Easy TMS
Instalacja i konfiguracja
oprogramowania
Wersja: 1.0
Data wydania: 29.03.2022

Easy TMS. Instalacja i konfiguracja oprogramowania.
© 2002 - 2022 INELO Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści
wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy.
Nazwy firm i produktów wymieniane w tej Instrukcji mogą być zastrzeżonymi nazwami lub zastrzeżonymi znakami
handlowymi ich właścicieli. Wydawca oraz autor nie roszczą sobie do nich żadnych praw.
Chociaż dołożono szczególnej staranności w trakcie tworzenia tego dokumentu, to jednak ani wydawca ani autor
nie odpowiadają za błędy i opuszczenia ani za szkody spowodowane użyciem informacji zawartych w tym dokumencie.
W żadnym razie wydawca ani autor nie odpowiadają za nieuzyskany przychód ani też za żadne inne szkody ekonomiczne
bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub rzekomo spowodowane przez ten dokument.

Produkcja:
INELO Polska Sp. z o.o.
ul. Karpacka 24/U2b
43-300 Bielsko-Biała
POLAND
www.inelo.pl

Spis treści
1. Easy TMS
.................................................................................................................... 4
1.1. Instalacja
...........................................................................................................................................................................................................
aplikacji Easy TMS na serwerze
4
1.2. Instalacja
...........................................................................................................................................................................................................
aplikacji klienckiej na stanowiskach roboczych
5
1.3. Logowanie
...........................................................................................................................................................................................................
i konfiguracja
5

3

Easy TMS

1. Easy TMS
Poniższa instrukcja zawiera opis kroków niezbędnych do zainstalowania aplikacji EasyTMS na:
1. serwerze,
2. stanowisku roboczym.

W razie jakichkolwiek problemów z instalacją, skontaktuj się ze swoim wdrożeniowcem.

1.1. Instalacja aplikacji Easy TMS na serwerze
Minimalne wymagania techniczne serwera do instalacji oprogramowania Easy TMS:
§ system operacyjny - Windows 10,
§ SQL Server Express 2019,
§ RAM - min. 8GB,
§ dysk - min. 200GB.

Instalacja aplikacji Easy TMS:
1. Zadbaj, aby wybrany serwer miał stały adres sieciowy,
Zmienny adres spowoduje cykliczne problemy z działaniem aplikacji Easy TMS.
Stały adres możesz ustawić na routerze. Instrukcje, jak to zrobić znajdziesz w Internecie.

2. Na serwerze utwórz dwa zasoby sieciowe (foldery), które będą dostępne dla komputerów, na
których będziesz używać aplikacji Easy TMS,
Rekomendujemy, aby zasoby były zabezpieczone unikalnym loginem i hasłem dostępowym. Jeśli nie masz
możliwość zabezpieczenia loginem i hasłem zasobów sieciowych, zadbaj, aby Twoja sieć była bezpieczna.

Proponowane nazwy zasobów: BackupET, PlikiET.
Folder BackupET zawiera kopię bezpieczeństwa Twojej bazy danych.
Folder PlikiET zawiera wszystkie utworzone dokum enty w ramach aplikacji Easy TMS.
Zalecamy tworzenie kopii bezpieczeństwa folderu:
· BackupET cyklicznie np. co 7 dni,
· PlikiET cyklicznie np. co 14 dni.

Nie twórz kopii bezpieczeństwa na tym samym serwerze, na którym stoi główna aplikacja Easy TMS!

3. Jeśli powyższe wymagania są spełnione możesz pobrać pliki do instalacji Easy TMS za pomocą
linku: EasyTMS Serwer.
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1.2. Instalacja aplikacji klienckiej na stanowiskach roboczych
Minimalne wymagania techniczne komputera do instalacji oprogramowania Easy TMS:
§ system operacyjny - Windows 10 (minimalny. NET Framework 4.8),
§ procesor - dwa rdzenie,
§ dysk – HDD min. 2GB wolnej przestrzeni (zalecany SSD),
§ RAM – min. 4GB.

Instalacja aplikacji Easy TMS:
1. Sprawdź czy wybrana stacja robocza znajduje się w tej samej podsieci komputerowej, co serwer,
Program Easy TMS nie będzie działać poprawnie, jeśli stacje robocze nie będą komunikowały się z
komputerem, na którym zainstalowany jest serwer Easy TMS.
Easy TMS jest aplikacją przygotowaną do pracy w sieci. Możliwa jest również praca w trybie Home Office.
Wymaga to przystosowania infrastruktury sieciowej do powyższej pracy.

2. Sprawdź, czy masz dostęp do zasobów sieciowych, które zostały stworzone na serwerze z Easy
TMS,
3. Jeśli powyższe wymagania są spełnione, możesz pobrać aplikację do instalacji na stacjach
roboczych za pomocą linku: EasyTMS User.

1.3. Logowanie i konfiguracja
Logowanie
Zaloguj się, aby rozpocząć pracę z programem. Do logowania użyj standardowych danych
dostępowych:
§ Login - admin
§ Hasło - admin1234

Rys. Okno logowania
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Konfiguracja
Przejdź do okna Konfiguracja, a następnie uzupełnij dane w kolejnych zakładkach.
Uwaga! Wszystkie adresy sieciowe użyte w instrukcji są adresami przykładowymi. W procecie
konfiguracji użyj adresów ze swojej podsieci.

1. Ogólne
Uzupełnij pola:
§ Katalog dostępny z serwera -> tj. prawidłowy adres komputera, na którym zainstalowana

jest aplikacja,
§ Adres serwera -> j.w
§ Numer klienta -> nr. licencji, który otrzymałeś na adres mailowy wskazany w umowie.

Kliknij Dalej.

.

Rys. Zakładka "Ogólne"

Aby sprawdzić adres katalogu, uruchom wiersz polecenia (CMD), następnie wpisz komendę
ipconfig/all i wyszukaj adres w pozycji IPv 4.

2. Konta bankowe
Dodaj nowe konto bankowe (1).
Jeśli chcesz, aby stało się ono kontem domyślnym, zaznacza odpowiedni checkbox (2).

Kliknij Dalej.
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Rys. Edycja konta bankowego
Rys. Dodanie/Edycja konta bankowego

3. Właściciel
a. Kliknij Edytuj (1),

Rys. Zakładka "Właściciel"

b. W nowym oknie:
§ zaznacz checkbox Zmiana danych (2),
§ uzupełnij dane firmy (NIP + REGON) (3),
§ odznacz checkbox Kontrachent bez NIP (4),

c. Kliknij OK.
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Rys. Dodanie/Edycja danych firmy

d. Po powrocie do zakładki Właściciel uzupełnij Urząd skarbowy,
e. oraz - w razie potrzeby - Numer BDO.
Kliknij Dalej.

4. Kontrachenci
Zakładka zawiera domyślne ustawienia dla nowych kontrahentów. Dane możesz uzupełnić
samodzielnie bądź ze swoim Wdrożeniowcem.
Kliknij Dalej.
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Rys. Zakładka "Kontrahenci"

5. Zlecenia
Zakładka zawiera domyślne ustawienia dla jednostek miar na zleceniach. Dane możesz
uzupełnić samodzielnie bądź ze swoim Wdrożeniowcem.
Kliknij Dalej.
Dane możesz również edytować w przyszłości.

Rys. Zakładka "Zlecenia"

6. Wydruk
Uzuepłnij adres katalogu załączników. Jest to miejsce, w którym przechowywane są wszystkie
pliki, do których chcesz mieć dostęp (folder PlikiET -> patrz: Instalacja aplikacji Easy TMS na
serwerze
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).

W razie potrzeby wstaw logo.
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Kliknij Dalej.

Rys. Zakładka "Wydruk"

7. Telematyka
Uzupełnij pola:
§ Numer klienta,
§ Numer API,
§ Login,
§ Hasło.

Kliknij Zatwierdź.

Rys. Zakładka "Telematyka"
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Num er klienta i Num er API są ze sobą tożsame.
Num er klienta sprawdzisz w Panelu GBox Online:
1. Moduł Ustawienia,
2. Zakładka Dostępy,
3. Sekcja Integracja API Meet GBox.
Login i hasło wygenerujesz w tym samym miejscu Panelu GBox Online.
oznacza, iż dane dostępowe zostały już wygenerowane.
Kliknij

aby zobaczyć szczegóły.
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