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1. Pierwsze uruchomienie
Pierwsze uruchomienie programu „Solar” powinno nastąpić automatycznie po
uruchomieniu Sprzętu komputerowego na którym jest zainstalowany program „Solar”, w
innym przypadku proszę odnaleźć na pulpicie ikonę „Solar” i dwa razy kliknąć LPM¹
Po uruchomieniu programu powinniśmy zobaczyć Panel logowania do systemu „Solar”(
rys.1)

Rysunek 1:
(rys 1)
1 – Wybór użytkownika (po naciśnięciu strzałeczki skierowanej w dół, rozwinie się lista
użytkowników z której proszę wybrać użytkownika na którego chcemy się zalogować)
2 – Po wybraniu z listy użytkownika na którego się chcemy zalogować(1), trzeba wpisać hasło
użytkownika.
3 – Pole wyboru służy do wybierania aktualnego rodzaju podsumowań w tym przypadku tylko zł.
(Polskie złote)
4 – Podsumowanie rozliczenia poprzedniego użytkownika z aktualnego dnia.
5 – Pole akceptacyjne stanu kasy, nowo logujący się użytkownik, aby się zalogować (6), musi
zaakceptować stan kasy zaznaczając LPM „ptaszka na polu akceptacji stanu kasy, bez akceptacji,
nie można się zalogować do systemu (brak aktywnego przycisku „OK”(6))
6 – Pole „Ok” służy do zalogowania użytkownika, UWAGA!!! bez akceptacji stanu kasy (5), pole
OK nie jest aktywne, i niema możliwości zalogowania.
2. Strona główna (rys 2)

Rysunek 2:
(rys.2)
1 – Przyciskając LPM na opcji nr 1 wybieramy formę płatności jaką chcemy obsłużyć, w tym
przypadku karta lojalnościowa
2 - Przyciskając LPM na opcji nr 2 wybieramy formę płatności jaką chcemy obsłużyć, w tym
przypadku gotówka (więcej A-1)
3 – Zakładki szybkiego uruchamiania (3,4,5,6,7,8), naciskając zakładkę nr 1 „Obsługa solarium”
przechodzimy do podstawowej strony obsługi Solarium (od razu po zalogowaniu znajdujemy się na
tej stronie (rys 2)
4 – Zakładka „Dane osobowe” służy do zmian danych na karcie/doładowań
5 – Zakładka „Stan urządzeń opalających” służy do wyświetlania statystyk urządzeń w danym
momencie podłączonych do solarium.
6 – Zakładka „Zaawansowane” służy do zarządzania urządzeń opalających, np. Awaryjne
zatrzymywanie urządzenia
7 – Zakładka „Statystyki magazynu” służy do wyświetlania przeprowadzonych transakcji artykułów
magazynowych, takich jak sprzedaż, wyświetlone są w tabeli czasowej.
8 – Statystyki
9 – Przycisk powrotu do głównego menu (1)
10 – Przejście do panelu zarządzania Solarium
11 – Przejście do panelu zarządzania kosmetykami
12 – Aktualna taryfa
13 – Stan łóżek solarowych, Zielony punkt oznacza wolne stanowisko, żółty punkt oznacza zajęte
stanowisko, czerwony punkt oznacza Awaryjne zatrzymanie/awarie urządzenia
14 – aktualna data

2a. Strona informacyjna

1. Lista wyświetla aktualny stan łóżek solarium, w słupkach wyświetlone są informacje o tym,
ile czasu w % zostało do końca opalania, pod spodem w minutach.
2. Lista wyświetla aktualne taryfy na łóżka solaryzacje, w zależności od płatności.
A-1 Operacje gotówkowe (rys 3)
W tym oknie mamy możliwość wykonywania operacji gotówkowej, w tym przypadku
uruchamianie łóżek solaryjnych

Rysunek 3:
(rys 3)
1. Z listy wybieramy łóżko które chcemy uruchomić. Zatwierdzamy kliknięciem LPM na
nazwie, prawidłowo zaznaczone łóżko powinno zaświetlić się na kolor niebieski w tym
przypadku „Ergoline 500”
2. Wybór czasu opalania, mamy 2 możliwości wyboru czasu, pierwsza to ręczny wybór,
robimy to przez naciśnięcie LPM na formatce czasu (15:00), powinna podświetlić się na
kolor niebieski, teraz mamy możliwość ręcznego ustawiania czasu strzałeczkami góra/dól w
tej samej ramce po lewej stronie, drugą możliwością jest „szybkie” wybieranie czasu,
robimy to poprzez wybranie odpowiedniej ikonki w ramce 5. (więcej pod punktem 5)
3. Ramka kosztu opalania wyświetla aktualny koszt opalania, ze względu na wybrane łóżko
opalające jak i ze względu na czas jaki został wybrany. Mamy również możliwość
ustawienia ręcznie kosztów opalania poprzez naciśnięcie góra/dól strzałeczek po lewej
stronie ramki „Czas opalania”, możemy również ręcznie z klawiatury wpisać koszt.
4. Czas przygotowania – oznacza czas po jakim zostanie uruchomione łóżko opalające dzięki
czemu klient ma czas na przygotowanie sie do opalania, ewentualne zmiany można
dokonywać tak samo jak w innych ramkach (dzięki strzałeczek z lewej strony), czas
przygotowania może być skrócony przez klienta poprzez naciśnięcie przycisku „Start” przy
łóżku opalającym.
5. Ramka „Szybkie wybieranie czasu opalania” służy do automatycznego szybkiego
ustawiania czasu opalania z 3 formatek (10, 15, 20 minut) robimy to przez naciśniecie LPM
na danej formatce.
6. Informacje na temat wybranych łózek, kosztów i czasów jakie chcemy sfinalizować
7. Przycisk „zatwierdź opalanie” służy do zatwierdzenia ustawionego opalania.
8. Przejście do panelu sprzedaży kosmetyków, i wyświetlania stanów kosmetyków w
magazynie.

9. Koszyk - po zatwierdzeniu opalania (7) zostanie wyświetlone podsumowanie w tej ramce,
zawartości koszyka jak i kosztów klienta.
10. Przycisk „OK” służy do zatwierdzenia operacji, i rozliczenia z klientem, przycisk ten nie
jest aktywny do póki, nie zostanie wszystko prawidłowo wypełnione i zaakceptowane.
Przejdziemy do ostatniego okna przed zakończeniem transakcji (rys 4)

Rysunek 4:
1. Dokładne informacje na ten transakcji, kosztów, i artykułów które sprzedajemy.
2. Przycisk kończony transakcje i uruchamiający łóżka opalające.
Uwaga!!!, nie zapominajmy że do koszyka można umieścić usługi opalania, jak i kosmetyki naraz,
wystarczy teraz przejść np na „Kosmetyki” i dodać do aktualnego koszyka jeszcze dodatkowo
kosmetyki, i dopiero wtedy podsumować rachunek.

3. Kosmetyki
W tym oknie mamy możliwość dodania do koszyka kosmetyków, dzięki czemu mamy możliwość
sprzedaży kosmetyków razem z możliwością jednoczesnego uruchamiania łóżek opalających (rys
5)

Rysunek 5:
1. Filtr wyszukiwania kosmetyków do wyboru, możemy samemu wpisać w pole jakie szukamy
kosmetyki, np po wpisaniu pierwszych 3 znaków „bod”, wyświetli nam się lista (2) tylko
kosmetyków zaczynających się na Bod, w tym przypadku „Body Candy”.
2. Lista kosmetyków w bazie (Nazwa – nazwa kosmetyku, Cena – cena za kosmetyk,
Jednostka – jednostek w jakim liczona jest ilość kosmetyków) kosmetyk do sprzedaży
wybieramy poprzez naciśnięcie LPM na nazwie kosmetyku, nazwa kosmetyku powinna
podświetlić się na niebiesko w tym przypadku „Sex kitten – 10ml”.
3. Możliwość wyboru grupy z jakiej chcemy wyświetlać kosmetyki, jeśli chcemy mieść
wyświetloną listę kosmetyków ze względu na grupę z jakiej pochodzą, ustawiamy „ptaszek”
i wybieramy z listy grupę, zatwierdzając podświetleniem grupy, od teraz lista będzie zależeć
od grupy jaką wybraliśmy.
4. Podsumowanie koszyku klienta.
5. Wybór cen za kosmetyk, jaką chcemy stosować w zależności od taryfy, cenę obowiązującą
wybieramy poprzez naciśnięcie LPM na cenie, podświetlona na niebiesko cena wskazuje
aktualną wybraną przez nas cenę.
6. Opcja gramy/ml daje nam możliwość sprzedaży kosmetyku na gramy lub ml, a nie jak jest
standardowo ustawione, od sztuki, pod ustawieniu „ptaszka” pole ilość (8) wskazuje
gramaturę/ml a nie sztuki jednostkowe.
7. Dokładniejsze info na temat wybranego przez nas kosmetyku wraz z stanem w magazynie.
8. Ilość jaką chcemy sprzedać, ilość jest podana w jednostek opakowań, chyba że ustawimy
„Ptaszka” na gramy/ml (6) wtedy ilość będzie oznaczało gramaturę/ml danego specyfiku.
9. Przycisk „do koszyka” daje nam możliwość dodania wielu pozycji do jednego zamówienia
klienta.

10. Wybór płatności jaką będzie dokonywać klient ( w tym przypadku karta/gotówka)
11. Z rozwijalnej listy wybieramy pracownika, do którego będzie przypisana transakcja którą
właśnie wykonujemy.
12. Przycisk „ok” służy do zatwierdzenia płatność i przejście do podsumowania (rys 4)

Zakładki
1. Dane osobowe
W tej zakładce mamy możliwość przeprowadzania operacji zapisanych na kartach
lojalnościowych. (rys 6)

Rysunek 6:
1. Ramka wyświetla dane osobowe właściciela karty, nieaktywna póki nie przeczytamy z karty
danych (4)
2. Historia opalań zapisana na karcie.
3. Info na temat stanu karty
4. Odczyt karty, wymagany do operacji na niej, bez uaktywnienia odczyty, nie mamy
możliwości operacji na karcie.
5. Wylogowanie z karty z zamknięciem dostępu do niej
6. „Aktualizuj dane o karcie” - po przeczytaniu danych z karty(4), mamy możliwość ręcznej
zmiany danych klienta w polu (1), po zmianie danych naciskając właśnie ten przycisk,
uaktualniamy dane zapisane na karcie.
7. „Wystaw nową kartę” służy do wystawiania nowych kart klientom.
8. Ramka służy do doładowań karty, w górnym polu ze strzałkami wpisujemy koszt

doładowania, niżej wybieramy rodzaj doładowania (gratis, za punkty) potwierdzamy
przyciskiem doładuj kartę (9)
9. „Doładuj kartę” przycisk współgra z opcjami (8), aby doładować musimy zaakceptować
„ptaszkiem” pole poniżej „potwierdź doładowanie” inaczej nie będzie możliwość
doładowania.
2. Stan urządzeń opalających
Lista wyświetla aktualny stan łóżek solarium, w słupkach wyświetlone są informacje o tym,
ile czasu w % zostało do końca opalania, pod spodem w minutach. Wyświetlone są takie
same jak na Stronie informacyjnej (2-a)(rys 7)

Rysunek 7:

3. Zaawansowane
Zakładka zaawansowane służy do awaryjnych wyłączeń łóżek opalających. (rys 8)

Rysunek 8:
1. Pole wybór urządzenia służy do wybrania urządzenia które mam być awaryjnie
wyłączone, Wybór dokonujemy poprzez naciśnięcie LPM na nazwie urządzenia, co
zasygnalizuje nam podświetlenie go na kolor niebieski, w tym wypadku (Ergoline 500(1))
2. W polu „akcja” Wyłączamy awaryjnie urządzenie poprzez zaznaczenie „ptaszkiem” pola
„potwierdź” i naciśnięcie LPM na przycisku „Awaryjnie zatrzymaj!”, mamy również tutaj
informacje na temat zatrzymywanego łóżka, takie jak Nazwa urządzenia zatrzymywanego,
stan (wolne/zajęte)
3 .Opcjonalnie w tym polu mamy możliwość wpisania powodu awaryjnego zatrzymania
urządzenia.
UWAGA! Każda awaryjna akcja zostanie odnotowana!
4. Statystyki magazynu
zakładka statystyki magazynu służy do wyświetlania informacji na temat obrotu
czasowego/terminalnego towarami w magazynie (rys 9)

Rysunek 9:
1. Wybór z listy towarów dla których chcemy zobaczyć statystykę, zawierdzamy naciskając
LPM na grupie, co sygnalizuje podświetlenie na niebiesku grupy ( w tym przypadku napoje)
2. Tabela z statystykami sprzedaży wybranej grupy towarowej.
(Data – data sprzedaży artykułu, wraz z informacjami o zmianie sprzedającej, Nazwa towaru
( w tym przypadku Coca-Cola), Ilość/cena – ilość sprzedanych sztuk towaru, cena za sztuke,
gramaż, Wartość – ogólna wartość końcowa sprzedanego artykułu, rodzaj płatnośći
dokonanej za artykuł (w tym przypadku karta CHIP), Sprzedawca – numer sprzedawcy,
który dokonał transakcji.
5. Statystyki
Zakładka Statystyki służy do wyświetlania ogólnych statystyk finansowych i operacji w
danym punkcie Solarium (rys 10)

Rysunek 10:
1. Wybór zmiany dla której ma być generowana statystyka (poprzednia zmiana, aktualna
zmiana)
2. Dane statystyczne dotyczące wybranego urządzenia (Data – data opalania, Czas opalania –
czas opalania, Kwota – kwota wpłacona do kasy za dane opalanie, gotówka/karta – rodzaj
płatności dokonanej za usługę, taryfa – taryfa cenowa obowiązująca w momencie płatności.
3. Szereg zakładek służy do wyboru urządzenia dla które chcemy wyświetlić statystykę, dane
urządzenie wybieramy poprzez kliknięcie LPM na zakładce, na samym dole jest też
możliwość wyświetlenia statystyki kosmetyków w magazynie.
Skorowidz
LPM -Lewy przycisk myszki
Zakładka – pole na stronie programy widocznie oddzielające się od struktury strony, wyglądem
przypominający przyciski, pozwala pogrupować wiele podstron na małej powierzchni programu.

