
INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 
 
 
Program „Liczarka 2000” służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. 
 
 
 
INSTALACJA PROGRAMU 
 
Program instalujemy na komputerze kopiując folder LICZARKA z nośnika na dysk komputera, a następnie 
uruchamiamy plikiem „liczarka.exe” 
 
Na początku program działa w wersji testowej 14-dniowej. W celu używania wersji testowej należy nacisnąć przycisk 
„Wersja testowa”, a w celu uzyskania pełnej wersji programu należy wpisać kod aktywujący. Kod aktywujący można 
uzyskać u dystrybutora. (Rys.1) 
 

 
 
Rysunek1. Aktywacja 
 
 
 
KONFIGURACJA PROGRAMU 
 
Przy pierwszym uruchomieniu programu, należy zalogować się podając następujące dane: 
(Rys.2) 
 
- Skarbnik: biuronet [1] 
- Hasło: media [2] 
 

 
 
Rysunek 2.Okno logowania 
 
OKNA DATY I CZASU 
 
Okno daty i czasu pokazuje się w momencie zalogowania. 
W przypadku nieprawidłowej daty systemowej możemy ją zmienić 
 



 
 
Rysunek 3.Godzina i Data 
 
Aby rozpocząć pracę z programem należy wprowadzić trzy parametry: 
 
Z menu „słowniki” wybieramy „Dodaj/Edytuj Skarbników, co pozwoli nam wybrać osobę odpowiedzialną za 
rozliczanie kasjerów. (Rys. 4) 
Po dodaniu skarbnika, wchodzimy ponownie do menu „słowniki” i wybieramy opcje „Dodaj/Edytuj Kasjerów”, aby 
dodać lub zmienić obsługiwanych kasjerów. (Rys. 4) 
Ostatnim niezbędnym do uzupełnienia parametrem programu jest opcja „Dodaj/Edytuj Kasy” z menu „Słowniki”, która 
pozwoli nam dodawać i edytować kasy, z których została pobrana gotówka. (Rys. 4) 
 
Opisane wyżej parametry należy wprowadzić raz, podczas pierwszego uruchomienia programu. Program zapamięta 
wprowadzone dane. 
 

 
Rysunek 4.Liczarka 
 
OMÓWIENIE OKNA OPERACJI 
 
Po ustawieniu parametrów [skarbnik,kasjer,kasa] naciskamy ikonkę „Nowa operacja” w oknie Lista Operacji. 
 

 
Rysunek 5.Operacja 



1 - „Numer operacji” - okno informuje nas o numerze operacji - każdej następnej operacji przypisywany jest 
automatycznie kolejny numer. W programie nie ma możliwości wprowadzenia dwóch operacji o tych samych 
numerach, numery zawsze są nadawane automatycznie przez program – użytkownik nie ma wpływu na bieżący 
numer operacji. 

 
 
2 - „Data operacji” - kiedy operacja została przeprowadzona, istnieje możliwość zmiany daty transakcji (7) 
 
 
3 - „Kasjer” -wybieramy kasjera. Do wyboru mamy wszystkich wcześniej zdefiniowanych kasjerów w menu słowniki 

(6) 
 
 
4 - „Kasa” –wybieramy kasę. Do wyboru mamy wszystkie wcześniej zdefiniowane kasy w menu słowniki (5) 
 
 
8 - „Dzienna suma wpłat” - informuje nas o całkowitej sumie wpłat z wybranej kasy (4) w danym dniu 
 
 
9 - „Kwota deklarowana” - jest kwotą, którą wpisujemy z deklaracji kasjera, następnie jest odejmowana od „Sumy 

denominacji”(23) a wynik działania jest podawany w okienku „Różnica”(10). Funkcja ta ma na celu kontrolę kwoty 
deklarowanej przez kasjera z rzeczywistym jej stanem. 

 
 
10 - „Różnica” - okno pokazuje nam różnicę między dzienną sumą wpłat (8) a kwotą deklarowaną (9) 
 
 
11,17 - nominały banknotów możemy zaznaczać na dwa sposoby: 
 
           -klikając na ikonie „nominał” (17) 
           -wybierając banknot z prawej strony (11) 
 
 
12 - „Drukuj”- okienko, dzięki któremu możemy wydrukować aktualnie wprowadzaną transakcję 
 
 
13 - „Księguj” - po naciśnięciu tego okienka archiwizujemy wprowadzaną operacje 
 
 
14 - „Drukuj i Księguj” – funkcja ta łączy w sobie jednocześnie opcje „Drukuj” (12) i „Księguj” (13) 
 
 
15 - dzięki tej opcji możemy wybrać nominał, jaki jest nam aktualnie potrzebny 
 

16 - po naciśnięciu tej ikony potwierdzamy ilość banknotów wybranego nominału, które jednocześnie pojawią się w     
oknie „Denominacji”(20) [zamiast ikonki (16) możemy nacisnąć Enter] 
 
 
 
17 - „Nominał” - wyświetla wybraną wartość banknotu 
 
 
18 - „Ilość” - w tym okienku wpisujemy ilość banknotów 
 
19 - „Suma” - przedstawia wartość wprowadzonego aktualnie nominału liczonego na podstawie ilości banknotów. 
 
20 - „Denominacja” - wyświetla wszystkie liczenia banknotów i bilonu, jakie wykonaliśmy w czasie jednego     
rozliczania kasjera 
 
21 - „Bilon” - w tym miejscu wpisujemy kwotę bilonu 
 
 
22 - „Uwagi” - to okno umożliwia nam napisanie notatki dotyczącej danej transakcji 
 
23 - „Suma denominacji” - pokazuje całkowitą wartość wprowadzonej aktualnie kwoty 



 
 
 
CHARAKTERYSTYKA OKNA LISTA OPERACJI: 

 
Rysunek 6.Lista operacji 
 
1 - „Data operacji” – w tych okienkach wpisujemy przedział czasowy interesujących nas transakcji 
 
2 - „Zamknij”- zamyka okno „Lista operacji” 
 
3 - „Drukuj”- umożliwia wydruk Listy Operacji 
 
4 - „Nowa operacja” - ten przycisk umożliwia wprowadzenie nowej operacji (Rys.4) 
 
5,6,7 -są to filtry, które dają nam możliwość edycji „Listy operacji” w zależności od naszych potrzeb [Kasa, Kasjer,   

Skarbnik] 
 
8 - wyświetla archiwum wszystkich zapisanych operacji. Sposób ich wyświetlania można edytować przy pomocy 

okienek (1),(5),(6),(7). Aby zmienić wprowadzoną wcześniej operacje, należy na nią kliknąć dwukrotnie. 
Spowoduje to przejścia do okna „Operacja” z daną transakcją i umożliwi jej edycje. 

 
PRZYKŁAD ROZLICZENIA KASJERA: 
 
Po zalogowaniu się w programie naciskamy ikonę „Nowa operacja”, uzupełniamy pola „Kasjer” (1) i „Kasa”(2) Rys.7 
[bez uzupełnienia pól (1) i (2) nie możemy zarchiwizować danych (3)] 
 
 

 
Rysunek 7.Operacj 



Program posiada następujące tryby działania: 
 
-z podłączoną liczarką [w trybie liczenia wartościowego lub w trybie liczenia ilościowego] 
 

• Dzięki zastosowaniu trybu liczenia wartościowego oferowanego przez liczarki serii GC-2000 (model GC-2000 
UV/VC i GC-2000 FC/VC), możemy w znacznym stopniu usprawnić proces księgowania i liczenia banknotów. 
Program z podłączoną liczarką, z włączoną opcją liczenia wartościowego, po przeliczeniu banknotów w 
liczarce, automatycznie przesyła do programu „Sumę Denominacji” i ilość każdego nominału. 

 
• W trybie liczenia ilościowego, liczarka przesyła nam do komputera ilości aktualnie przeliczonych banknotów. 

Ich wartość musimy zaznaczyć sami, naciskając okienko „Nominał” i wybierając odpowiednią wartość 
banknotu, albo zaznaczając rysunek nominału interesującego nas banknotu, z prawej strony okna Operacja. 
Wybór nominału musi zostać dokonany, przed wykonaniem liczenia na liczarce. 

 
 
-liczenie bez podłączenia liczarki do komputera [wszystkie operacje wykonujemy na komputerze samoczynnie] 

W tym trybie, należy samemu wybrać nominał (4) lub (6), następnie wprowadzamy ilość banknotów danego 
nominału (5). Po naciśnięciu klawisza Enter lub kliknięciu ikony (11) program wprowadzi bieżący nominał do pola 
Denominacja oraz uwzględni go w „Sumie denominacji”. Wynik archiwizujemy poprzez naciśnięcie ikony 
„Księguj”(8) lub „Drukuj i Księguj” (9).(Rys 8.) 

 
 

 
Rysunek 8.Operacja 
 
PODŁĄCZANIE LICZARKI DO KOMPUTERA: 
 
Po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą dołączonego kabla, należy w programie ustawić port, do którego 
jest aktualnie podłączona liczarka. W tym celu w menu Ustawienia, wybieramy odpowiednio port: COM1, COM2, 
COM3 lub COM4 (Rys.9). Wykrycie Liczarki przez komputer nastąpi automatycznie i zostanie zasygnalizowane 
napisem „Liczarka Podłączona” na górnym pasku okna. 
 

 
 
Rysunek 9. Ustawianie portu COM. 
 
 
 
 



RAPORTY: 
 
Program umożliwia nam drukowanie kilku rodzajów raportów: 
 
• raport dzienny – jest raportem z wszystkich transakcji w danym dniu, z rozbiciem na poszczególnych kasjerów; 
• raporty w/g kasjerów –jest raportem dziennym jednego konkretnego kasjera lub wszystkich; 
• raporty w/g kas –jest raportem dziennym jednej kasy lub wszystkich; 
• raport zbiorczy - jest raportem w którym możemy zaznaczyć przedział czasowy który nas interesuje. Jest to 

uproszczony raport sumujący wszystkie transakcje w zaznaczonym przez nas czasie; 
• raporty w/g skarbników-jest raportem dziennym jednego lub wszystkich skarbników obsługujących program w 

danym dniu. 
 

 
 
Rysunek 10. Raporty 
 
 
WYŁĄCZANIE NIEAKTYWNYCH KASJERÓW 
 
 
 

                                                   
 
Rysunek 11.Dodaj/Edytuj kasjerów                                                                           Rysunek 12.Kasjerzy 
 
 
W celu wyłączenia nieaktywnych kasjerów wchodzimy w menu „słowniki”, wybieramy opcje „Dodaj/Edytuj 
Kasjerów”(Rys.11) i w oknie „Kasjerzy” (rys.12) wybieramy z listy kasjera, którego chcemy wyłączyć (1) a następnie 
zaznaczamy pole „Kasjer nieaktywny” (2). Na zakończenie naciskamy ikonę „Zastosuj” (3). Jeżeli chcemy wyjść z okna 
„Kasjerzy” naciskamy ikonę „OK” (4), w tym wypadku zmiany także zostaną zapisane. 
 
 
Jest możliwość wyjścia z okna „Operacja” bez potrzeby zapisywania aktualnej operacji: Alt + F4 
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