
 

  

IMAG WINDYKATOR 

IMAG Dariusz Biliński 

biuro@imag.pl 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Wersja: 2.5 



 

 

1 IMAG WINDYKATOR 

eimag.pl 

Spis treści 
Opis programu ................................................................ 2 

Wsparcie ......................................................................... 2 

Klucz licencyjny ............................................................... 2 

Aktualizacja ..................................................................... 2 

Wymagania programu .................................................... 3 

Instalacja ......................................................................... 4 

Pierwsze uruchomienie .................................................. 7 

Ustawienia poczty SMTP ................................................ 9 

Monity .......................................................................... 10 

Szablony ........................................................................ 12 

Lista dostępnych zmiennych ........................................ 13 

Ustawienia .................................................................... 16 

Pobieranie adresu e-mail.............................................. 16 

Automatyczne uruchamianie windykacji ..................... 18 

Monitor ......................................................................... 19 

Wykluczenia .................................................................. 21 

Historia ......................................................................... 23 

Przykładowa wiadomość windykacyjna ....................... 24 

Funkcje dodatkowe aplikacji ........................................ 25 

   Usuwanie historii windykacji ..................................... 25 

Generowanie pliku historii windykacji .......................... 25 

   PDF ............................................................................. 25 

   TXT ............................................................................. 26 

Changelog ..................................................................... 28 

 



 

 

2 IMAG WINDYKATOR 

eimag.pl 

Opis programu 
 

Aplikacja WINDYKATOR jest rozszerzeniem dla programu WAPRO WF-MAG i działa na wspólnej 

bazie danych. Główną funkcją oprogramowania jest windykacja w postaci wiadomości e-mail 

klientów, którzy posiadają niezapłacone dokumenty handlowe. 

Aplikacja umożliwia podgląd aktualnego stanu dokumentów handlowych dla wszystkich 

kontrahentów. 

Przed uruchomieniem aplikacji należy nabyć klucz licencyjny postaci: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-

XXXXX niezbędny do prawidłowego działania aplikacji. 

Wsparcie 
Pytania dotyczące funkcjonalności aplikacji prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@imag.pl 

Klucz licencyjny 
Klucz licencyjny wydawany jest dla konkretnej bazy danych WF-MAG i tylko z tą bazą może 

współpracować.  

Aktualizacja 
W przypadku wydania nowej wersji, po włączeniu aplikacji pojawi się komunikat o możliwości 

aktualizacji. 
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Wymagania programu 
 

Do prawidłowego działania aplikacji należy spełnić poniższe wymagania systemowe oraz 

programowe: 

 Komputer z procesorem >1 GHz kompatybilny z x86;  

 >512 MB RAM (>1024 MB RAM dla Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 

10); 

 Łącze internetowe o prędkości > 2 Mb. 

 SQL SERVER w wersji co najmniej 2012 

 Wersja WF-MAG 8.x 

 Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10  

 .NET Framework 4.5 

 Serwer SMTP poczty 
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Instalacja 
Instalacja aplikacji odbywa się w kilku prostych krokach.  

1) Zalecaną ścieżką aplikacji jest C:\Imag\Windykator. Eliminuje ona ewentualne problemy 

z uprawnieniami do zapisu. 

 

2) Możliwość utworzenia skrótu do aplikacji na pulpicie 
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3) Podsumowanie instalatora 

 

4) Proces instalacji 
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5) Zakończenie instalacji 
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Pierwsze uruchomienie 
Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji należy uzupełnić USTAWNIENIA w poniższym oknie: 

 

Po uzupełnieniu danych należy sprawdzić połączenie pod przyciskiem „Sprawdź połaczenie“. 

Przy próbie połączenia dodawane są niezbędne tabele aplikacji WINDYKATOR do bazy danych. 

Po poprawnym połączeniu zostanie wyświetlony komunikat „Baza danych gotowa do pracy“: 
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Kolejnym niezbędnym krokiem jest uzupełnienie licencji. W tym celu przechodzimy do zakładki 

„Licencja“ 

 

I uzupełniamy pole Numer licencji kluczem postaci XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX po czym ją 

aktywujemy „Aktywuj licencję“ 

 

Po poprawnej aktywacji Stan licencji zostanie „Potwierdzony“ i aplikacja jest gotowa do pracy. 

Brak daty w polu data wygaśnięcia oznacza, że licencja jest bezterminowa. 
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Ustawienia poczty SMTP 
Zakładka Ustawienia -> Poczta umożliwia konfigurację serwera SMTP poczty wychodzącej. 

Należy uzupełnić dane zgodnie z Państwa serwerem. 

 

 

 

„Wyślij wiadomość testową“ – umożliwia kontrolę połączenia. Wysyłana jest informacja o 

poprawnej konfiguracji serwera SMTP. 

„Testuj wszystkie szablony“ – umożliwia wysłanie maili na adres NADAWCY wszystkich 

szablonów ze statusem Aktywny, pozwala to kontrolować aktualną konfigurację (nazwy 

zmiennych nie są w tym momencie konwertowane na dane, do kontroli ostatecznych ustawień 

należy stworzyć testowy dokument handlowy i w zakładce Monit -> Prawy przycisk myszy na 

kontrahenta (testowego) wybrać „Wyślij przypomnienie“ – w ten sposób wysyłamy maila tylko 

do wybranego kontrahenta!). 
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Monity 
Monity umożliwiają konfigurację wysyłek maili do kontrahentów. Mechanizm umożliwia 

wybranie konkretnego czasu w którym wiadomość zostanie wysłana. 

Przykład 1: 

Znak  więcej / Termin Przed / Liczba dni 3 / Interwał 1 oznacza, że wiadomość zostanie wysłana, 

gdy istnieje dokument handlowy, którego termin płatności wynosi więcej niż 3 dni do zapłaty. 

Interwał 1 oznacza, że wiadomość wysłana jest 1 dziennie. 

Przykład 2: 

Monit wysyłany w dniu płatności:  

Znak  równo / Liczba dni 0 / Termin Przed  

Przykład 3: 

Monit wysyłany codziennie po upływie terminu płatności:  

Znak  więcej / Liczba dni 0 / Termin Po / Interwał 1 

Przykład 4: 

Monit wysyłany 5 dni po upływie terminu płatności:  

Znak  równo / Liczba dni 5 / Termin Po  

 

Lista monitów 
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Dodanie nowego monitu 
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Szablony 
Szablony umożliwiają konfigurację wysyłanego maila. 

 

 

Nazwa szablonu e-mail – nazwa robocza szablonu 

Temat wiadomości -  temat wiadomości E-MAIL 

HTML Editor – umożliwia konfigurację dla osób które nie znają HTML 

HTML Code – podgląd kodu HTML szablonu wiadomości 

TXT – wiadomość tekstowa 

Kraje – Lista krajów których szablon tyczy (obsługa wielu krajów dla 1 szablonu np. 

anglojęzyczne)  

Włączony – aktywność szablonu 
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Lista dostępnych zmiennych 

 

Bieżący dokument handlowy: 

 

%NumerBiezacejFaktury% - Numer bieżącej faktury 

%FormaPlatnosciBiezacejFaktury% - Forma płatności biezącej faktury 

%DataSprzedazyBiezacejFaktury% - Data sprzedaży bieżącej faktury 

%DataWystawieniaBiezacejFaktury% - Data wystawienia bieżącej faktury 

%TerminPlatnosciBiezacejFaktury% - Termin płatności bieżącej faktury 

%PozostaloDoZaplatyBiezacejFaktury% - Pozostało do zapłaty z biezącej faktury 

%PozostaloDniBiezacejFaktury% - Pozostało dni do zapłaty bieżącej faktury 

%RazemZaplaconoBiezacejFaktury% - Razem zapłacono z bieżącej faktury 

%WartoscBruttoBiezacejFaktury% - Wartość brutto bieżącej faktury 

%WartoscNettoBiezacejFaktury% - Wartość netto bieżącej faktury 

%KontrahentNazwaBiezacejFaktury% - Nazwa kontrahenta bieżącej faktury 

 

Kontrahent: 

 

%KontrahentNazwa% - Nazwa kontrahenta - Kontrahent 

%KontrahentPelnaNazwa% - Pełna nazwa kontrahenta - Kontrahent 

%KontrahentNip% - Numer NIP - Kontrahent 

%KontrahentNipPl% - Numer NIP PL - Kontrahent 

%KontrahentDniPoTerminie% - Dni po terminie - Kontrahent 

 

Inne: 

 

%DzisiejszaData% - Dzisiejsza data 

 

// Polska wersja językowa 

 

%TabelaListaFakturHTML% - tabela innych nieopłaconych faktur (sortowanie po terminie 

rosnąco) 

%TabelaFakturaGlownaHTML% - tabela bieżąca faktura 

%TabelaListaWszystkichFakturHTML% - tabela wszystkich nieopłaconych faktur (sortowanie po 

terminie rosnąco) 

%TabelaListaFakturHTMLRamka% - tabela innych nieopłaconych faktur (sortowanie po terminie 

rosnąco) wersja z obramowaniem 

%TabelaFakturaGlownaHTMLRamka% - tabela bieżąca faktura wersja z obramowaniem 

%TabelaListaWszystkichFakturHTMLRamka% - tabela wszystkich nieopłaconych faktur 

(sortowanie po terminie rosnąco) wersja z obramowaniem 

%TabelaListaFakturPrzedTerminemHTMLRamka%- tabela lista wszystkich faktur przed 

terminem wersja z obramowaniem 
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%TabelaListaFakturPrzedTerminemHTML% - tabela lista wszystkich faktur przed terminem 
%TabelaListaFakturPoTerminieHTMLRamka% - tabela lista wszystkich faktur po terminie wersja 
z obramowaniem 
%TabelaListaFakturPoTerminieHTML% - tabela lista wszystkich faktur po terminie 
  

// Angielska wersja językowa 

 

%TabelaListaFakturHTMLEn% - tabela innych nieopłaconych faktur (sortowanie po terminie 

rosnąco) 

%TabelaFakturaGlownaHTMLEn% - tabela bieżąca faktura 

%TabelaListaWszystkichFakturHTMLEn% - tabela wszystkich nieopłaconych faktur (sortowanie 

po terminie rosnąco) 

%TabelaListaFakturHTMLRamkaEn% - tabela innych nieopłaconych faktur (sortowanie po 

terminie rosnąco) wersja z obramowaniem 

%TabelaFakturaGlownaHTMLRamkaEn% - tabela bieżąca faktura wersja z obramowaniem 

%TabelaListaWszystkichFakturHTMLRamkaEn% - tabela wszystkich nieopłaconych faktur 

(sortowanie po terminie rosnąco) wersja z obramowaniem 

%TabelaListaFakturPrzedTerminemHTMLRamkaEn%- tabela lista wszystkich faktur przed 

terminem wersja z obramowaniem 

%TabelaListaFakturPrzedTerminemHTMLEn% - tabela lista wszystkich faktur przed terminem 
%TabelaListaFakturPoTerminieHTMLRamkaEn% - tabela lista wszystkich faktur po terminie 
wersja z obramowaniem 
%TabelaListaFakturPoTerminieHTMLEn% - tabela lista wszystkich faktur po terminie 
 

// Niemiecka wersja językowa 

 

%TabelaListaFakturHTMLDe% - tabela innych nieopłaconych faktur (sortowanie po terminie 

rosnąco) 

%TabelaFakturaGlownaHTMLDe% - tabela bieżąca faktura 

%TabelaListaWszystkichFakturHTMLDe% - tabela wszystkich nieopłaconych faktur (sortowanie 

po terminie rosnąco) 

%TabelaListaFakturHTMLRamkaDe% - tabela innych nieopłaconych faktur (sortowanie po 

terminie rosnąco) wersja z obramowaniem 

%TabelaFakturaGlownaHTMLRamkaDe% - tabela bieżąca faktura wersja z obramowaniem 

%TabelaListaWszystkichFakturHTMLRamkaDe% - tabela wszystkich nieopłaconych faktur 

(sortowanie po terminie rosnąco) wersja z obramowaniem 

%TabelaListaFakturPrzedTerminemHTMLRamkaDe%- tabela lista wszystkich faktur przed 

terminem wersja z obramowaniem 

%TabelaListaFakturPrzedTerminemHTMLDe% - tabela lista wszystkich faktur przed terminem 
%TabelaListaFakturPoTerminieHTMLRamkaDe% - tabela lista wszystkich faktur po terminie 
wersja z obramowaniem 
%TabelaListaFakturPoTerminieHTMLDe% - tabela lista wszystkich faktur po terminie 
 

// Rosyjska wersja językowa 
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%TabelaListaFakturHTMLRu% - tabela innych nieopłaconych faktur (sortowanie po terminie 

rosnąco) 

%TabelaFakturaGlownaHTMLRu% - tabela bieżąca faktura 

%TabelaListaWszystkichFakturHTMLRu% - tabela wszystkich nieopłaconych faktur (sortowanie 

po terminie rosnąco) 

%TabelaListaFakturHTMLRamkaRu% - tabela innych nieopłaconych faktur (sortowanie po 

terminie rosnąco) wersja z obramowaniem 

%TabelaFakturaGlownaHTMLRamkaRu% - tabela bieżąca faktura wersja z obramowaniem 

%TabelaListaWszystkichFakturHTMLRamkaRu% - tabela wszystkich nieopłaconych faktur 

(sortowanie po terminie rosnąco) wersja z obramowaniem 

%TabelaListaFakturPrzedTerminemHTMLRamkaRu%- tabela lista wszystkich faktur przed 

terminem wersja z obramowaniem 

%TabelaListaFakturPrzedTerminemHTMLRu% - tabela lista wszystkich faktur przed terminem 
%TabelaListaFakturPoTerminieHTMLRamkaRu% - tabela lista wszystkich faktur po terminie 
wersja z obramowaniem 
%TabelaListaFakturPoTerminieHTMLRu% - tabela lista wszystkich faktur po terminie 
 

 

*Po dodaniu nowego szablonu możliwe jest wyslanie testowego maila w ramach kontroli. 

Ustawienia -> Poczta-> Testuj wszystkie szablony 

**Należy zwrócić uwagę czy zmienne generowane przez Edytor nie zostaną rozdzielone kodem 

HTML. Nazwa zmiennej w HTML Code musi być jednym ciągiem! 

<SPAN>%TabelaFakturaGlownaHTML%</SPAN> - PRAWIDŁOWO 

<SPAN>%TabelaFaktura<SPAN>Glowna</SPAN>HTML%</SPAN> - BŁĄD!!! 
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Ustawienia 

Pobieranie adresu e-mail 

 

Pobieraj adres e-mail kontrahenta z: - opcja umożliwia wybranie miejsca z którego pobierany 

jest adres e-mail do wysyłki.  

Dozwolone są pola: 

 Kontrahent 

 Kontakty (pobierany jest tylko dla domyślnego kontaktu) 

 Pole1 

 Pole2 

 Pole3 

 Pole4 

 Pole5 

 Pole6 

 Pole7 

 Pole8 

 Pole9 

 Pole10 

Domyślne w kontrahent – umożliwia dodatkowe pobieranie adresu e-mail kontrahenta w 

przypadku, gdy nie zostanie odnaleziony w wybranym miejscu (pobiera z kontrahenta).  

Przykład: Jeżeli zostało wybrane Pole1, które jest puste aplikacja spróbuje pobrać adres e-mail 

bezpośrednio z kontrahenta.   
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Wysyłaj windykację do płatnika jeżeli jest wybrany  - opcja zmienia kontrahenta docelowego 

windykacji. Jeżeli w zamówieniu wybrany jest inny płatnik – mail z windykacją zostanie wysłany 

na adres płatnika.  

 

Wysyłaj tylko 1 maila dla szablonu (dla tabel) – Opcja umożliwia ograniczenie wysyłania maila 

dla kontrahenta do jednego dla każdego aktywnego szablonu. Funkcja umożliwia wykorzystanie 

zmiennych %TabelaListaFakturPoTerminieHTML% oraz %TabelaListaFakturPrzedTerminemHTML%  
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Automatyczne uruchamianie windykacji 

Funkcja włączająca zadanie w systemowym harmonogramie zadań, która raz dziennie wywołuje 

wysyłanie maili. 

Należy wybrać godzinę i Utworzyć zadanie 

 

Poprawnie utworzone/aktywne zadanie zostanie potwierdzone w polu „Zadanie jest 

uruchomione”. Zielony checkbox oznacza, że funkcja działa i uruchamia się codziennie o 7:00 

AM.   
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Monitor 
Monitor zawiera listę kontrahentów którzy posiadają niezapłacone dokumenty handlowe. 

 

Pole adres e-mail zawiera informację na jakiego maila zostanie wysłane przypomnienie. Jest tu 

wyświetlana informacja końcowa – zawiera w sobie dane z ustawień np. Kontakty. Umożliwia 

tym samym kontrolę, gdzie dokładnie zostaje wysłana wiadomość. 

Po dwukrotnym kliknięciu na danego kontrahenta pokazana jest lista z niezapłaconymi 

fakturami. 

  



 

 

20 IMAG WINDYKATOR 

eimag.pl 

 

Kolor żółty – oznacza, że do terminu płatności zostało co mniej niż 4 dni 

Kolor czerwony – oznacza, że termin płatności został przekroczony 
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Wykluczenia 
Zakładka zawiera listę kontrahentów wykluczonych z windykacji.  

Dodawanie kontrahenta do listy wykluczeń  

W zakładce monitor wybieramy danego kontrahenta PPM (Prawy przycisk myszy) -> Dodaj do 

listy wykluczeń. W analogiczny sposób odbywa się usuwanie kontrahenta z listy wykluczeń (w 

zakładce Wykluczenia) 

 

Zakładka Wykluczenia zawiera kontrahentów wykluczonych z windykacji. Wiadomości do tych 

kontrahentów nie są wysyłane. 
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Dodanie do listy wkluczeń kontrahentów z WF-MAG 

Przycisk „Znajdź kontrahenta” umożliwia dodanie do listy wykluczeń kontrahentów z bazy 

danych WF-MAG. Wyszukiwarka filtruje kontrahentów po Nazwie oraz Pełnej nazwie 

kontrahenta. 

 

Aby dodać kontrahenta do wykluczeń po wyszukaniu należy z Menu dostępnego po kliknięciu 

PPM(Prawy przycisk myszy) -> wybrać Dodaj do listy wykluczeń. 
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Historia 
Zakładka historia zawiera log wysłanych wiadomości 
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Przykładowa wiadomość windykacyjna 
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Funkcje dodatkowe aplikacji 
  

Usuwanie historii windykacji 

Aplikacja umożliwia usunięcie zapisanej historii windykacji kontrahentów.  

* UWAGA! Nie zalecam się usuwać ostatnich 7 dni zapisanej historii.  

 

Generowanie pliku historii windykacji 

PDF 

Należy znaleźć i zaznaczyć kontrahenta dla którego raport zostanie wygenerowany. 
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Przykładowy dokument wynikowy: 

 

TXT 

W przypadku generowania raportu w formacie .txt należy wybrać odpowiednią nazwę w polu 

„ROZSZERZENIE“  
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Przykładowy dokument wynikowy: 
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Changelog 
Historia zmian wersji aplikacji 

Opis zmian Wersja Data 

- Obsługa wielu walut V1.6 04.01.2017 
- Lista wykluczeń kontrahentów 
- Sprawdzanie dostępności nowych wersji aplikacji 
- Obsługa dokumentów handlowych sprzedaży 
- Dodano zmienne tabel w wersji z obramowaniem 

 
V1.7 

 
14.01.2017 

- Windykacja płatnika zamówienia 
- Możliwość wysłania 1 maila do klienta dla 
szablonu 
- Zabezpieczenie faktur zakupu (blokada) 
- Nagłówki tabel w językach (PL,EN,DE,RU) 
- Tabele przed terminem płatności  
- Tabele po terminie płatności 

V1.8 20.02.2017 

- Tłumaczenia tabel językowych (EN,DE,RU) V2.0 23.02.2017 
- Zabezpieczenia 
- Kodowanie haseł zapisanych w aplikacji 

V2.2 21.03.2017 

- Pobieranie maila kontrahenta z pól dodatkowych V2.3 25.03.2017 
- Usuwanie historii windykacji 
- Generowanie raportu (txt, pdf) z historią 
windykacji dla danego kontrahenta 

V2.5 30.03.2017 

 

 


