcjonalność zarządzania osobami kontaktowymi kontrahenta o 

możliwość usuwania (odpinania) i edytowania kartotek istniejących osób oraz przypisanych im kontaktów. 

 

 

UWAGA: Do prawidłowego działania funkcjonalności, w przypadku współpracy z systemem 

Comarch ERP XL, niezbędne jest uruchomienie na bazie SQL skryptów, które znajdują się w 

katalogu ERPXL_skrypty w pakiecie instalacyjnym. 

 

3. Definiowanie wymagalności pól w zależności od rodzaju kontrahenta przy 

dodawaniu/edycji karty kontrahenta 

Funkcjonalność dostępna tylko przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2014.1.3. 

Wprowadzono możliwość określenia informacji wymaganych do zapisu karty kontrahenta w zależności od 

wybranego na niej Rodzaju kontrahenta. Określenie obowiązkowych pól ma miejsce w module Administrator 

systemu Comarch ERP XL poprzez edycje odpowiedniego słownika kategorii (menu Listy -> Słowniki kategorii -> 

CRM -> Rodzaje kontrahenta.  
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Rys. 16. Konfiguracja pól wymaganych przy dodawaniu/edycji karty kontrahenta 

 

Po wykonaniu synchronizacji na urządzeniu mobilnym aplikacja będzie pilnowała wypełnienia poszczególnych 

pól w zależności od powyższych ustawień. 

 

 

Dzięki tej funkcjonalności możemy określić, iż w przypadku potencjalnego Klienta Przedstawiciel 

może zarejestrować nową kartotekę i wystawić np. Ofertę Sprzedaży w oparciu o mniejszą ilość 

posiadanych danych.    

 

Dodatkowo w Mobile Sprzedaż została wprowadzona kontrola wypełnienia odpowiednich pól na karcie 

kontrahenta przy wystawianiu dokumentu Faktury Sprzedaży. 

4. Możliwość dodania opisu przy zakładaniu nowej karty kontrahenta 

Funkcjonalność dostępna tylko przy współpracy z Comarch ERP XL i Comarch ERP Altum w wersji 6.2. 

Przy dodawaniu i edycji karty kontrahenta udostępniono pole Opis do wprowadzania i modyfikowania notatek 

dotyczących Klienta. 

5. Dodanie i prezentacja kodu oraz nazwy dla adresu dodatkowego 

Funkcjonalność dostępna tylko przy współpracy z Comarch ERP XL i Comarch ERP Altum w wersji 6.2 

Dodano możliwość wprowadzenia akronimu i nazwy przy dodawaniu lub edycji adresów dodatkowych oraz 

prezentację tych danych na listach adresów. Umożliwi to, na przykład, lepsze opisanie adresu oddziału/filii 

kontrahenta i łatwiejsze wyszukanie go później przy rejestrowaniu dokumentu czy planowaniu wizyty. 

 

UWAGA: Na chwilę obecną, w aplikacji Comarch ERP Mobile nie jest obsłużony parametr Przy 

zapisie -> Ostrzegaj/Zablokuj. W przypadku niewypełnienia wymaganych pól zapis karty 

kontrahenta zostanie zablokowany. 
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Rys. 17. Dodanie i prezentacja kodu oraz nazwy adresy dodatkowego 

6. Wyszukiwanie kontrahenta na listach po danych z adresów dodatkowych 

 Na liście kontrahentów umożliwiono wyszukanie Klienta również po danych zawartych na adresach 

pomocniczych, takich jak: 

- kod adresu 

- nazwa 

- ulica 

- miasto 

- kod pocztowy 

   

Rys. 18. Wyszukiwanie kontrahenta po danych z adresu dodatkowego 
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7. Zmiana działania opcji CanEditContractor 

W Comarch ERP Mobile Sprzedaż zmieniona została nazwa opcji CanEditContractor na 

ArchiveUsedAddressAfterChanging (wartość domyślna – Prawda). Zmianie uległo także działanie parametru. 

Poprzednio decydował on o tym, czy możliwa jest zmiana danych (np. adresowych) nowego kontrahenta, 

stworzonego w Mobile Sprzedaż, po wystawieniu na niego dokumentu, ale przed wysłaniem jego kartoteki do 

systemu ERP. W obecnej wersji: 

1) Jeżeli ArchiveUsedAddressAfterChanging = 0  dla nowych adresów utworzonych w Comarch ERP 

Mobile, które zostały już użyte na dokumencie, ale nie zostały jeszcze wysłane do systemu ERP – po 

zmianie danych adresowych jest on podmieniany na obiektach i nie następuje jego archiwizacja. 

2) Jeżeli ArchiveUsedAddressAfterChanging = 1  w wyżej wymienionym przypadku adres jest 

archiwizowany. Na wystawionym dokumencie prezentowany jest adres przed zmianą. 

 

Dzięki temu parametrowi możliwe jest obsłużenie sytuacji, kiedy to Przedstawiciel handlowy 

rejestruje kartę nowego kontrahenta na podstawie szczątkowych danych o Kliencie i wystawia na 

niego zamówienie, a następnie, po wizycie, uzupełnia brakujące dane i wysyła dokument do 

systemu ERP. 

 

 

Uwaga! Zmiana istotna dla obecnych użytkowników Comarch ERP Mobile Sprzedaż. 

 

Interfejs aplikacji 

1. Kreator konfiguracji Comarch ERP Mobile Sprzedaż 

W aplikacji mobilnej wprowadzono intuicyjny kreator, który poprowadzi Użytkownika przez proces pierwszego 

uruchomienia programu i krok po kroku pomoże mu poprawnie skonfigurować ustawienia Comarch ERP Mobile 

Sprzedaż, w zależności od zakupionego modelu działania modułu. Możliwe są 3 tryby konfiguracji: 

 Łączę się z serwerem w mojej firmie – tradycyjny model, gdzie usługa serwera synchronizacji Comarch 

ERP Mobile Sprzedaż oraz baza SQL znajdują się na serwerze Klienta 

 Wykupiłem usługę w modelu ASP – zarówno usługa serwera synchronizacji, jak i baza systemu ERP 

znajdują się na serwerach Comarch 

 Sam dokonam właściwej konfiguracji – opcja zalecana w przypadku zaawansowanych instalacji (np. w 

sytuacji, gdy komunikacja z serwerem synchronizacji odbywa się po niestandardowym porcie, innym niż 

5030) 

W zależności od wybranej opcji kreator pokieruje Użytkownika w taki sposób, aby musiał on wskazać tylko 

niezbędne dane oraz od razu zweryfikuje ich poprawność (np. w przypadku konfiguracji w modelu ASP aplikacja 

automatycznie wprowadzi adres serwera i odpowiedni port komunikacji).  

Ekran kreatora pojawi się również w przypadku podniesienia wersji Comarch ERP Mobile Sprzedaż w sytuacji, gdy 

konieczne jest wykonanie konwersji mobilnej bazy danych. 

 

 

Funkcjonalność ta pozwoli Użytkownikowi w jeszcze szybszy i łatwiejszy sposób przygotować 

aplikację do pierwszego uruchomienia, a także ograniczy ryzyko ewentualnej pomyłki w trakcie 

konfiguracji. 
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Rys. 19. Kreator konfiguracji Comarch ERP Mobile Sprzedaż 

2. Nowe menu główne 

W nowej wersji aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż zostało zmienione menu główne aplikacji. Otrzymało 

nowy, prosty i nowoczesny interfejs oparty na kafelkach. Dzięki zastosowanemu designowi ekran jest 

czytelniejszy, pozwala szybciej znaleźć żądane menu oraz mieści więcej informacji, ograniczając tym samym 

potrzebę skrolowania. Ponadto po przytrzymaniu niektórych kafli (np. Dzień, Ustawienia, Raporty) są one 

obracane, prezentując dodatkowe dane. 

   

Rys. 20. Kafel Dzień przed i po obróceniu 

Podobnie, jak w przypadku poprzedniej wersji programu wygląd menu start można dowolnie konfigurować, 

ukrywając niepotrzebne elementy lub zmieniając kolejność kafli (wyjątek stanowią menu Synchro i Stan, których 

nie można dezaktywować). 

 

 

Uwaga! Zmiana istotna dla obecnych użytkowników Comarch ERP Mobile Sprzedaż. Opcja 

Konfiguracja z paska górnego aplikacji została przeniesiona do kafla Ustawienia (kolor zielony, 

domyślnie w lewym górnym rogu). Również przycisk Synchronizacja został zastąpiony 

dedykowanym kafelkiem. 
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Analogiczną formę i kolorystykę ekranu startowego posiada moduł Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży. 

 

Rys. 22. Ekran startowy Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży 

3. Ujednolicone okno logowania 

Nowy, odświeżony wygląd otrzymało również okno logowania. Zostało ono również ujednolicone w modułach 

Comarch ERP Mobile Sprzedaż i Flota.  

Rys. 21. Stare i nowe menu główne aplikacji 
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Rys. 23. Okno logowania w widoku pionowym i poziomym 

4. Kolorowanie kontrahentów z przeterminowanymi 

płatnościami 

W nowej wersji aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż został zmieniony 

sposób prezentacji na liście kontrahentów, którzy posiadają 

przeterminowane płatności (zobowiązania). Dotychczasowa sygnalizacja 

za pomocą ikony pieniążka została wzmocniona przez podświetlenie 

(wyróżnienie) na czerwono fragmentu wiersza. Szczegółowe informacje 

na temat zaległości klienta można uzyskać na zakładce Dłużnicy lub z 

poziomu sekcji Płatności na karcie kontrahenta. 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki temu informacja o zaległościach płatniczych jest dobrze 

widoczna nawet przy pracy w warunkach dużego 

nasłonecznienia. 

Rys. 24. Wyróżnienie kontrahentów 
z przeterminowanymi płatnościami 



 

Wyróżniki aplikacji Comarch ERP Mobile 2014.0 24 

 

5. Wyróżnienie obiektów niezsynchronizowanych w menu 

Stan  

W menu stan dodano kolorowanie obiektów, które nie zostały jeszcze 

zsynchronizowane z systemem ERP (są w stanie „Oczekuje na 

synchronizację” lub „Wysłano”). Po otrzymaniu w trakcie synchronizacji 

informacji o poprawnym dodaniu się pozycji do bazy systemu ERP 

wyróżnienie na liście znika. 

 

 

 

Dzięki tej funkcjonalności Przedstawiciel handlowy może w 

łatwy sposób odnaleźć obiekty, które nie zostały jeszcze 

wysłane do systemu ERP lub z którymi mogły wystąpić 

problemy podczas synchronizacji. 

 

 

 

6. Kolorowanie Zamówień Sprzedaży wg stanu realizacji 

Na liście dokumentów, przy włączonym przesyłaniu realizacji zamówień, 

informacja na temat stanu realizacji dokumentów została poszerzona o 

graficzne wyróżnienie tych pozycji, które nie zostały zrealizowane 

częściowo lub w całości (mają stan Anulowane lub Zamknięte w realizacji).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizyty handlowe 

1. Załączniki na nagłówku i elementach wizyty handlowej 

Funkcjonalność dostępna tylko przy współpracy z Comarch ERP XL 

W najnowszej wersji aplikacji wprowadzono możliwość pobrania z systemu Comarch ERP XL załączników, 

przypisanych do nagłówka lub elementów wizyty handlowej. Dzięki nim możemy przesłać Przedstawicielowi 

handlowemu dodatkowe informacje w wygodnej formie. Aplikacja umożliwia pobieranie załączników w 

formatach typu: 

 Obraz 

 MSExcel 

 MSWord 

Rys. 25. Wyróżnienie obiektów 
niezsynchronizowanych 

Rys. 26. Kolorowanie stanu 
realizacji zamówienia 
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 Plik PDF 

 Inny 

Załączniki przypięte do nagłówka wizyty handlowej widoczne są na zakładce Szczegóły, w sekcji Informacje 

dodatkowe.  

 

Rys. 27. Załącznik na nagłówku wizyty handlowej 

Elementy wizyty, do których został przypięty załącznik oznaczone są na liście ikonką spinacza:  

 

Rys. 28. Lista elementów wizyty 

Aby podglądnąć załączniki dodane do poszczególnych zadań należy na liście elementów wizyty rozwinąć menu 

kontekstowe i wybrać opcję Załączniki. 
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Rys. 29. Otwieranie listy załączników elementu wizyty 

W przypadków niektórych typów zadań (Inny, Raport obecności, Raport konkurencji, Ankieta) lista załączników 

została dodatkowo udostępniona na formatkach tych zadań (w formie kolejnej zakładki), dzięki czemu 

Przedstawiciel handlowy ma do nich dostęp również w trakcie realizacji poszczególnych zadań.  

  

Rys. 30. Lista załączników 

Aby załącznik został pobrany przy imporcie wizyty handlowej z Comarch ERP XL należy zaznaczyć na liście 

załączników opcję dostępności w Mobile Sprzedaż 

 

 

Dzięki tej funkcjonalności można udostępnić Przedstawicielowi Handlowemu dodatkowe 

informacje i dokumenty, które są potrzebne podczas spotkania z Klientem, np. skany umów, 

dokumentacje techniczne, wzory pism, notatki czy gazetki promocyjne. 

 

 

Uwaga! Do prawidłowego wyświetlenia załącznika niezbędne jest posiadanie na urządzeniu 

mobilnym aplikacji, które obsługują dany rodzaj pliku. 
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Wydajność 

1. Zmiana sposobu zapełniania danymi mobilnych tabel synchronizacyjnych w Comarch ERP 

XL 

W wersji 2014.0 Comarch ERP Mobile Sprzedaż przebudowany został mechanizm zapełniania danymi mobilnych 

tabel synchronizacyjnych po stronie Comarch ERP XL. Dzięki zmianie architektury synchronizacji została 

ograniczona ilość triggerów, co powinno przełożyć się na zwiększenie wydajności systemu Comarch ERP XL, 

szczególnie przy wykonywaniu takich operacji tak: 

- zapis karty towaru i kontrahenta 

- przepinanie grup towarów i kontrahentów 

2. Wielowątkowa synchronizacja danych 

W poprzednich wersjach Comarch ERP Mobile Sprzedaż synchronizacja odbywała się jednowątkowo – po 

pobraniu danego obiektu na bazie systemu ERP było wykonywane zapytanie selekcjonujące dane niezbędne do 

pobrania kolejnego. W najnowszej wersji została wprowadzona wielowątkowość synchronizacji. Już podczas 

pobierania danego obiektu, wywoływane są zapytania i przygotowywane paczki dla kolejnych pozycji, które mają 

być synchronizowane w następnej kolejności. Pozwoli to średnio na skrócenie czasu pełnej (pierwszej) 

synchronizacji o 25%, zaś różnicowej o ponad 50%. 

 

 

Rys. 31. Porównanie czasów synchronizacji pomiędzy wersjami Mobile Sprzedaż 

 

 

Dzięki tej funkcjonalności znacząco powinien skrócić się czas niezbędny do wykonania 

synchronizacji (zarówno pełnej, jak i różnicowej). 

 

 

Uwaga! Skrócenie czasu synchronizacji zależy od struktury bazy systemu ERP (wielkość, ilość 

danych, złożoność struktury, synchronizowane obiekty) i może się różnić w poszczególnych 

przypadkach. Przedstawione wyniki są średnią uzyskaną na postawie testów przeprowadzonych 

na bazach o różnych charakterystykach. 
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Wydruki 

1. Forma i termin płatności na wydruku fiskalnym Faktury Sprzedaży (dla sterownika 

Novitus) 

Na wydruku fiskalnym Faktury Sprzedaży została dodana informacja o formie i terminie płatności, ustalonym na 

dokumencie (dotyczy sterownika Novitus). 

Inne 

1. Pobieranie historycznych dokumentów własnych z systemu ERP w przypadku utraty bazy 

danych 

W wersji 2014.0 Comarch ERP Mobile Sprzedaż została rozszerzona funkcjonalność pobierania dokumentów z 

systemu ERP o możliwość zaciągnięcia dokumentów historycznych wystawionych przez danego Przedstawiciela 

Handlowego. Jest ona dostępna tylko przy pierwszym pobieraniu dokumentów z systemu.  

 

 

Dzięki tej funkcjonalności Przedstawiciel handlowy nie traci informacji o wystawionych poprzednio 

dokumentach, w sytuacji utraty mobilnej bazy danych (np. w wyniku awarii telefonu). 

 

Aby pobrać dokumenty własne z systemu ERP należy po wykonaniu pierwszej synchronizacji (na czystej bazie 

danych) wejść w Ustawienia i w sekcji „Parametry historyczności” wybrać opcję „Pobieraj dokumenty z systemu” 

i wskazać okres, z jakiego dokumenty mają zostać zaciągnięte. Następnie trzeba ponownie wywołać 

synchronizację. 

2. Zmiana sposobu autentykacji użytkownika przy współpracy z Comarch ERP XL 

W wersji 2014.0 Comarch ERP Mobile Sprzedaż został wprowadzony nowy mechanizm autentykacji użytkownika 

przy synchronizacji danych z systemem Comarch ERP XL. Zrezygnowano z wykorzystania funkcji XLLogin na rzecz 

dedykowanego mechanizmu logowania. 

Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumencie Comarch ERP Mobile Sprzedaż 2014.0 we współpracy 

z Comarch ERP XL – Instalacja i konfiguracja. 

 

 

Dzięki tej zmianie nie będzie już konieczności, aby na stanowisku, na którym znajduje się serwer 

synchronizacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż był zainstalowany Comarch ERP XL.  
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3. Informacja o ilości obiektów oczekujących na 

synchronizację i wysłanych w menu głównym 

W menu głównym aplikacji, na kaflu „Stan” została dodana informacja 

o ilości obiektów, które: 

- oczekują na synchronizację do systemu ERP, 

- zostały wysłane do centrali, ale na aplikację mobilną nie została jeszcze 

pobrana informacja o poprawnym dodaniu się obiektu do bazy systemu 

ERP.  

 

 

Dzięki tej funkcjonalności Przedstawiciel handlowy od 

razu widzi, czy ma jakieś obiekty wymagające 

przesłania do systemu ERP oraz jest w stanie w łatwy 

sposób wychwycić ewentualnie problemy podczas 

synchronizacji. 

 

 

 

 

4. Ukrywanie pola Cecha transakcji na karcie kontrahenta 

i na dokumencie przy współpracy z Altum i Optimą 

W przypadku współpracy aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż z systemami Comarch ERP Altum i Comarch ERP 

Optima zostało ukryte pole Cecha transakcji na karcie kontrahenta oraz na formatce dokumentu (zakładka 

„Nagłówek”).  

5. Automatyczne wznawianie pracy usługi Comarch Licensing Service (LLS) po aktualizacji 

wersji Comarch ERP Mobile Sprzedaż 

Po zaktualizowaniu wersji narzędzia Comarch ERP Auto Update instalacja kolejnych aktualizacji Comarch ERP 

Mobile Sprzedaż nie będzie wymagała ręcznego uruchomienia usługi serwisu licencji (LLS). Jej restart będzie 

następował automatycznie. 

6. Rozdzielenie dokumentacji aplikacji dla poszczególnych systemów ERP 

Wraz z nową wersją aplikacji została udostępniona dokumentacja do instalacji i konfiguracji programu 

przygotowana pod każdy z systemów ERP (Comarch ERP Optima/Altum/XL). Na Stronach Walidowanych oraz w 

Pakiecie instalacyjnym zostały zamieszczone pliki: 

- Comarch ERP Mobile Sprzedaż 2014.0 - Instalacja i konfiguracja we współpracy z Comarch ERP Altum 

- Comarch ERP Mobile Sprzedaż 2014.0 - Instalacja i konfiguracja we współpracy z Comarch ERP Optima 

- Comarch ERP Mobile Sprzedaż 2014.0 - Instalacja i konfiguracja we współpracy z Comarch ERP XL. 

Dzięki temu operator instalujący aplikację otrzyma krótszą i lepiej dopasowaną do potrzeb instrukcję. 

Analogiczne rozdzielenie nastąpi w przypadku Dokumentacji Użytkownika. 

Rys. 32. Informacje o stanie 
synchronizacji 
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7. Dokumentacja tabel dla mobilnej bazy danych 

Wraz z wersją została udostępniona dokumentacja mobilnej bazy danych, która zawiera informacje na temat jej 

struktury oraz opisuje zawartość poszczególnych kolumn w tabelach. Dokumentację tabel można pobrać ze Stron 

Walidowanych dla Partnerów oraz z serwera FTP 

Dzięki dokumentacji tabel łatwiejsze stanie się przygotowywanie zapytań na bazie mobilnej, na przykład na 

potrzeby tworzenia raportów HTML-owych czy modyfikowania wydruków. 

 

Rys. 33 Dokumentacja tabel bazy mobilnej 
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Zmiany w module Comarch ERP Mobile Flota 

Od wersji 2014.0 w Comarch ERP Mobile Flota zmieniono dostawcę map na: Google Maps. Dzięki tej zmianie 

kierownik lub pracownik może skorzystać z funkcjonalności nowych map, takich jak StreetView, jak również 

wygodnie przeglądać trasy na tablecie lub smartfonie. 

Wyróżnikiem wersji jest wprowadzenie nowego portalu www do przeglądania zarejestrowanych tras.  

Wsparcie dla poprzedniej wersji modułu Comarch ERP Mobile Flota (nie 

opartych na Google Maps) 

Wsparcie dla Comarch ERP Mobile Flota 2.0.3 oraz starszych (nie opartych na Google Maps) wygląda 

następująco: 

1. Wersje 2.0.3 oraz starsze nie będą dostępne do zakupu dla nowych Klientów – każdy nowy Klient może 

kupić Comarch ERP Mobile Flota 2014.0 opartą na mapach Google zgodnie z nowym cennikiem. 

2. Wsparcie dla Klientów, którzy korzystają z Comarch ERP Mobile Flota 2.0.3 lub starszej: 

 we współpracy z Comarch ERP XL -  ostatnimi wersjami, z którymi aplikacja będzie współpracować 

to wersje oznaczone numerem 2015.X, czyli 2015.0 i jej ewentualne uaktualnienia; 

 we współpracy z Comarch ERP Altum – udostępniane będą ewentualne uaktualnienia 

umożliwiające współpracę tylko z wersjami 6.x, co oznacza, że wersja 2015.0 Comarch ERP Altum 

będzie działała już tylko z Comarch ERP Mobile Flota 2014.0 lub nowszą; 

 we współpracy z Comarch ERP Optima -  ostatnimi wersjami, z którymi aplikacja będzie 

współpracować to wersje oznaczone numerem 2015.X, czyli 2015.0 i jej ewentualne uaktualnienia. 

 

 

Zmiany funkcjonalne 

1. Zmiana wymagań technicznych aplikacji 

Nowa aplikacja nie wspiera już Internetowych Usług Informacyjnych (IIS) w wersjach 5.1 i 6.0 oraz przeglądarki 

Microsoft Internet Explorer w wersjach 9 i 10. Szczegółowe informacje na temat wymagań aplikacji znajdują się 

w dokumencie Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży 2014.0 – Instalacja i konfiguracja. 

2. Zmiany w sposobie licencjonowania 

Wraz z wprowadzeniem nowej wersji aplikacji oraz zmiany dostawcy map zmianie uległ model sprzedaży Floty 
oraz pakietu: Sprzedaż + Flota na opłatę roczną za korzystanie z modułu (Sprawdź nowe ceny!)  

Licencja na Comarch ERP Mobile Flota uprawniać będzie do rejestrowania tras na urządzeniach mobilnych oraz 
przeglądanie swoich tras w panelu www. Do przeglądania tras podwładnych potrzebna będzie licencja Comarch 
ERP Mobile Kierownik Sprzedaży. 

 

 

Przykład: W firmie jest 10 pracowników pracujących na urządzeniach mobilnych oraz jeden 

kierownik kontrolujący pracowników tylko w panelu www. W tej sytuacji wymagane będzie 

posiadanie modułów: 10 Comarch ERP Mobile Flota oraz 1 Comarch ERP Mobile Kierownik 

Sprzedaży.  

 

http://www.erp.comarch.pl/Partnerzy/default.aspx?site=825
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Przykład: W firmie jest 10 pracowników pracujących na urządzeniach mobilnych oraz jeden 

kierownik, który sam pracuje w terenie i jednocześnie kontroluje pracowników. W tej sytuacji 

wymagane będzie posiadanie modułów: 11 Comarch ERP Mobile Flota oraz 1 Comarch ERP 

Mobile Kierownik Sprzedaży.  

 

Więcej szczegółów znajduje się w Cenniku, dostępnym na Stronach Walidowanych. 

3. Łatwiejsze przeglądanie tras na urządzeniach mobilnych 

Dzięki zmianie dostawcy map na Google Maps oraz nowemu interfejsowi przeglądanie historii tras na 

urządzeniach mobilnych, stało się łatwiejsze i bardziej precyzyjne. Dodatkowo umożliwia to korzystanie z 

narzędzi udostępnianych wraz z mapami Google, takich jak Google Street View czy też satelitarny widok mapy. 

   

Rys. 34. Mobilny widok tras 

4. Nowy panel Historii trasy 

W nowej wersji wprowadzono nowy panel Historii trasy oraz udoskonalono sposób nawigacji pomiędzy 

poszczególnymi zdarzeniami na trasie. Więcej informacji na temat przeglądania tras znajduje się w tutaj. 

http://www.erp.comarch.pl/Partnerzy/default.aspx?site=825
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Rys. 35. Historia trasy 

5. Wprowadzenie na ekranie startowym podsumowania dotyczącego rejestrowania trasy 

przez pracowników 

Na ekranie startowym aplikacji dodano informację, ilu podległych pracowników rejestruje w bieżącym dniu trasy. 

Więcej informacji na temat ekranu startowego znajduje się w tutaj. 

 

 

Rys. 36. Kafel w menu Start informujący o ilości podległych pracowników rejestrujących trasy w danym dniu 

6. Kolorystyczne rozróżnienie tras poszczególnych pracowników 

Wprowadzono kolorystyczne rozróżnienie tras poszczególnych pracowników. Każdemu pracownikowi, na 

podstawie jego numeru ID z bazy systemu ERP zostanie przypisany unikalny kolor – stały na wszystkich oknach. 
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Rys. 37. Kolorystyczne rozróżnienie tras poszczególnych pracowników 
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