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Wstęp
Jednostki administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszenia, firmy i inne podmioty
realizują swoje zadania między innymi poprzez prowadzenie szerokiej korespondencji. Aby
zachować porządek w dokumentacji, prowadzoną korespondencję muszą rejestrować
w formie rejestrów przesyłek wpływających lub wychodzących. Prowadzone sprawy rejestrują
w spisach spraw. Zasady prowadzenia tych rejestrów reguluje nowa instrukcja kancelaryjna.
BIT Rejestry pozwala na uporządkowanie prowadzonych rejestrów poprzez wprowadzenie
centralnej bazy danych oraz ujednolicenie zakresu informacyjnego.
Aplikacja BIT Rejestry jest w pełni zgodna z Rozporządzeniem z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
BIT Rejestry to nowoczesna aplikacja, napisana z myślą o ułatwieniu pracy kancelaryjnej.
Zawiera wszystkie niezbędne opcje do zarządzania rejestrami. Praca z aplikacją nie wymaga
żadnego specjalistycznego szkolenia.
Aplikacja jest bardzo łatwa w instalacji - może być instalowana na pojedynczym stanowisku
pracy lub na kilku. Również w wariancie pracy na wielu stanowiskach nie wymaga
dedykowanego serwera bazy danych.

Funkcje aplikacji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rejestry przesyłek wychodzących i wpływających,
Rejestr upoważnień, umów oraz faktur,
Spis spraw,
Rejestr kontrahentów,
Metryka sprawy,
Zakres danych zgodny z Rozporządzeniem,
Sortowanie, filtrowanie i przeszukiwanie wybranych rejestrów,
Anulowanie wpisów w rejestrach,
Drukowanie wpisów w rejestrach,
Zapisanie całości lub części rejestru do pliku,
Baza korespondentów budowana na podstawie wpisów – raz wpisz i wybieraj z listy,
Łatwe wprowadzanie danych do rejestru – minimalny zakres danych do podania,
Wbudowane gotowe klasyfikacje JRWA dla różnych typów podmiotów,
Dodawanie załączników do rejestrów,
Łatwe edytowanie wbudowanych słowników ,
Wbudowana obsługa skanera.
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Historia zmian aplikacji BIT Rejestry
Wersja 2.0
•
•
•
•

Dodanie obsługi metryki sprawy,
Dodanie funkcji aktualizacji systemu, w tym również aktualizacji bazy danych
rejestrów,
Dodanie możliwości ukrycia przesyłek anulowanych w wynikach wyszukiwania,
W przypadku zawieszenia się aplikacji, dodanie możliwości zgłoszenia błędu
bezpośrednio do producenta.

Wersja 3.0
•
•
•
•

Obsługa nowych rejestrów - rejestr upoważnień oraz rejestr umów,
Możliwość dołączania załączników do rejestrów,
Możliwość edycji wbudowanych słowników,
Dodanie mechanizmu maski dla pola sprawa przy dodawaniu Spraw.

Wersja 4.0
•
•
•

Obsługa nowego rejestru - rejestr kontrahentów,
Możliwość dodawania załączników do rejestrów prosto z urządzenia skanującego,
Dodanie nowych klasyfikacji JRWA - przedszkolnego i szkolnego.

Wersja 4.4
•

Dodano możliwość wydruku pocztowej książki nadawczej (zaakceptowanej przez
Pocztę Polską).

Wersja 4.5
•
•
•

Obsługa nowego rejestru - rejestr faktur.
Dodanie mechanizmu zarządzania kopiami zapasowymi.
Możliwość zarządzania użytkownikami systemu.
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Pierwsze uruchomienie
Rejestracja aplikacji
W trakcie pierwszego uruchomienia programu BIT Rejestry aplikacja musi zostać
zarejestrowana w bazie danych producenta. Dzięki rejestracji producent programu, firma
BIT S.A., może świadczyć jego użytkownikom pomoc oraz informować ich o nowościach
i aktualizacjach programu. Rejestracja nie wiąże się z żadnymi opłatami (poza ew. opłatami
związanymi z korzystaniem z połączenia internetowego).
Uwaga! Niezarejestrowana aplikacja nie będzie mogła być aktywowana. Tym samym
użytkownik straci możliwość korzystania z niektórych funkcji programu.
W formularzu rejestracyjnym należy podać dane podmiotu (firmy) będącej użytkownikiem
programu oraz dane osoby kontaktowej (np. użytkownika lub osoby odpowiedzialnej za
kwestie informatyczne czy też koordynatora czynności kancelaryjnych). Wysłanie formularza
odbywa się po naciśnięciu przycisku Zarejestruj, natomiast przycisk Zarejestruj później
przerywa proces rejestracji, w tym przypadku użytkownik będzie mógł dokonać rejestracji
w późniejszym czasie.

Uwaga! Do poprawnej rejestracji wymagane jest aktywne połączenie z Internetem.
Następnym etapem rejestracji jest jej potwierdzenie. Użytkownik na wskazany w formularzu
rejestracyjnym adres e-mail otrzyma kod potwierdzenia, który następnie należy wprowadzić
w oknie potwierdzenia rejestracji w aplikacji BIT Rejestry.
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W celu zakończenia procesu rejestracji należy wybrać przycisk Potwierdź, natomiast aby
w późniejszym czasie wprowadzić otrzymany kod należy wybrać opcję Potwierdź później.
Uwaga! W przypadku nie otrzymania kodu potwierdzenia należy sprawdzić folder z pocztą
niechcianą (SPAM) bądź w przypadku podania błędnego adresu e-mail powinno się użyć
opcję Ponów rejestrację, w celu dokonania ponownej rejestracji produktu.

Aktywacja aplikacji
Po skończonym procesie rejestracji pojawi się nowe okno, w którym użytkownik będzie mógł
dokonać aktywacji programu BIT Rejestry. Więcej informacji odnośnie aktywacji znajduje się
pod adresem: http://www.bitrejestry.pl/kup.html

W celu aktywowania programu należy we właściwym polu wprowadzić otrzymany kod
aktywacyjny, a następnie zatwierdzić wpis przyciskiem Aktywuj. W sytuacji, gdy użytkownik
nie chce aktywować programu bądź chce to zrobić w późniejszym czasie należy wybrać
przycisk Aktywuj później.
BIT Rejestry – Instrukcja użytkownika

7

Uwaga! W przypadku braku aktywacji, po 30 dniach od zainstalowania aplikacji, nie będzie
możliwości dokonywania zmian w dodatkowych rejestrach, a także nie będzie możliwości
pracy na wielu stanowiskach.

Wybór klasyfikacji Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
BIT Rejestry zawiera zestaw gotowych klasyfikacji JRWA, z których można skorzystać
przyspieszając rozpoczęcie pracy z programem. W trakcie pierwszego uruchomienia programu
pojawi się okienko z listą dostępnych klasyfikacji.

Użytkownik dokonuję wyboru typ JRWA (na podstawie typu swojej jednostki), są to:
•
•
•
•
•
•

Klasyfikacja JRWA dla organów zespolonej administracji rządowej w województwie
i urzędów obsługujących te organy,
Klasyfikacja JRWA dla organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów
obsługujących te ograny i związki,
Klasyfikacja JRWA dla organów powiatu i starostw powiatowych,
Klasyfikacja JRWA dla organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich,
Klasyfikacja JRWA dla przedszkoli,
Klasyfikacja JRWA dla szkół.
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Użytkownik może także zrezygnować z gotowej klasyfikacji. W takim przypadku będzie ona
tworzona wraz z dodawaniem kolejnych wpisów do poszczególnych rejestrów.
Istnieje również możliwość wyboru klasyfikacji JRWA w późniejszym czasie. Służy do tego
przycisk Zapytaj później. Należy jednak pamiętać, że dodanie wpisu do któregoś z rejestrów
zablokuje możliwość skorzystania z predefiniowanych wykazów JRWA.
Użytkownik może także wybrać klasyfikacje JRWA w ustawieniach programu. Wciśnięcie
przycisku Wybór klasyfikacji JRWA spowoduje pojawienie się nowego okienka, w którym
należy wskazać typ Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Tworzenie konta nowego użytkownika
Każdy użytkownik, który chce korzystać z aplikacji BIT Rejestry powinien posiadać swoje
indywidualne konto. Może je utworzyć korzystając z przycisku Dodaj nowego użytkownika,
dostępnego w widoku logowania.

Do utworzenia nowego konta wystarczy podać imię i nazwisko użytkownika oraz należy
wprowadzić hasło. Dodatkowo można wybrać ikonę reprezentującą daną osobę. Aby
zatwierdzić i zapisać wprowadzone dane należy wybrać opcję Zapisz.
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Uwaga! Aplikacja udostępnia ikony przedstawiające postaci męskie i żeńskie. Są one
automatycznie podpowiadane na podstawie imienia użytkownika.

Rozpoczęcie pracy
Logowanie
Aby rozpocząć pracę z programem użytkownik musi wybrać swojego użytkownika, poprzez
kliknięcie odpowiedniej ikony na liście użytkowników a następnie należy wprowadzić hasło
dostępowe. Po poprawnym zalogowaniu program BIT Rejestry jest gotowy do pracy.
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Uwaga! Zmiana zalogowanego użytkownika jest możliwa po wcześniejszym wylogowaniu
się aktualnie zalogowanego. Więcej na ten temat znajduje się w rozdziale „Obsługa
programu”.

Obsługa programu
Główny interfejs programu został przedstawiony poniżej.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7
Pasek zakładek. Więcej na ten temat znajduje się w rozdziale Obsługa programu.
Pasek narzędzi, który został opisany w rozdziałach poszczególnych rejestrów.
Wyszukiwarka prosta i zaawansowana. Więcej na ten temat znajduje się w rozdziale
Wyszukiwanie.
Okno podglądu, które został opisany w rozdziałach poszczególnych rejestrów.
Przycisk użytkownika. Więcej na ten temat znajduje się w rozdziale Edytowanie
danych użytkownika.
Przycisk zmiany wyświetlanego roku. Więcej na ten temat znajduje się w rozdziale
Zmiana wyświetlanego roku.
Pasek tytułu. Więcej na ten temat znajduje się w rozdziale Obsługa programu.

Główne okno programu BIT Rejestry składa się z sześciu zakładek widocznych w górnej części
okna. Każda z tych zakładek pozwala na obsługę innego rejestru:
•
•
•
•
•

Rejestr przesyłek wpływających,
Rejestr przesyłek wychodzących,
Rejestr upoważnień,
Rejestr umów,
Rejestr faktur,
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•
•

Rejestr kontrahentów,
Spis spraw.

W zależności od wybranej zakładki w głównym oknie programu pojawi się właściwy rejestr
bądź spis spraw.
Na pasku tytułu znajduje się informacja o tym, który użytkownik jest aktualnie zalogowany.

W lewym górnym rogu głównego interfejsu programu BIT Rejestry znajduje się przycisk
udostępniający opcje, takie jak dostęp do pomocy, zmiana danych użytkownika, wylogowania
z aplikacji, oraz jej zamknięcia.
•

•

•
•

Edytuj ustawienia pozwala użytkownikowi zmienić jego dane (imię i nazwisko oraz
przypisaną ikonę). Dodatkowo, istnieje w tym miejscu możliwość edycji
zdefiniowanych słowników, jak na przykład rodzaj przesyłki bądź typ umowy. Ostatnim
elementem ustawień są maski numerów. Więcej informacji na temat ustawień
znajduje się w rozdziałach Edytowanie danych użytkownika, Edytowanie
wbudowanych słowników oraz Edytowanie maski numerów,
Opcja Pomoc pozwala na dostęp do informacji o programie oraz niniejszej pomocy.
W tym miejscu można również sprawdzić aktualny status aplikacji oraz dokonać jej
rejestracji bądź aktywacji,
Funkcja Wyloguj umożliwia wylogowanie się z programu, a następnie powrócenie do
okna logowania, z poziomu którego można wybrać innego użytkownika,
Funkcja Zamknij umożliwia zakończenie pracy z programem BIT Rejestry.

Zmiana wyświetlanego roku
Zmiana wyświetlanego roku może być dokonana we wszystkich rejestrach prowadzonych

w programie BIT Rejestry. Należy wybrać przycisk Szukaj
, spowoduje to pojawienie
się paska wyszukiwania, na którym znajduje się pole Rok rejestru. Następnie z rozwijanej listy
należy wybrać właściwy rok kalendarzowy

.

Zmiana roku spowoduje, że obok nazwy właściwego rejestru, w polu zakładek, pojawi się
również informacja o roku aktualnie wyświetlanego rejestru.
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Uwaga! Funkcja działa wyłącznie, gdy w systemie znajdują się przesyłki z więcej niż jednego
roku kalendarzowego.

Edytowanie danych użytkownika
Osoba korzystająca z programu ma możliwość edycji wprowadzonych wcześniej danych. Aby
tego dokonać należy kliknąć na zakładkę BIT Rejestry, a następnie należy wybrać opcję Edytuj
ustawienia. Po wybraniu opcji pojawi się nowe okno:

Edytując swoje konto użytkownik ma możliwość zmiany imienia, nazwiska oraz ikony
przypisanej do użytkownika. W tym miejscu można również zaznaczyć, aby domyślnie
widoczna była funkcja metryki sprawy. Aby zatwierdzić i zapisać wprowadzone dane należy
wybrać opcję Zapisz.
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Edytowanie wbudowanych słowników
Aby edytować domyślnie zdefiniowane w programie słowniki należy przejść do edycji
ustawień, a następnie do zakładki Słowniki. W kolejnym kroku użytkownik powinien z listy
rozwijanej wybrać jeden z trzech typów słowników, są to: rodzaj przesyłki, rodzaj czynności
oraz typ umowy.

Po wybraniu właściwego słownika użytkownik może dodawać do niego nowe wpisy, za
pomocą przycisku Dodaj do słownika. Może również usunąć już istniejący wpis za pomocą
ikony
bądź przesunąć jego kolejność na liście
. Inną możliwością edycji jest zmiana
nazwy istniejącego wpisu, dokonuje się tego za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem myszy
na właściwy rekord, a następnie go modyfikując.

Edytowanie maski numerów
Program BIT Rejestry pozwala na edytowanie maski numerów prowadzonych spraw, można
to wykonać za pomocą zakładki Maski numerów w ustawieniach programu.
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Użytkownik ma do wyboru sześć składowych numeru, za pomocą których może stworzyć
właściwą maskę, są to:
#2R - dwie ostatnie cyfry roku bieżącego,
#4R - cztery cyfry roku bieżącego,
#DNR - numer kolejny w roku, pod którym element został zarejestrowany,
#NN - inicjały zalogowanego użytkownika,
#KOMRG - skrót komórki organizacyjnej, w ramach której element jest rejestrowany,
#RWA – symbol RWA, do którego element jest rejestrowany.
Uwaga! Elementami obowiązkowymi są #DNR oraz #2R lub #4R.
W przypadku stworzenia nieprawidłowej maski program zasygnalizuje to ikoną błędu, zostało
to pokazane na poniższym obrazku.
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Ustawienia skanowania
Ustawienia skanowania zawierają listę dostępnych urządzeń. W celu konfiguracji urządzenia,
należy je zaznaczyć na następnie wybrać opcję Ustawienia urządzenia, znajdującą się na dole
okna.

Zarządzanie użytkownikami
Okno zarządzania użytkownikami zawiera listę wszystkich użytkowników z podziałem na Role,
dostępne role to „Administrator” i „Użytkownik”. Możliwe jest istnienie tylko jednego konta
administracyjnego, domyślnie jest one pierwszym kontem założonym w aplikacji.
Administrator posiada dwie funkcje dotyczące użytkowników Zablokuj oraz Resetuj hasło.
Funkcja Zablokuj powoduje całkowitą blokadę konta, dalsza możliwość pracy na tym koncie
jest niemożliwa. Konto zablokowane w ten sposób może być odblokowane tylko przez
Administratora, funkcją Odblokuj
. Funkcja Resetuj hasło
spowoduje, że użytkownik
przy najbliższym logowaniu się będzie musiał podać nowe hasło, które od tej pory będzie
obowiązywało w aplikacji. Administrator ma również możliwość dodania nowego
użytkownika za pomocą przycisku znajdującego się w dolnej części okna.
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Po wciśnięciu przycisku pojawi się okno Edycja danych użytkownika, przedstawione na
poniższym obrazku. Należy wypełnić pola Imię, Nazwisko, Hasło oraz Potwierdź hasło
odpowiednimi danymi, następnie wybrać ikonę użytkownika. Wszystkie pola formularza są
obowiązkowe. Aby dodać użytkownika do systemu należy potwierdzić przyciskiem Zapisz.
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Wylogowanie się z systemu
Wylogowanie się z systemu polega na kliknięciu na zakładkę BIT Rejestry, a następnie z menu
należy wybrać opcję Wyloguj, spowoduje to powrót do okna logowania.

Wyszukiwanie
Wyszukiwarka niezbędna jest do sprawnego zarządzania dużą liczbą wpisów w rejestrze.
Formularz wyszukiwania jest dostępny we wszystkich rejestrach prowadzonych w programie
BIT Rejestry – pod przyciskiem Szukaj.

Wyszukiwanie proste odbywa się poprzez wpisanie poszukiwanego w rejestrze wyrażenia,
a następnie wciśnięciu przycisku Szukaj. W oknie podglądu wyświetlą się tylko wpisy
zawierające poszukiwaną frazę. Aby ponownie wyświetlić całą zawartość rejestru należy
wybrać przycisk Wyczyść filtr.
Program pozwala także tworzyć rozbudowane warunki zapytań. Wyszukiwanie
zaawansowane można włączyć klikając opcję Wyszukiwanie zaawansowane, znajdującą się
po prawej stronie modułu wyszukiwarki.

Formularz wyszukiwania zaawansowanego składa się z pól odpowiadających danym
przechowywanym w aktualnie wybranym rejestrze:
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Wyszukiwanie zaawansowane przesyłek odbywa się poprzez wpisanie we właściwych polach
tekstowych poszukiwanych w rejestrze wyrażeń, a następnie wciśnięciu przycisku Szukaj.
W oknie podglądu wyświetli się wynik wyszukiwania.
Uwaga! Wyniki wyszukiwania zawierają wpisy spełniające jednocześnie wszystkie podane
kryteria wyszukiwania (łącznie poprzez logiczne „i”, a nie „lub”).
Odznaczona opcja Pokaż anulowane umożliwia przefiltrowanie rejestru w taki sposób, że
pojawią się w nim wyłącznie aktywne rekordy.
Próba wygenerowania wydruku, przy wpisanych ale nie zatwierdzonych kryteriach
wyszukiwania (bez naciśnięcia przycisku Szukaj) spowoduje pojawienie się pytania:

Wybór przycisku Tak oznaczać będzie, że do wygenerowania wydruku zostanie zastosowany
nowy filtr wyszukiwania. Przycisk Nie oznacza rezygnacje z zastosowania nowego filtra,
wydruk zostanie stworzony na podstawie wcześniejszego filtru lub zostanie wyświetlony cały
rejestr.

Sortowanie zestawień w rejestrach
Użytkownik może sortować przesyłki, upoważnienia, umowy, kontrahentów oraz sprawy
według wszystkich widocznych kolumn. W tym celu wystarczy kliknąć lewym klawiszem myszy
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na nagłówku wybranej kolumny. Kolejne kliknięcie na tym samym nagłówku odwraca
kolejność sortowania

Wydruki
Aplikacja posiada także szerokie możliwości drukowania rejestrów.
Kliknięcie przycisku Drukuj spowoduje pojawienie się nowego okna Wydruk. Aby rozszerzyć
okno Wydruku należy kliknąć dwukrotnie lewym klawiszem myszy na Pasek tytułu.
Składa się ono z paska narzędzi oraz podglądu raportu. Pasek narzędzi został przedstawiony
na poniższym obrazku.

Użytkownik ma do wyboru następujące funkcje:

Drukuj - drukowanie raportu z możliwością wyboru drukarki oraz zmiany ustawień
wydruku.

Szybki wydruk - drukowanie raportu na domyślnej drukarce i bez zmiany ustawień
wydruku.

Ustawienia strony - umożliwia zmianę rozmiaru strony, jej orientacji, a także
modyfikację marginesów.

Skala - dopasowanie skali dokumentu.
Powiększenie bądź pomniejszenie - zmiana stopnia
powiększenia, pomniejszenia podglądu.
Ostatnia strona - przejście do ostatniej strony raportu, przycisk aktywny jest wyłącznie,
gdy raport składa się z więcej niż jednej strony.
Następna strona – przejście do następnej strony raportu, przycisk aktywny jest wyłącznie,
gdy raport składa się z więcej niż jednej strony.
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Poprzednia strona – przejście do poprzedniej strony raportu, przycisk aktywny jest
wyłącznie, gdy raport składa się z więcej niż jednej strony.
Pierwsza strona - przejście do pierwszej strony raportu, przycisk aktywny jest wyłącznie,
gdy raport składa się z więcej niż jednej strony.
Eksportuj dokument - pozwala na wyeksportowanie raportu do najpopularniejszych
formatów plików: PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, XLSX, CSV, plik tekstowy (TXT), plik graficzny
oraz XPS. W przypadku pliku tekstowego użytkownik musi wybrać Kodowanie (format zapisu
znaków), Tryb (Wartość lub Tekst) oraz Separator (znak oddzielający wartości od siebie).
W przypadku pliku graficznego dostępne są formaty: BMP, EMF, WMF, GIF, JPEG, PNG, TIFF.
Wyślij za pomocą e-mail – wysłanie raportu jako załącznik w następujących
formatach plików: PDF, MHT, RTF, XLS, XLSX, CSV, plik tekstowy (TXT), plik graficzny oraz XPS.
Uwaga! Wydruk rejestru tworzony jest na podstawie aktualnej listy przesyłek znajdującej
się w bazie danych programu oraz zgodnie z zastosowanymi kryteriami filtrowania.
Natomiast w przypadku, gdy określone zostaną warunki wyszukiwania, na przykład data
wpływu przesyłki, w raporcie wydruku pojawią się wyłącznie przesyłki spełniające
postawione warunki, w tym przypadku z danego dnia.

Rejestr przesyłek wpływających
Okno podglądu w rejestrze przesyłek wpływających wygląda następująco:
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Użytkownik aplikacji BIT Rejestry ma możliwość sortowania, wydrukowania listy przesyłek
wpływających, a także zapisanie całości lub części rejestru. Zakres danych gromadzonych
w rejestrze to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liczba porządkowa,
Tytuł,
Nazwa kontrahenta,
Data wpływu,
Znak na przesyłce,
Znak sprawy,
Sposób otrzymania,
Przydzielono do,
Liczba załączników,
Data aktualizacji,
Data na przesyłce,
Data dodania,
Rok,
Uwagi,

Elementem głównego okna programu BIT Rejestry jest pasek narzędzi znajdujący się
bezpośrednio pod zakładkami. Zależnie od tego, na której zakładce użytkownik aktualnie
pracuje wyświetlane są odpowiednie funkcje.

Dla rejestru przesyłek wpływających są to:
•
•
•
•
•
•

Dodaj nową przesyłkę - dodawanie nowej przesyłki wpływającej do rejestru,
Edytuj wybraną przesyłkę - edytowanie zaznaczonego na liście wpisu rejestru,
Anuluj - anulowanie zaznaczonego wpisu rejestru,
Szukaj - wyszukiwanie przesyłek,
Odśwież - odświeżenie widoku rejestru,
Drukuj - wydruk raportu.
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Rejestrowanie przesyłek wpływających
Wprowadzanie nowego pisma wpływającego do rejestru odbywa się poprzez przycisk Dodaj
nową przesyłkę w zakładce Rejestr przesyłek wpływających.

Kliknięcie wskazanej ikony powoduje otwarcie okna Dodaj przesyłkę wpływającą do rejestru.

Rejestrowanie przesyłek wpływających polega na nadaniu tytułu rejestrowanego pisma, który
powinien być związany z treścią przesyłki. Następnie należy wpisać zarówno datę widniejącą
na przesyłce, jak i datę wpływu przesyłki do podmiotu. Program BIT Rejestry pozwala ustawić
datę na dwa sposoby: wpisanie ręczne albo wybranie daty za pomocą kalendarza.
Przyciski w kalendarzu
służą do zmiany miesiąca, z kolei opcja Wyczyść powoduje
skasowanie ustawionej daty. Kliknięcie na nazwie miesiąca pozwala szybko przejść do innych
miesięcy.
Kolejnym etapem rejestracji przesyłek wpływającego jest uzupełnienie pola Znak na przesyłce,
a także wskazanie liczby załączników, jeżeli zostały one dołączone do przesyłki. Można zrobić
to poprzez wpisanie odpowiedniej liczby lub wykorzystanie przycisków
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Obowiązkowym polem jest również typ nadawcy. W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy
dany nadawca jest już w bazie kontrahentów, wpisując jego nazwę bądź fragment nazwy. W
przypadku, gdy danego nadawcy nie ma jeszcze w bazie należy go dodać za pomocą przycisku
Dodaj nowy.

W nowym oknie użytkownik powinien wypełnić pola, które będą charakteryzować danego
nadawcę. Więcej informacji o procesie dodawania nowego kontrahenta znajduje się
w rozdziale Dodawanie nowego kontrahenta.
Podczas rejestracji przesyłek wpływającego można również wskazać, do kogo przesyłka została
przekazana. Do wyboru jest tu Osoba fizyczna, Komórka organizacyjna, Dostawca usług
pocztowych lub Właściwy adresat (w przypadku mylnie zaadresowanej przesyłki i przekazania
jej wg. właściwości). Podobnie jak w przypadku wyboru nadawcy również tutaj można wybrać
już istniejącego w bazie nadawcę bądź dodać go dopiero do bazy. Za pomocą przycisku Dodaj,
umieszczonego po prawej stronie wyżej opisanego pola, istnieje możliwość dodania więcej niż
jednego adresata przesyłki. Przycisk Usuń pozwala wykreślić wskazanego adresata z listy.
Polem nieobowiązkowym jest Znak sprawy, w którym użytkownik może powiązać daną
przesyłkę ze sprawą, natomiast pole Uwagi służy do wpisania dodatkowych informacji
dotyczących przesyłki.
Ostatnim etapem rejestracji jest dodanie właściwych załączników do przesyłki, wykonać to
można za pomocą przycisku Dodaj plik, a następnie wskazując właściwy plik lub pliki z nośnika
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danych. Drugą opcją jest dodanie załącznika bezpośrednio z urządzenia skanującego, za
pomocą funkcji Skanuj plik. Pozwala to na zeskanowanie danego dokumentu i automatyczne
dodanie go do rejestrowanej przesyłki.
Jeśli istnieje konieczność usunięcia danego załącznika należy w pierwszej kolejności zaznaczyć
go na liście, a następnie wybrać przycisk Usuń zaznaczone. Dodawanie załączników nie jest
obowiązkowym elementem rejestracji przesyłki, oznacza to, że dany dokument może zostać
zarejestrowany w programie bez dołączania do niego jakichkolwiek plików.
Uwaga! Nazwy pól, których uzupełnienie jest wymagane podczas rejestracji, zostały
pogrubione.
Użytkownik po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól może dodać przesyłkę do rejestru
(przycisk Zapisz). W przypadku błędów w wypełnieniu formularza użytkownik zostanie o nich
poinformowany odpowiednim komunikatem, np. jak na poniższym rysunku.

Edytowanie istniejącej przesyłki wpływającej
W celu zmiany danych dotyczących wybranej przesyłki należy zaznaczyć odpowiedni rekord na
liście przesyłek wpływających (za pomocą pojedynczego kliknięcia), a następnie wybierać
przycisk Edytuj wybraną przesyłkę.

Edycję wpisu rejestru można wywołać również poprzez podwójne kliknięcie myszką na
wybranym elemencie w widoku całego rejestru.
Wybór wskazanej opcji spowoduje ukazanie się tego samego okna co w przypadku dodawania
wpisów do rejestru, ale zawierającego informacje na temat wyznaczonej przesyłki.
Użytkownik może zmienić treść wszystkich widocznych pól z danymi. Wszelkie dokonane
zmiany należy potwierdzić poprzez kliknięcie na przycisk Zapisz.
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Anulowanie istniejącej przesyłki
Program BIT Rejestry pozwala na anulowanie zarejestrowanych już przesyłek. Anulowanie
z rejestru przesyłek wpływających polega na wskazaniu właściwej przesyłki poprzez kliknięcie
na nią w rejestrze, a następnie wybraniu przycisku Anuluj w zakładce Rejestr przesyłek
wpływających:

Po kliknięciu na ikonę pojawi się okno Anuluj wpis.

W polu Komentarz do anulowanego wpisu użytkownik może wpisać przyczynę anulowania.
Wpisana informacja pojawi się w rejestrze w polu Uwagi. Dodatkowo w polu Uwagi pojawi się
komentarz o następującej treści „Wpis anulowano dnia” wraz z datą anulowania przesyłki.
W oknie głównym rejestru anulowane przesyłki zostaną oznaczone kolorem szarym.
Uwaga! Po przeprowadzeniu procesu anulowania przesyłki użytkownik nie będzie miał już
możliwości cofnięcia anulowania.

Drukowanie istniejącej przesyłki wpływającej
Wydruk raportu z rejestru przesyłek wpływających można wykonać za pomocą przycisku
Drukuj, oznaczonego ikoną:
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Więcej na temat drukowania można znaleźć w rozdziale Wydruki.

Rejestr przesyłek wychodzących
Okno podglądu w rejestrze przesyłek wychodzących wygląda następująco:

Użytkownik BIT Rejestry ma możliwość sortowania, wydrukowania listy przesyłek
wychodzących, a także zapisanie całości lub części rejestru. Zakres danych gromadzonych
w rejestrze to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liczba porządkowa,
Tytuł,
Nazwa kontrahenta,
Data przekazania,
Znak sprawy,
Sposób przekazania,
Data aktualizacji,
Data dodania,
Rok,
Uwagi,

Dla rejestru przesyłek wychodzących dostępne są poniższe operacje:

BIT Rejestry – Instrukcja użytkownika

27

•
•
•
•
•
•
•

Dodaj nową przesyłkę - dodawanie nowej przesyłki wychodzącej,
Edytuj wybraną przesyłkę - edytowanie zaznaczonego na liście wpisu rejestru,
Anuluj - anulowanie zaznaczonego wpisu rejestru,
Szukaj - wyszukiwanie przesyłek,
Odśwież - odświeżenie widoku rejestru,
Drukuj - wydruk raportu,
Książka pocztowa – wydruk raportu w postaci książki pocztowej dostosowanej do
szablonu książki pocztowej Poczty Polskiej.

Rejestrowanie przesyłek wychodzących
Przesyłka wychodząca to przesyłka, która przez użytkownika prowadzącego daną sprawę
zostanie wysłana na zewnątrz jego podmiotu. Rejestrację przesyłki wychodzącej należy
rozpocząć od wyboru zakładki Rejestr przesyłek wychodzących w głównym interfejsie
programu BIT Rejestry, a następnie wybrać opcję Dodaj nową przesyłkę oznaczoną
następującą ikoną:

Po wybraniu opisywanej opcji pojawi się okno Dodaj przesyłkę wychodzącą do rejestru.

Pierwszą czynnością przy rejestrowaniu przesyłek wychodzących jest nadanie tytułu
rejestrowanej przesyłki, który powinien być związany z jej treścią. Kolejnym etapem jest
określenie daty przekazania przesyłki do adresatów lub do operatora pocztowego. Program
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BIT Rejestry pozwala ustawić datę na dwa sposoby: można to zrobić ręcznie albo wybrać datę
za pomocą kalendarza.
Przyciski kalendarza
służą do zmiany miesiąca, z kolei opcja Wyczyść powoduje
skasowanie ustawionej daty. Kliknięcie na nazwie miesiąca pozwala szybko przejść do
kolejnych miesięcy.
W dalszej kolejności użytkownik wybiera sposób przekazania przesyłki. Po kliknięciu na ikonę
otwiera się lista zawierająca warianty możliwe do wyboru. Domyślnie są to: e-mail, fax, list
polecony, list zwykły, list wartościowy, paczka zwykła, paczka wartościowa, list polecony
(ZPO), list wartościowy (ZPO), paczka wartościowa (ZPO), paczka zwykła (ZPO). Osoba
prowadząca rejestr musi także wskazać znak sprawy wysłanego pisma.
Należy również określić, czy na raporcie Książka pocztowa, dana przesyłka będzie miała
oznaczenie P.O – potwierdzenie odbioru. Dokonuje się tego zaznaczając pole Potwierdzenie
odbioru.
Następnie należy określić adresata przesyłki, użytkownik powinien sprawdzić czy dany adresat
jest już w bazie kontrahentów, wpisując jego nazwę bądź fragment nazwy. W przypadku, gdy
danego adresata nie ma jeszcze w bazie należy go dodać za pomocą przycisku Dodaj nowy.
W nowym oknie użytkownik powinien wypełnić pola, które będą charakteryzować danego
nadawcę. Więcej informacji o procesie dodawania nowego kontrahenta znajduje się
w rozdziale Dodawanie nowego kontrahenta.
Jeżeli przesyłka adresowana jest do wielu podmiotów należy nadać nazwę zbiorową (grupę),
która będzie wspólna dla wszystkich wskazanych adresatów (na przykład: dyrektorzy szkół
podstawowych, mieszkańcy dzielnicy). Nieobowiązkowe pole Uwagi służy do wpisania
dodatkowych informacji.
Uwaga! Raz wpisane nazwy adresatów zostaną zapamiętane - skorzystaj z podpowiedzi.
Ostatnim etapem rejestracji jest dodanie właściwych załączników do przesyłki, wykonać to
można za pomocą przycisku Dodaj plik, a następnie wskazując właściwy plik lub pliki z nośnika
danych. Drugą opcją jest dodanie załącznika bezpośrednio z urządzenia skanującego, za
pomocą funkcji Skanuj plik. Pozwala to na zeskanowanie danego dokumentu i automatyczne
dodanie go do rejestrowanej przesyłki.
Jeśli istnieje konieczność usunięcia danego załącznika należy w pierwszej kolejności zaznaczyć
go na liście, a następnie wybrać przycisk Usuń zaznaczone. Dodawanie załączników nie jest
obowiązkowym elementem rejestracji przesyłki, oznacza to, że dany dokument może zostać
zarejestrowany w programie bez dołączania do niego jakichkolwiek plików.
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Osoba korzystająca z programu, po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól ma możliwość
zapisania formularza i dodania przesyłki do rejestru - za pomocą przycisku Zapisz.
W przypadku błędów w wypełnieniu formularza użytkownik zostanie o nich poinformowany
odpowiednim komunikatem, np. jak na poniższym rysunku.

Edytowanie istniejącej przesyłki wychodzącej
Zmiana danych dodanej do rejestru przesyłki jest możliwa po uprzednim zaznaczeniu (za
pomocą pojedynczego kliknięcia) rekordu na liście przesyłek wychodzących i kliknięciu
przycisku Edytuj wybraną przesyłkę. Spowoduje to pojawienie się okna edycji zawierającego
informacje na temat zaznaczonej przesyłki.

Edycję wpisu rejestru można wywołać również poprzez podwójne kliknięcie myszką na
wybranym elemencie w widoku całego rejestru.

BIT Rejestry – Instrukcja użytkownika

30

Użytkownik może zmienić treść wszystkich widocznych pól z danymi. Możliwe jest dodawanie
i usuwanie załączników. Wszelkie dokonane zmiany należy zapisać klikając przycisk Zapisz.

Anulowanie istniejącej przesyłki wychodzącej
Program BIT Rejestry pozwala na anulowanie zarejestrowanych już przesyłek. Usuwanie
z rejestru przesyłek wychodzących polega na wskazaniu właściwej przesyłki, a następnie
wybraniu przycisku Anuluj w zakładce Rejestr przesyłek wychodzących.

Po kliknięciu na ikonę pojawi się okno Anuluj wpis.

W polu Komentarz do anulowanego wpisu użytkownik może wpisać przyczynę anulowania.
Wpisana informacja pojawi się w rejestrze w polu Uwagi. Dodatkowo w polu Uwagi pojawi się
komentarz o następującej treści „Wpis anulowano dnia” wraz z datą anulowania przesyłki.
Na listach wpisów rejestrów anulowane przesyłki zostaną oznaczone kolorem szarym.
Uwaga! Po przeprowadzeniu procesu anulowania przesyłki użytkownik nie będzie miał już
możliwości cofnięcia anulowania.

Drukowanie istniejącej przesyłki wychodzącej
Wydruk raportu z rejestru przesyłek wychodzących można wykonać za pomocą przycisku
Drukuj, oznaczonego ikoną:
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Więcej na temat drukowania można znaleźć w rozdziale Wydruki.

Książka pocztowa
Za pomocą przycisku Książka pocztowa możliwe jest wygenerowanie raportu w postaci książki
pocztowej, której szablon dostosowany jest to wymogów Poczty Polskiej.

Do raportu automatycznie pobierane są następujące informacje związane z daną przesyłką:
•
•
•

Adresat – pole Nazwa adresata na formularzu rejestracji przesyłki wychodzącej,
Dokładne miejsce doręczenia – pole Adres na formularzu rejestracji przesyłki
wychodzącej,
Uwagi – w przypadku zaznaczenia opcji „Potwierdzenie odbioru” na formularzu
rejestracji przesyłki wychodzącej, pole Uwagi będzie zawierał wpis P.O.

Uwaga! Książka pocztowa tworzona jest na podstawie aktualnej listy przesyłek znajdującej
się w bazie danych programu oraz zgodnie z zastosowanymi kryteriami filtrowania.
Natomiast w przypadku, gdy określone zostaną warunki wyszukiwania, na przykład data
wpływu przesyłki, w raporcie wydruku pojawią się wyłącznie przesyłki spełniające
postawione warunki, w tym przypadku z danego dnia.

Rejestr upoważnień
Okno podglądu w rejestrze upoważnień wygląda następująco:
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Użytkownik BIT Rejestry ma możliwość sortowania, wydrukowania wpisów w rejestrze,
a także zapisanie całości lub części rejestru. Zakres danych gromadzonych w rejestrze to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imię,
Nazwisko,
Stanowisko,
Departament,
Podstawa prawna,
Data obowiązywania,
Nr upoważnienia,
Data udzielenia,
Data aktualizacji,
Data cofnięcia,
Zakres,
Uwagi.

Dla rejestru upoważnień dostępne są poniższe operacje:
•
•
•
•
•
•

Dodaj nowe upoważnienie - dodawanie nowego upoważnienia,
Edytuj wybrane upoważnienie- edytowanie zaznaczonego na liście wpisu rejestru,
Anuluj - anulowanie zaznaczonego wpisu rejestru,
Szukaj - wyszukiwanie wpisów w rejestrze,
Odśwież - odświeżenie widoku rejestru,
Drukuj - wydruk raportu.

Rejestrowanie upoważnień
Wprowadzanie nowego upoważnienia do rejestru odbywa się poprzez przycisk Dodaj nowe
upoważnienie w zakładce Rejestr upoważnień.
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Kliknięcie wskazanej ikony powoduje otwarcie okna Dodaj upoważnienie.

Rejestrowanie upoważnień w pierwszej kolejności polega na wybraniu osoby upoważnionej
z bazy kontrahentów. W przypadku, gdy danej osoby nie ma jeszcze w bazie należy ją dodać
za pomocą przycisku Dodaj nowy.
W nowym oknie użytkownik powinien wypełnić pola, które będą charakteryzować danego
kontrahenta. Więcej informacji o procesie dodawania nowego kontrahenta znajduje się
w rozdziale Dodawanie nowego kontrahenta.
Następnie należy wprowadzić numer upoważnienia, jego zakres, a także wskazać datę jego
udzielenia i obowiązywania. Program BIT Rejestry pozwala ustawić datę na dwa sposoby:
wpisanie ręczne albo wybranie daty za pomocą kalendarza.
Przyciski w kalendarzu
służą do zmiany miesiąca, z kolei opcja Wyczyść powoduje
skasowanie ustawionej daty. Kliknięcie na nazwie miesiąca pozwala szybko przejść do innych
miesięcy.
W przypadku daty obowiązywania, użytkownik, ma również możliwość określenia
upoważnienia jako bezterminowe, służy do tego przycisk Ważne bezterminowo.
Polami nieobowiązkowymi są stanowisko osoby upoważnionej, departament, w którym
pracuje osoba upoważniona, podstawa prawna upoważnienia oraz data cofnięcie
upoważnienia.
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Ostatnim etapem rejestracji jest dodanie właściwych załączników, wykonać to można za
pomocą przycisku Dodaj plik, a następnie wskazując właściwy plik lub pliki z nośnika danych.
Drugą opcją jest dodanie załącznika bezpośrednio z urządzenia skanującego, za pomocą
funkcji Skanuj plik. Pozwala to na zeskanowanie danego dokumentu i automatyczne dodanie
go do rejestrowanego upoważnienia.
Jeśli istnieje konieczność usunięcia danego załącznika należy w pierwszej kolejności zaznaczyć
go na liście, a następnie wybrać przycisk Usuń zaznaczone. Dodawanie załączników nie jest
obowiązkowym elementem rejestracji upoważnienia, oznacza to, że dany dokument może
zostać zarejestrowany w programie bez dołączania do niego jakichkolwiek plików.
Użytkownik po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól może dodać upoważnienie do
rejestru (przycisk Zapisz). W przypadku błędów w wypełnieniu formularza użytkownik zostanie
o nich poinformowany odpowiednim komunikatem, np. jak na poniższym rysunku.
Uwaga! Nazwy pól, których uzupełnienie jest wymagane podczas rejestracji, zostały
pogrubione.

Edytowanie wybranego upoważnienia
W celu zmiany danych dotyczących wybranego upoważnienia należy zaznaczyć odpowiedni
rekord na liście (za pomocą pojedynczego kliknięcia lewym klawiszem myszy), a następnie
wybierać przycisk Edytuj wybrane upoważnienie.

Edycję wpisu rejestru można wywołać również poprzez podwójne kliknięcie myszką na
wybranym elemencie w widoku całego rejestru.
Wybór wskazanej opcji spowoduje ukazanie się nowego okna, zawierającego informacje na
temat wyznaczonego upoważnienia. Użytkownik może zmienić treść wszystkich widocznych
pól z danymi. Wszelkie dokonane zmiany należy zapisać poprzez kliknięcie na przycisk Zapisz.
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Usunięcie wybranego upoważnienia
Program BIT Rejestry pozwala na usunięcie zarejestrowanych już upoważnień. Anulowanie
z rejestru polega na wskazaniu właściwego upoważnienia poprzez kliknięcie na niego
w rejestrze, a następnie wybraniu przycisku Usuń w zakładce Rejestr upoważnień:

Po kliknięciu na ikonę pojawi się okno Anuluj wpis.

W polu Komentarz do anulowanego wpisu użytkownik może wpisać przyczynę anulowania.
Wpisana informacja pojawi się w rejestrze w polu Uwagi. Dodatkowo w polu Uwagi pojawi się
komentarz o następującej treści „Wpis anulowano dnia” wraz z datą anulowania
upoważnienia.
Anulowane rekordy w rejestrze upoważnień zostaną oznaczone kolorem szarym.
Uwaga! Po przeprowadzeniu procesu anulowania wpisu użytkownik nie będzie miał już
możliwości cofnięcia anulowania.

Wyszukiwanie upoważnień
Aby przejść do wyszukiwarki upoważnień należy wybrać przycisk Szukaj, oznaczony ikoną:
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Więcej na temat wyszukiwania można znaleźć w rozdziale Wyszukiwanie.

Drukowanie rejestru upoważnień
Wydruk raportu z rejestru upoważnień można wykonać za pomocą przycisku Drukuj,
oznaczonego ikoną:

Więcej na temat drukowania można znaleźć w rozdziale Wydruki.

Rejestr umów
Rejestr umów służy do zarządzania umowami zawartymi z różnymi podmiotami
gospodarczymi. Okno podglądu w rejestrze umów wygląda następująco:

Użytkownik BIT Rejestry ma możliwość sortowania, wydrukowania wpisów w rejestrze,
a także zapisanie całości lub części rejestru. Zakres danych gromadzonych w rejestrze to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lp.
Rok,
Numer umowy,
Typ umowy,
Kontrahent zawierający,
Reprezentanci zawierającego,
Drugi kontrahent,
Początek,
Koniec,
Przedmiot umowy,
Uwagi.
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Dla rejestru umów dostępne są poniższe operacje:
•
•
•
•
•
•

Dodaj nową umowę - dodawanie nowej umowy,
Edytuj wybraną umowę- edytowanie zaznaczonego na liście wpisu rejestru,
Anuluj - anulowanie zaznaczonego wpisu rejestru,
Szukaj - wyszukiwanie wpisów w rejestrze,
Odśwież - odświeżenie widoku rejestru,
Drukuj - wydruk raportu.

Rejestrowanie umów
Wprowadzanie nowej umowy do rejestru odbywa się poprzez przycisk Dodaj nową umowę
w zakładce Rejestr umów.

Kliknięcie wskazanej ikony powoduje otwarcie okna Dodaj umowę.
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Podczas rejestracji umowy, w pierwszej kolejności należy określić datę zawarcia umowy.
Program BIT Rejestry pozwala ustawić datę na dwa sposoby: wpisanie ręczne albo wybranie
daty za pomocą kalendarza.
Przyciski w kalendarzu
służą do zmiany miesiąca, z kolei opcja Wyczyść powoduje
skasowanie ustawionej daty. Kliknięcie na nazwie miesiąca pozwala szybko przejść do innych
miesięcy.
Następnie należy uzupełnić dane dotyczące kontrahenta zawierającego umowę. Do wyboru są
tu podmioty, które już zostały wprowadzone do bazy kontrahentów, ewentualnie należy
dodać nowy podmiot za pomocą przycisku Dodaj nowy.
W nowym oknie użytkownik powinien wypełnić pola, które będą charakteryzować danego
kontrahenta. Więcej informacji o procesie dodawania nowego kontrahenta znajduje się
w rozdziale Dodawanie nowego kontrahenta.
Podczas rejestracji umowy należy również wskazać osobę reprezentującą kontrahenta
zawierającego umowę. Podobnie jak w przypadku pola nazwa kontrahenta również tutaj
można wybrać już istniejący w bazie podmiot bądź dodać go dopiero do bazy. Za pomocą
przycisku Dodaj, umieszczonego po prawej stronie wyżej opisanego pola, istnieje możliwość
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dodania więcej niż jednego adresata przesyłki. Przycisk Usuń pozwala wykreślić wskazany
rekord z listy.
Kolejnym obowiązkowym polem są dane kontrahenta, z którym zawarto umowę. Identycznie
jak w przypadku pola Nazwa kontrahenta również tutaj należy wybrać już istniejący podmiot
lub dodać go w tym miejscu do bazy.
Ostatnimi wymaganymi polami są przedmiot umowy oraz typ umowy. W przypadku tego
ostatniego pola użytkownik za pomocą listy rozwijanej ma możliwość wyboru jednego z typów
umów.
Uwaga! Użytkownik może dodawać, usuwać bądź zmieniać kolejność na liście umów. Więcej
na ten temat znajduje się w rozdziale Edytowanie wbudowanych słowników.
Polami nieobowiązkowymi są numer umowy, daty obowiązywania od – do, szacunkowa
wartość umowy w PLN oraz czy jest on finansowany ze środków EU.
Ostatnim etapem rejestracji jest dodanie właściwych załączników, wykonać to można za
pomocą przycisku Dodaj plik, a następnie wskazując właściwy plik lub pliki z nośnika danych.
Drugą opcją jest dodanie załącznika bezpośrednio z urządzenia skanującego, za pomocą
funkcji Skanuj plik. Pozwala to na zeskanowanie danego dokumentu i automatyczne dodanie
go do rejestrowanej umowy.
Jeśli istnieje konieczność usunięcia danego załącznika należy w pierwszej kolejności zaznaczyć
go na liście, a następnie wybrać przycisk Usuń zaznaczone. Dodawanie załączników nie jest
obowiązkowym elementem rejestracji umów, oznacza to, że dany dokument może zostać
zarejestrowany w programie bez dołączania do niego jakichkolwiek plików.
Użytkownik po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól może dodać umowę do rejestru
(przycisk Zapisz). W przypadku błędów w wypełnieniu formularza użytkownik zostanie o nich
poinformowany odpowiednim komunikatem, np. jak na poniższym rysunku.
Uwaga! Nazwy pól, których uzupełnienie jest wymagane podczas rejestracji, zostały
pogrubione.
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Edytowanie wybranej umowy
W celu zmiany danych dotyczących wybranej umowy należy zaznaczyć odpowiedni rekord na
liście (za pomocą pojedynczego kliknięcia), a następnie wybierać przycisk Edytuj wybraną
umowę.

Edycję wpisu rejestru można wywołać również poprzez podwójne kliknięcie myszką na
wybranym elemencie w widoku całego rejestru.
Wybór wskazanej opcji spowoduje pojawienie się tego samego okna co w przypadku
dodawania wpisów do rejestru, ale zawierającego informacje na temat wyznaczonej umowy.
Użytkownik może zmienić treść wszystkich widocznych pól z danymi. Wszelkie dokonane
zmiany należy zapisać poprzez kliknięcie przycisku Zapisz.

Usunięcie wybranej umowy
Program BIT Rejestry pozwala na usunięcie zarejestrowanych już umów. Anulowanie
z rejestru polega na wskazaniu właściwej umowy poprzez kliknięcie na nią w rejestrze,
a następnie wybraniu przycisku Usuń w zakładce Rejestr umów:

Po kliknięciu na ikonę pojawi się okno Anuluj wpis.
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W polu Komentarz do anulowanego wpisu użytkownik może wpisać przyczynę anulowania.
Wpisana informacja pojawi się w rejestrze w polu Uwagi. Dodatkowo w polu Uwagi pojawi się
komentarz o następującej treści „Wpis anulowano dnia” wraz z datą anulowania umowy.
Anulowane rekordy w rejestrze umów zostaną oznaczone kolorem szarym.
Uwaga! Po przeprowadzeniu procesu anulowania wpisu użytkownik nie będzie miał już
możliwości cofnięcia anulowania.

Wyszukiwanie umów
Aby przejść do wyszukiwarki umów należy wybrać przycisk Szukaj, oznaczony ikoną:

Więcej na temat wyszukiwania można znaleźć w rozdziale Wyszukiwanie.

Drukowanie rejestru umów
Wydruk raportu z rejestru umów można wykonać za pomocą przycisku Drukuj, oznaczonego
ikoną:

Więcej na temat drukowania można znaleźć w rozdziale Wydruki.

Rejestr faktur
Rejestr faktur służy do zarządzania fakturami. Okno podglądu w rejestrze faktur wygląda
następująco:

Użytkownik BIT Rejestry ma możliwość sortowania, wydrukowania wpisów w rejestrze,
a także zapisanie całości lub części rejestru. Zakres danych gromadzonych w rejestrze to:
•

Nr,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rok,
Kwota netto,
Typ dokumentu,
Numer faktury,
Data wpływu,
Data wystawienia,
Data płatności,
Nazwa kontrahenta,
Adres kontrahenta,
NIP kontrahenta,
Rodzaj waluty,
Kwota brutto,
Kwota VAT,
Opis,
Forma płatności,
Powiązane z …

Dla rejestru faktur dostępne są poniższe operacje:
•
•
•
•
•
•

Dodaj nową fakturę - dodawanie nowej faktury,
Edytuj wybraną fakturę - edytowanie zaznaczonego na liście wpisu rejestru,
Anuluj - anulowanie zaznaczonego wpisu rejestru,
Szukaj - wyszukiwanie wpisów w rejestrze,
Odśwież - odświeżenie widoku rejestru,
Drukuj - wydruk raportu.

Rejestrowanie faktur
Wprowadzanie nowej faktury do rejestru odbywa się poprzez przycisk Dodaj nową fakturę
w zakładce Rejestr faktur.
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Kliknięcie wskazanej ikony powoduje otwarcie okna Dodaj/edytuj fakturę.

Podczas rejestracji faktury, w pierwszej kolejności należy podać Numer faktury, określić datę
wpływu oraz datę wystawienia faktury. Program BIT Rejestry pozwala ustawić datę na dwa
sposoby: wpisanie ręczne albo wybranie daty za pomocą kalendarza.
Przyciski w kalendarzu
służą do zmiany miesiąca, z kolei opcja Wyczyść powoduje
skasowanie ustawionej daty. Kliknięcie na nazwie miesiąca pozwala szybko przejść do innych
miesięcy.
Kolejną wymaganą informacją jest określenie jednego z typów dokumentu, do wyboru są
następujące wartości: Faktura, Faktura VAT, Korekta, Faktura pro forma. Należy wybrać status
faktury (nowa, zaakceptowana, zaksięgowana) podać termin płatności, kwotę netto, brutto
oraz rodzaj waluty (PLN lub USD).
Następnie należy uzupełnić dane dotyczące kontrahenta powiązanego z fakturą. Do wyboru
są tu podmioty, które już zostały wprowadzone do bazy kontrahentów, ewentualnie należy
dodać nowy podmiot za pomocą przycisku Dodaj nowy.
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W nowym oknie użytkownik powinien wypełnić pola, które będą charakteryzować danego
kontrahenta. Więcej informacji o procesie dodawania nowego kontrahenta znajduje się
w rozdziale Dodawanie nowego kontrahenta.
Podczas rejestracji faktury należy również wskazać osobę merytoryczną. Podobnie jak w
przypadku pola nazwa kontrahenta również tutaj można wybrać już istniejący w bazie podmiot
bądź dodać go dopiero do bazy. Za pomocą przycisku Dodaj, umieszczonego po prawej stronie
wyżej opisanego pola.
Uwaga! Użytkownik może dodawać, usuwać bądź zmieniać kolejność na listach rozwijanych.
Więcej na ten temat znajduje się w rozdziale Edytowanie wbudowanych słowników.
Polami nieobowiązkowymi są „Powiązane z” gdzie można powiązać fakturę np. z grupą zleceń,
„Kwota VAT”, „Forma płatności” oraz „Opis”. Jeżeli faktura została opłacona można to określić
za pomocą przycisku „Opłacona”.
Użytkownik po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól może dodać fakturę do rejestru
(przycisk Zapisz). W przypadku błędów w wypełnieniu formularza użytkownik zostanie o nich
poinformowany odpowiednim komunikatem, np. jak na poniższym rysunku.
Uwaga! Nazwy pól, których uzupełnienie jest wymagane podczas rejestracji, zostały
pogrubione.

Edytowanie wybranej faktury
W celu zmiany danych dotyczących wybranej faktury należy zaznaczyć odpowiedni rekord na
liście (za pomocą pojedynczego kliknięcia), a następnie wybierać przycisk Edytuj wybraną
fakturę.

Edycję wpisu rejestru można wywołać również poprzez podwójne kliknięcie myszką na
wybranym elemencie w widoku całego rejestru.
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Wybór wskazanej opcji spowoduje pojawienie się tego samego okna co w przypadku
dodawania wpisów do rejestru, ale zawierającego informacje na temat wyznaczonej faktury.
Użytkownik może zmienić treść wszystkich widocznych pól z danymi. Wszelkie dokonane
zmiany należy zapisać poprzez kliknięcie przycisku Zapisz.

Usunięcie wybranej faktury
Program BIT Rejestry pozwala na usunięcie zarejestrowanych już faktur. Anulowanie z rejestru
polega na wskazaniu właściwej umowy poprzez kliknięcie na nią w rejestrze, a następnie
wybraniu przycisku Anuluj w zakładce Rejestr faktur:

Po kliknięciu na ikonę pojawi się okno Anuluj wpis.

W polu Komentarz do anulowanego wpisu użytkownik może wpisać przyczynę anulowania.
Wpisana informacja pojawi się w rejestrze w polu Uwagi. Dodatkowo w polu Opis pojawi się
komentarz o następującej treści „Wpis anulowano dnia” wraz z datą anulowania faktury.
Anulowane rekordy w rejestrze umów zostaną oznaczone kolorem szarym.
Uwaga! Po przeprowadzeniu procesu anulowania wpisu użytkownik nie będzie miał już
możliwości cofnięcia anulowania.

Wyszukiwanie faktur
Aby przejść do wyszukiwarki umów należy wybrać przycisk Szukaj, oznaczony ikoną:
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Więcej na temat wyszukiwania można znaleźć w rozdziale Wyszukiwanie.

Drukowanie rejestru faktur
Wydruk raportu z rejestru faktur można wykonać za pomocą przycisku Drukuj, oznaczonego
ikoną:

Więcej na temat drukowania można znaleźć w rozdziale Wydruki.

Rejestr kontrahentów
Rejestr kontrahentów służy do zarządzania danymi podmiotów wprowadzonych do programu
BIT Rejestry. Główne okno w rejestrze kontrahentów wygląda następująco:

Użytkownik aplikacji BIT Rejestry ma możliwość sortowania listy kontrahentów, zakres danych
gromadzonych w rejestrze to:
•
•
•

Nazwa,
Typ,
Miejscowość,

Elementem głównego okna programu BIT Rejestry jest pasek narzędzi znajdujący się
bezpośrednio pod zakładkami. Zależnie od tego, na której zakładce użytkownik aktualnie
pracuje wyświetlane są odpowiednie funkcje.
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Dla rejestru kontrahentów są to:
•
•
•
•
•

Dodaj nowego kontrahenta - dodawanie nowego kontrahenta do rejestru,
Edytuj wybranego kontrahenta - edytowanie zaznaczonego na liście wpisu rejestru,
Usuń - usunięcie zaznaczonego wpisu rejestru,
Szukaj - wyszukiwanie kontrahentów,
Odśwież – odświeżenie widoku rejestru kontrahentów.

Dodawanie nowego kontrahenta
Dodanie nowego kontrahenta odbywa się poprzez przycisk Dodaj nowego kontrahenta
w zakładce Rejestr kontrahentów.

Kliknięcie wskazanej ikony powoduje otwarcie okna Dodaj kontrahenta.
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Dodawanie nowego kontrahenta w pierwszej kolejności polega na wybraniu jednego
z czterech możliwych typów kontrahentów. Do wyboru są tu: instytucja, osoba fizyczna,
pracownik oraz grupa. Następnie należy wypełnić pola obowiązkowe, których etykiety zostały
pogrubione. W zależności do wybranego typu kontrahenta pola obowiązkowe będą różne,
zostało to przedstawione w poniższej tabeli.
Typ kontrahenta

Pola obowiązkowe

Instytucja

•

Nazwa

Osoba fizyczna

•
•

Imię
Nazwisko

Pracownik

•
•

Imię
Nazwisko

Grupa

•

Nazwa
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Pola województwo, powiat i gmina są polami zablokowanymi do edycji przez użytkownika,
wypełniają się one automatycznie w zależności do wprowadzonej nazwy miejscowości.
Ostatnim etapem dodawania nowego kontrahenta jest możliwość ukrycia go na liście
kontrahentów. Dzięki tej funkcjonalności podmiot nie będzie domyślnie widoczny w rejestrze.
Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól użytkownik może dodać kontrahenta do rejestru
(przycisk Zapisz). W przypadku błędów w wypełnieniu formularza użytkownik zostanie o nich
poinformowany odpowiednim komunikatem, np. jak na poniższym rysunku.

Edytowanie istniejącego kontrahenta
W celu zmiany danych dotyczących wybranego kontrahenta należy zaznaczyć odpowiedni
rekord na liście przesyłek wpływających (za pomocą pojedynczego kliknięcia lewym klawiszem
myszy), a następnie wybierać przycisk Edytuj wybranego kontrahenta.

Edycję wpisu rejestru można wywołać również poprzez podwójne kliknięcie myszką na
wybranym elemencie w widoku całego rejestru.
Wybór wskazanej opcji spowoduje ukazanie się tego samego okna co w przypadku dodawania
wpisów do rejestru, ale zawierającego informacje na temat wyznaczonej przesyłki.
Użytkownik może zmienić treść wszystkich widocznych pól z danymi. Wszelkie dokonane
zmiany należy zapisać poprzez kliknięcie przycisku Zapisz.

Usunięcie istniejącego kontrahenta
Program BIT Rejestry pozwala na usunięcie kontrahentów z bazy. Usunięcie polega na
wskazaniu właściwego kontrahenta poprzez kliknięcie na niego w rejestrze, a następnie
wybraniu przycisku Usuń w zakładce Rejestr kontrahentów:
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Po kliknięciu na ikonę pojawi się okno potwierdzenia zamiaru usunięcia.

Uwaga! Usunięcie kontrahenta jest trwałe i nieodwracalne.
Jeżeli dany kontrahent został już wybrany, w którymś z dostępnych w programie rejestrów to
nie będzie go można usunąć. Przy próbie usunięcia pojawi się stosowny komunikat
informujący o tym, że jedyną możliwą opcją jest ukrycie go w rejestrze kontrahentów.

Ukryty kontrahent domyślnie nie jest widoczny w rejestrze kontrahentów, aby wyświetlić
pełną listę podmiotów wraz z ukrytymi należy użyć funkcji Szukaj, następnie zaznaczyć opcję
Pokaż również ukrytych i zatwierdzić przyciskiem Szukaj.
Kontrahent, który jest ukryty oznaczony jest kolorem szarym.

Spis spraw
Okno podglądu w spisie spraw składa się z dwóch części. Pierwsza część to rejestr teczek
spraw.
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Rejestr teczek zawiera następujące informacje:
•
•
•
•

Nazwa - jest automatycznie generowana przez program na podstawie podanych przez
użytkownika informacji,
Komórka organizacyjna - wydzielona organizacyjnie część podmiotu, w szczególności
wydział, dział, biuro, referat lub samodzielne stanowisko pracy,
Symbol RWA - będący symbolem klasyfikacyjnym z wykazu akt,
Hasło RWA - będące hasłem klasyfikacyjnym z wykazu akt.

Druga część to spis spraw w ramach danej teczki.

W spisie spraw są rejestrowane następujące informacje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liczba porządkowa (Lp.),
Typ - typ sprawy, zewnętrzna oznaczona etykietą „1” oraz wewnętrzna oznaczona
etykietą „2”,
Temat - Tytuł sprawy,
Nazwa kontrahenta - nazwa podmiotu, od którego sprawa wpłynęła,
Data założenia - data wszczęcia sprawy,
Prowadzący sprawę - imię i nazwisko prowadzącego sprawę,
Znak pisma - znak nadany przesyłce wszczynającej sprawę,
Data pisma - występująca na piśmie wszczynającym sprawę,
Data zakończenia - będąca data ostatecznego załatwienia sprawy,
Opis - uwagi oraz wszelkie informacje dotyczące sposobu załatwienia sprawy.

Rejestr Spis spraw udostępnia poniższe funkcje:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dodaj nową teczkę - dodawanie nowej teczki,
Usuń teczkę - usuwanie istniejącej teczki,
Odśwież – odświeżenie widoku teczek,
Dodaj nową sprawę - dodawanie sprawy do wybranej teczki,
Edytuj wybraną sprawę - edytowanie wybranej sprawy,
Usuń sprawę – anulowanie istniejącej sprawy z rejestru,
Szukaj - wyszukiwanie spraw,
Drukuj - wydruk raportu,
Pokaż/Ukryj metrykę – pokazuje czynności związane z dokumentami w danej sprawie.

Założenie teczki
Program BIT Rejestry pozwala w prosty sposób dodać nową teczkę. Wystarczy wybrać
zakładkę Spis spraw, a następnie przycisk Dodaj nową teczkę.

Pojawi się okno Rejestracja teczki.

Pierwszym elementem rejestracji nowej teczki jest określenie symbolu i hasła RWA.
Użytkownik ma możliwość wyboru odpowiedniego symbolu klasyfikacyjnego z wykazu akt,
może też wpisać go ręcznie. Następnie należy określić skrót komórki organizacyjnej (można
tego dokonać wykorzystując przycisk
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roku - dokonuje się tego poprzez wykorzystanie przycisków
Rejestrację nowej teczki kończy się klikając na przycisk Zapisz.

albo ręczne wpisanie roku.

Usuwanie istniejącej teczki
Aby usunąć teczkę należy wybrać zakładkę Spis spraw, a następnie wybrać teczkę, którą
użytkownik zamierza usunąć. Następnie należy wcisnąć przycisk Usuń teczkę i potwierdzić
chęć usunięcia teczki.

Dodawanie nowej sprawy
Rejestrowanie nowej sprawy polega na przejściu do zakładki Spis spraw, a następnie wybraniu
właściwej teczki, do której zostanie dodana dana sprawa. Następnie należy wybrać przycisk
Dodaj nową sprawę.

Pojawi się nowe okno, które pokazano niżej.
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W celu rejestracji nowej sprawy należy podać jej tytułu oraz daty wszczęcia i załatwienia
sprawy. Program BIT Rejestry pozwala ustawić datę na dwa sposoby: można to zrobić ręcznie
albo wybrać datę za pomocą kalendarza.
Przyciski kalendarza
służą do zmiany miesiąca, z kolei opcja Wyczyść powoduje
skasowanie ustawionej daty. Kliknięcie na nazwie miesiąca pozwala szybko przejść do innych
miesięcy.
Kolejnym etapem rejestracji sprawy jest wskazanie czy jest to sprawa z urzędu, poprzez
zaznaczenie tej opcji, nadanie znaku sprawy oraz określenie daty pisma wszczynającego
sprawę. Obowiązkowym polem jest również typ nadawcy, do wyboru są tu podmioty, które
już zostały wprowadzone do bazy kontrahentów, ewentualnie należy dodać nowy podmiot za
pomocą przycisku Dodaj nowy.
W nowym oknie użytkownik powinien wypełnić pola, które będą charakteryzować danego
kontrahenta. Więcej informacji o procesie dodawania nowego kontrahenta znajduje się
w rozdziale Dodawanie nowego kontrahenta.
Ostatnim obligatoryjnym elementem rejestracji sprawy jest wskazanie osoby prowadzącej
sprawę. Podobnie jak w przypadku typu nadawcy również tutaj należy wybrać osobę już
istniejącą w bazie kontrahentów lub dopiero ją dodać.
Nieobowiązkowe pole Uwagi służy do wpisania dodatkowych informacji.
Uwaga! Raz wpisane nazwy adresatów zostaną zapamiętane - skorzystaj z podpowiedzi.

Drukowanie listy spraw
Program BIT Rejestry pozwala na wydruk spisu spraw znajdującego się w wybranej teczce.
W zakładce Spis spraw należy wybrać właściwą teczkę, a następnie kliknąć na przycisk Drukuj.

Przycisk Drukuj aktywny jest wyłącznie wtedy, gdy w danej teczce jest dodana przynajmniej
jedna sprawa.
Więcej na temat drukowania można znaleźć w rozdziale Wydruki.

BIT Rejestry – Instrukcja użytkownika

55

Anulowanie istniejącej sprawy
Program BIT Rejestry umożliwia anulowanie dodanych spraw. W pierwszej kolejności należy
wskazać właściwą sprawę poprzez kliknięcie na nią w zakładce Spis spraw, a następnie wybrać
przycisk Usuń sprawę.

Po kliknięciu na ikonę pojawi się okno Anuluj wpis.

W polu Komentarz do anulowanego wpisu użytkownik może wpisać przyczynę anulowania.
Wpisana informacja pojawi się w spisie w polu Opis. Dodatkowo w polu Opis pojawi się
komentarz o następującej treści „Wpis anulowano dnia” wraz z datą anulowania. Na listach
wpisów rejestrów anulowane sprawy zostaną oznaczone kolorem szarym.
Uwaga! Po przeprowadzeniu procesu anulowania sprawy użytkownik nie będzie miał już
możliwości cofnięcia anulowania.

Edytowanie istniejącej sprawy
Korekta istniejącej już sprawy odbywa się poprzez wybranie sprawy, którą użytkownik ma
zamiar edytować. Wybór ten dokonywany jest poprzez wskazanie właściwej teczki,
a następnie sprawy na liście spraw i kliknięciu przycisku Edytuj wybraną sprawę w zakładce
Spis spraw.
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Spowoduje to pojawienie się okna tego samego, co w przypadku dodawania wpisów do
rejestru Spisu spraw, ale zawierającego informacje na temat wyznaczonej sprawy.
Edycję wpisu rejestru można wywołać również poprzez podwójne kliknięcie myszką na
wybranym elemencie w widoku całego rejestru.
Użytkownik może zmienić treść wszystkich widocznych pól z danymi. Wszelkie dokonane
zmiany należy zapisać klikając przycisk Zapisz.

Wyszukiwanie sprawy
Aby wyszukać sprawę w rejestrze należy w pierwszej kolejności wskazać właściwą sprawę
poprzez kliknięcie na nią w zakładce Spis spraw, a następnie wybrać przycisk Szukaj.

Nad rejestrem spraw pojawi się pole wyszukiwania, w którym użytkownik powinien określić
przedział czasowy daty założenia sprawy.

Klikając na przycisk
otwiera się okno kalendarza, w którym użytkownik ma możliwość
wybrania właściwej daty. Aby zatwierdzić ustalony przedział, a tym samym rozpocząć
wyszukiwanie należy wcisnąć przycisk Szukaj.

Metryka sprawy
Ustawienie widoczności dla Metryki sprawy na stałe jest możliwe poprzez zaznaczenie opcji
Pokaż metrykę sprawy w ustawieniach programu, opisane w rozdziale Edytowanie danych
użytkownika.

BIT Rejestry – Instrukcja użytkownika

57

Inny sposobem jest użycie przycisku Pokaż/Ukryj metrykę w zakładce Spis spraw, a następnie
wybranie właściwej sprawy.

Pojawi się nowe okno z metryką danej sprawy.

W metryce są rejestrowane następujące informacje:
•
•
•
•

Data czynności,
Osoba wykonująca daną czynność.,
Rodzaj czynności,
Numer dokumentu, z którym powiązana jest dana czynność.

Na pasku narzędzi pojawią się również nowe przyciski funkcyjne.

•
•
•
•

Dodaj czynność - dodawanie nowej czynności,
Edytuj czynność - edytowanie istniejącej czynności,
Usuń czynność - anulowanie istniejącej czynności,
Drukuj metrykę - wydruk metryki danej sprawy.

Aby dodać nową czynność należy wybrać przycisk Dodaj czynność.

BIT Rejestry – Instrukcja użytkownika

58

W nowym oknie, z listy, należy wskazać osobę wykonującą daną czynność, wprowadzić numer
dokumentu oraz wybrać rodzaj czynności z rozwijanej listy.

Niektóre czynności na przykład Oznaczenie wysłania dokumentu zostaną automatycznie
dodane do metryki w przypadku, gdy przy rejestracji przesyłki wpływającej bądź wychodzącej
uzupełnione zostanie pole Znak sprawy.
W celu usunięcia wpisu z metryki należy wcisnąć przycisk Usuń czynność, a następnie
w nowym oknie potwierdzić zamiar usunięcia.
Drukowanie metryki odbywa się poprzez wskazanie właściwej sprawy, a następnie wybranie
przycisku Drukuj metrykę.
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Pojawi się okno wydruku, które szerzej opisane zostało w rozdziale Wydruki.

Zaawansowane funkcje programu
Sortowanie
Sortowania można dokonać także poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na nagłówku
wybranej kolumny w dowolnym rejestrze. Pojawi się menu podręczne zawierające dodatkowe
funkcje zarządzania listą wpisów.

Użytkownik może sortować wybrane rekordy rosnąco lub malejącego.
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Uwaga! Porządek rosnący oznacza sortowanie danych liczbowych od najmniejszych do
największych na przykład od 0 do 1000, a dane tekstowe od A do Z. Porządek malejący
oznacza działanie odwrotne.
Istnieje także opcja usuwająca wybrane wcześniej sortowanie (Usuń sortowanie).

Filtrowanie przesyłek
Osoba korzystająca z programu BIT Rejestry ma możliwość filtrowania rejestrów i spisów
spraw.
Uwaga! Filtrowanie jest mechanizmem uzupełniającym wyszukiwanie proste
i zawansowane. Wyszukiwanie pozwala określić, jakie elementy chcemy mieć na liście i na
wydruku danego rejestru. Natomiast filtrowanie pozwala łatwo wyszukiwać lub ograniczać
widoczność listy tylko do niektórych wpisów, ale działa tylko w ramach widocznej listy.
Wydruk rejestru z włączonym filtrowaniem będzie zawierał również wpisy ukryte przez
mechanizm filtrowania. Ponadto filtrować można po wszystkich kolumnach spisu, również
tych, po których nie można wyszukiwać.
Filtrowanie jest dostępne po najechanie kursorem myszy na nagłówek wybranej kolumny.
Pojawi się wtedy ikona filtrowania wskazaną na poniższym obrazku:

Aby rozpocząć filtrowanie należy kliknąć na przycisk filtrowania. Pojawi się wtedy lista
dostępnych dla tej kolumny opcji. Stanowi ona zbiór wszystkich możliwych wartości w tej
kolumnie. Dodatkowo mogą pojawić się dodatkowe opcje wyboru, takie jak pokazywanie
wierszy, które w tej kolumnie mają pustą zawartość lub mają wpisane cokolwiek.
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Po wybraniu kryterium filtrowania na liście wpisów wszystkie pozycje, które nie będą spełniały
tego kryterium zostaną ukryte.
Aby wyłączyć filtrowanie należy ponownie kliknąć na przycisk filtrowania w danej komórce
nagłówkowej, następnie wybrać z listy opcję (Wszystko), tak jak pokazano poniżej.

Inny sposób filtrowania polega na wykorzystaniu narzędzia Kreator filtra. Aby je uruchomić
należy kliknąć prawym klawiszem myszy na nagłówek wybranej kolumny listy wpisów
w rejestrze lub spisie spraw, a następnie wybrać opcję Kreator filtra.
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Pojawi się nowe okno, w którym użytkownik ma możliwość ustawienia zaawansowanych
warunków filtrowania.

Funkcja autodopasowania
Funkcja autodopasowania służy do automatycznego optymalnego dopasowania szerokości
wybranej kolumny listy przesyłek bądź spisu spraw do zawartości. Opcja ta jest dostępna
w menu podręcznym, wywoływanym po najechaniu kursorem myszy na nagłówku tej
kolumny. Z menu należy wybrać opcję Autodopasowanie.
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Oprócz automatycznego dopasowania szerokości pojedynczej kolumny można również
dopasować szerokości wszystkich kolumn do ich zawartości. Umożliwia to opcja
Autodopasowanie (wszystkie kolumny).

Grupowanie
Grupowanie to narzędzie programu BIT Rejestry pozwalające na bardziej elastyczne
przeglądanie zawartości rejestrów pogrupowanych według innych danych, takich jak np.
korespondent, komórka organizacyjna itp. Podobnie jak filtrowanie również grupowanie nie
zmienia zawartości listy, a jedynie modyfikuje sposób jej wyświetlania.
Aby skorzystać z grupowania należy przeciągnąć wybrany nagłówek kolumny do panelu
grupowania znajdującego się nad wierszem nagłówkowym.

Lista wpisów aktualnego rejestru zostanie pogrupowana według przeciągniętego pola. Aby
rozwinąć daną grupę należy kliknąć na przycisk .

Aby rozwinąć/zwinąć wszystkie grupy należy kliknąć prawym klawiszem myszy na panelu
grupowania i wybrać opcję Rozwiń wszystko lub Zwiń wszystko.
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Grupowanie wielopoziomowe polega na przeciąganiu w odpowiedniej kolejności nagłówków
poszczególnym kolumn do panelu grupowania. Przykładem może być grupowanie w pierwszej
kolejności wg. korespondenta, następnie daty wpływu i ostatecznie znaku na przesyłce. Takie
grupowanie da następujący efekt:

Usunięcie grupowania wg. danej kolumny polega na ponownym przeciągnięciu jej nagłówka
z pola grupowania do wiersza nagłówkowego (znajdującego się poniżej panelu grupowania).
Innym sposobem jest kliknięcie prawym klawiszem myszy na wybranym nagłówku w panelu
grupowania i z menu podręcznego wybranie opcji Rozdziel.

Aby szybko usunąć wszystkie warunki grupowania należy kliknąć prawym klawiszem myszy na
panelu grupowania i z menu podręcznego wybrać opcję Usuń grupowanie.
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Można też ukryć panel grupowania, co pozwala zaoszczędzić miejsca na ekranie i wyświetlić
dodatkowy wiersz rejestru. Aby ukryć panel grupowania należy kliknąć prawym klawiszem
myszy na dowolnym nagłówku listy wpisów rejestru, a następnie z menu podręcznego wybrać
opcję Ukryj panel grupowania.

Aby ponownie pokazać panel grupowania, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na
dowolnym nagłówku listy wpisów rejestru i z menu podręcznego wybrać opcję Pokaż panel
grupowania.

Dostosowanie widoku kolumn do potrzeb użytkownika
Aplikacja BIT Rejestry pozwala również na ukrywanie wybranych kolumn rejestrów. Posiada
także możliwość dodania do listy dodatkowych kolumn, domyślnie niewidocznych,
a zawierających takie informacje jak data ostatniej aktualizacji wpisów w rejestrze czy też data
na przesyłce. Opcja ta jest dostępna po kliknięciu prawym klawiszem myszy na dowolnym
nagłówku kolumny danego rejestru, bądź spisu spraw. Z menu podręcznego należy wybrać
opcję Pokaż wybór kolumn.

Pojawi się okno Wybór kolumn, z którego użytkownik ma możliwość wyboru dodatkowych
kolumn, które będą wyświetlane w rejestrze bądź spisie. Aby je dodać należy przeciągnąć
wybrany nagłówek na wiersz nagłówkowy listy. W analogiczny sposób można również usuwać
kolumny wyświetlane w rejestrze bądź spisie, poprzez przeciągnięcie ich z wiersza
nagłówkowego do okna Wybór kolumn.
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Funkcja Wyślij do
Za pomocą funkcji Wyślij do można w szybki i łatwy sposób dodać wybrany plik do przesyłki
w rejestrze przesyłek wpływających. Aby skorzystać z tej funkcji należy kliknąć prawym
klawiszem myszy na wybranym pliku, a następnie użyć opcji Wyślij do BIT Rejestry.

Wskazany plik automatycznie stanie się załącznikiem nowej przesyłki wpływającej.

W celu dodania większej liczby załączników należy w pierwszej kolejności zaznaczyć je,
a następnie użyć opcji Wyślij do BIT Rejestry znajdującej się w menu kontekstowym danego
systemu operacyjnego.
Opisywane narzędzie działa również przy wyłączonej aplikacji, użycie go spowoduje
uruchomienie się programu, a następnie po dokonaniu logowania będzie można
zarejestrować przesyłkę z wybranym już załącznikiem.
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Likwidacja aktywnego klucza
W celu usunięcia aktywnego klucza licencyjnego należy zalogować się na konto utworzonego
wcześniej użytkownika. Następnie kliknąć w menu „Bit Rejestry”, pojawią się „Informacje o
produkcie”, gdzie można usunąć klucz aktywacyjny.

Zarządzanie plikami backupu

Aplikacja składa się z dwóch okien głównych. W pierwszym oknie znajduje się lista wszystkich
backupów wytworzonych za pomocą narzędzia. W drugim oknie pojawiają się informacje
systemowe podczas procesu tworzenia backupu. Wybranie folderu w którym mają stworzyć
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się pliku backupu wybiera się za pomocą przycisku „Zmień”, następnie podając folder
docelowy. Nowy backup tworzy się za pomocą przycisku „Nowa kopia”. Tak utworzone
archiwum można przywrócić wybierając odpowiednią pozycje na liście a następnie
wykorzystać za pomocą przycisku „Przywróć”. Archiwum, które nie są już potrzebne można
usunąć za pomocą przycisku „Usuń zaznaczone”.

W razie niejasności istnieje możliwość skorzystania
z wbudowanego panelu Pomocy Technicznej
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