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1. Ogólna konfiguracja komputera klienta do pracy w Comarch ERP 
Optima w modelu usługowym 

 
Komputer klienta musi mieć możliwość komunikacji z siecią Internet za pomocą 

protokołów HTTP/HTTPS i RDP w przypadku usług Comarch ERP Optima, na 
standartowych numerach portów tych protokołów. O ile klienci zazwyczaj mogą korzystać 
z protokołów HTTP/HTTPS, to port TCP 3389 wykorzystywany przez protokół RDP może być 
blokowany na urządzeniach sieciowych klienta. Można to sprawdzić wykonując w wierszu 
poleceń: 
 
telnet ts1.online.comarch.pl 3389 
 

Jeśli połączenie nie zostanie ustanowione oznacza to, że klient ma zablokowane 
połączenia na porcie TCP 3389 z siecią Internet. Do czasu odblokowania komunikacji po 
porcie TCP 3389, usługi Comarch ERP Optima oparte o usługi terminalowe nie będą 
działały na komputerze klienta. Odblokowana powinna być komunikacja z następującymi 
adresami: 
 
ts.online.comarch.pl  
ts1.online.comarch.pl  
ts2.online.comarch.pl  
ts3.online.comarch.pl 

 
Łącze do sieci Internet powinno zapewnić przepustowość co najmniej 512 Kbps na 

jednego użytkownika pracującego w systemie Comarch ERP Optima w modelu 
usługowym oraz musi charakteryzować się wysoką sprawnością (>99%) oraz krótkimi 
czasami odpowiedzi (do 50 ms) terminali systemu Comarch ERP Optima w modelu 
usługowym. Czas odpowiedzi terminali można sprawdzić za pomocą narzędzia PING 
w wierszu poleceń np.: 

 

ping ts1.online.comarch.pl -t 
 
Dostęp do usług Comarch ERP Optima za pomocą innych klientów protokołu RDP 

nie jest przez nas wspierany. Nie testujemy i nie zalecamy użycia innych klientów, pełna 
funkcjonalność usług jest dostępna tylko za pomocą aplikacji Comarch ERP Optima SaaS. 
 

 

2. Obsługa drukarek lokalnych w usłudze Comarch ERP Optima 

 
Użytkownicy pracują na terminalach z Windows Server 2008 R2 / 2012, do 

drukowania wykorzystywana jest aplikacja Terminal Services Easy Print, dlatego aby mieć 
dostęp do lokalnych drukarek należy posiadać zainstalowanego Klienta Podłączenia 
Pulpitu Zdalnego (RDP Client) w wersji 7.0 lub nowszej oraz Microsoft .NET 
Framework 3.5 SP1 pracując w środowisku systemu operacyjnego z rodziny Microsoft 
Windows (Windows Vista SP2 lub nowszy) z zainstalowanymi najnowszym dodatkiem 
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Service Pack dla danego systemu (oraz bieżącymi aktualizacjami systemu Windows 
udostępnianymi przez firmę Microsoft). Ponadto drukarki bezproblemowo mapować będą się 
przy korzystaniu z aplikacji Comarch ERP Optima SaaS, w przypadku przeglądarki, jeśli 
system operacyjny jest 64-bitowy, to również przeglądarka musi pracować w takim trybie. 

 
Zdarzają się sytuacje, w których pomimo widoczności danej drukarki w programie 

Comarch ERP Optima, drukarka nie działa w usługach terminalowych MS Windows Server 
2008 R2 / 2012, gdyż nie jest do tego przystosowana. Problem ten dotyczy głównie drukarek 
GDI i urządzeń wielofunkcyjnych. 
 

3. Konfiguracja przeglądarki klienta do pracy w systemie Comarch ERP 
Optima w modelu usługowym 

 
Dostęp do usług Comarch ERP Optima poprzez Platformę WWW Comarch ERP 

Optima w modelu usługowym wymaga użycia przeglądarki internetowej Microsoft 
Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej (nie ma możliwości uruchomienia usługi w 
przeglądarce Microsoft Edge, ewentualnie można skorzystać z aktualnych wersji Google 
Chrome i Mozilla Firefox, przy czym uruchomienie Pulpitu zdalnego możliwe jest tylko 
w przypadku zainstalowania i uruchomienia dla naszego adresu nakładki IE-Tab dla danej 
przeglądarki), uruchomionej w środowisku systemu operacyjnego z rodziny Microsoft 
Windows (Windows Vista SP2 lub nowszy) z zainstalowanymi najnowszym dodatkiem 
Service Pack dla danego systemu (oraz bieżącymi aktualizacjami systemu Windows 
udostępnianymi przez firmę Microsoft). 
 

Środowisko pracy klienta dla usługi Comarch ERP Optima (przeglądarka 
internetowa, program antywirusowy, firewall) powinno być tak skonfigurowane aby 
umożliwiało zainstalowanie i użycie komponentu ActiveX: 

 
Microsoft RDP Client Control (redist) 
 

W przypadku przeglądarki internetowej wymagany efekt można osiągnąć dodając 
następujące adresy do witryn zaufanych (przy założeniu ze nie zmieniono domyślnego 
poziomu zabezpieczeń tej strefy): 

 
http://www.online.comarch.pl  
https://www.online.comarch.pl  
http://demo.online.comarch.pl  

 

 

 

 
 

 
 

*Aby wpisać witryny z protokołem „http:” należy odznaczyć opcję „Żądaj 
weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w tej strefie”.  
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Jeżeli dodanie powyższych adresów do Witryn zaufanych nie umożliwi pojawienia się 
w przeglądarce okna Pulpitu zdalnego, to dodatkowo na czas jednego logowania do usługi 
Comarch ERP Optima w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym na 
komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows Vista, Windows 7, 
Windows 8 (8.1) lub Windows 10 należy wyłączyć opcję „Kontrola konta użytkownika”. 
W tym celu należy wejść do Pulpitu sterowania > Konta użytkowników > Wybrany 
użytkownik > Włącz lub wyłącz funkcję Kontrola konta użytkownika / Zmień 
ustawienia funkcji kontrola konta użytkownika i odhaczyć opcję „Użyj funkcji Kontrola 
konta użytkownika” (Windows Vista) lub przesunąć suwak na najniższy poziom (Windows 
7 i 8 (8.1), 10) oraz zrestartować komputer. Po pierwszym poprawnym zalogowaniu się do 
systemu Comarch ERP Optima w modelu usługowym zalecane jest przywrócenie 
wcześniejszego ustawienia funkcji „Kontrola konta użytkownika”. W przypadku systemu 
Windows 8 (8.1) i 10 do wyłączenia funkcji „Kontrola konta użytkownika” może być 
potrzebna zmiana w rejestrze. 

 
Przy logowaniu przez Platformę WWW Comarch ERP Optima w modelu 

usługowym dostępna jest tylko podstawowa funkcjonalność programu Comarch ERP 
Optima. 
 
 

4. Konfiguracja komputera klienta do pracy na aplikacji Comarch ERP 
Optima SaaS 

 
Dostęp do usług Comarch ERP Optima poprzez aplikację Comarch ERP Optima 

SaaS wymaga instalacji w środowisku systemu operacyjnego z rodziny Microsoft Windows 
(Windows Vista SP2 lub nowszy) z zainstalowanymi najnowszym dodatkiem Service Pack dla 
danego systemu. Do zainstalowania aplikacji niezbędne jest także posiadanie zainstalowanych 
komponentów: 
- Microsoft .Net Framework w wersji 3.5 SP1 oraz 4.0 (Client Profile i Extended) 
w przypadku systemu Windows XP. 
- Microsoft .Net Framework w wersji 3.5 SP1 oraz 4.5.x w przypadku systemu Windows 
Vista i nowszych. 
- Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86 lub x64 w zależności 
od systemu operacyjnego) 
- Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x86 lub x64 w zależności 
od systemu operacyjnego) 

Zalecane jest by uruchomić instalator w opcji „Uruchom jako administrator” 
(w przypadku systemu Windows Vista i nowszego). 
 

Środowisko pracy klienta dla usługi Comarch ERP Optima (Program antywirusowy, 
Firewall, Kontrola konta użytkownika) powinno być tak skonfigurowane aby umożliwiało pracę 
aplikacji Comarch ERP Optima SaaS. 

Za działanie wszystkich kolejnych komponentów i sterowników odpowiada komponent 
do Obsługi kanałów wirtualnych.  
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Uwaga! Domyślnie przy instalacji 

aplikacji wszystkie sterowniki są instalowane, 
przy czym Komponent do obsługi kanałów 
wirtualnych nie zainstaluje się poprawnie jeśli 
w systemie użytkownika nie jest 
zainstalowany Microsoft Visual C++ 2010 SP1 
Redistributable Package właściwy w zależności 
od typu systemu operacyjnego (x86 lub x64). 

 

 

 

4.1. Obsługa drukarek fiskalnych w usłudze Comarch ERP Optima i Comarch 
ERP Optima Detal 

 

 

 
 
 
Za obsługę drukarek fiskalnych 

odpowiadają Sterowniki drukarek 
fiskalnych.  

 
Uwaga! Domyślnie przy instalacji 

aplikacji wszystkie sterowniki są instalowane.  
 

 
 
 
 

 
 
 
W przypadku usługi Comarch ERP 

Optima klient powinien skonfigurować 
drukarkę fiskalną w konfiguracji programu 
(zakładka System > Konfiguracja > 
gałąź Stanowisko > Ogólne > 
Drukarka fiskalna) wybierając właściwy 
model drukarki fiskalnej, prędkość portu 
i port COM. 
 



 7 

 
 
W usłudze Comarch ERP Optima 

Detal klient powinien skonfigurować 
drukarkę fiskalną w konfiguracji aplikacji 
wybierając właściwy terminalowy 
sterownik drukarki, port COM oraz 
prędkość transmisji. Sterownik należy 
wybrać za pomocą listy. 
 

 
 
 

 

4.2. Obsługa kas fiskalnych w usłudze Comarch ERP Optima 
 

  
 
 

Za obsługę kas fiskalnych 
odpowiadają dedykowane sterowniki do 
Kasy: Elzab, Novitus lub Sharp.  
 

Uwaga! Domyślnie przy instalacji 
aplikacji wszystkie sterowniki są 
instalowane.  
  
 

 

 
 

 
 
 
 
W przypadku usługi Comarch ERP 

Optima użytkownik powinien 
skonfigurować kasę fiskalną w konfiguracji 
programu Comarch ERP Optima 
(zakładka System > Konfiguracja > 
gałęzie: Program > Ogólne oraz 
Stanowisko > Ogólne > Kasa 
fiskalna). 
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4.3. Eksport danych do Płatnika w usłudze Comarch ERP Optima 

 
Eksport plików .xml jest dostępny z okien „Formularz 

deklaracji KEDU”, „Deklaracja ZUS DRA” oraz „Deklaracja ZUS 
ZUA”. 

 
Użytkownik w konfiguracji aplikacji może ustawić własne wartości parametrów: 
 

zakładka System > Konfiguracja > gałąź Stanowisko > Płace > Parametry > 
„Ścieżka do programu płatnika” 
 

- gdzie może wprowadzić lokalizacje programu Płatnik na swoim komputerze 

 
Po wciśnięciu przycisku „Eksport do Programu Płatnika” wyświetli się okno eksploratora 

by wskazać lokalizację do zapisu pliku na komputerze użytkownika. Po zamknięciu tego okna, 
we wskazanej lokalizacji zostaje zapisany plik .xml oraz uruchomiony program Płatnik (o ile 
została podana właściwa ścieżka do programu Płatnik). Do klienta należy wykonanie importu 
danych z pliku .xml do programu Płatnik. 

 

4.4. Eksport deklaracji PFRON w usłudze Comarch ERP Optima 

 
 

 Eksport deklaracji do pliku XML jest dostępny z listy 
„Deklaracja PFRON (INF-D)” 
 

 
 

Po wciśnięciu przycisku „Wysyłanie deklaracji do pliku XML” wyświetli się okno 
eksploratora by wskazać lokalizację do zapisu pliku na komputerze użytkownika i pliki 
deklaracji PFRON zostają zapisane we wskazanej lokalizacji. 

 

4.5. Eksport danych do MS Excel w usłudze Comarch ERP Optima 

 
Eksport jest możliwy z miejsc w programie (list) gdzie 

występuje przycisk „Export do MS Excel”. 
 

 

Po naciśnięciu przycisku „Export do MS Excel” wyświetla się okno z zapytaniem 
o lokalizację zapisu pliku na komputerze użytkownika. Następnie po zamknięciu tego okna na 
komputerze klienta jest uruchamiany MS Excel (lub inny program skojarzony z wybranym 
rozszerzeniem pliku), w otwartym arkuszu znajdują się dane wyeksportowane z Comarch 
ERP Optima. W przypadku eksportu dużej ilości danych (np. kilkaset wierszy) czynność ta 
może trwać nawet kilka minut. 
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Prócz formatu XLS, można wyeksportować dane także w formacie XLSX, PDF, RTF 
i HTML, jak i skopiować dane do schowka. 

4.6. Eksport wydruków do MS Word w usłudze Comarch ERP Optima 

 
 

 
Eksport wydruków do MS Word jest dostępny z listy 

„Formularz danych Pracownika:” 
 
 

 
 

 

Użytkownik w konfiguracji aplikacji może ustawić program, w którym zostanie otwarty 
plik XML (Word): 

 

zakładka System > Konfiguracja > gałąź Stanowisko > Ogólne > Wydruki > 
„Nazwa programu dla wydruków do Worda (XML)” 

   
Po uruchomieniu wybranego wydruku na komputerze klienta otwierany jest MS Word 

(lub inny wskazany w konfiguracji program) z otwartym plikiem wydruku. 
  
Klient może poddać taki wydruk edycji w programie MS Word, następnie wydrukować 

lub zapisać na swoim komputerze w formie pliku. 
 
 

4.7. Wysyłanie e-deklaracji w usłudze Comarch ERP Optima 

 
 Za obsługę e-deklaracji odpowiada 
Komponent do elektrycznego podpisu 
dokumentów. 
  

Uwaga! Domyślnie przy instalacji 
aplikacji wszystkie sterowniki są instalowane, 
przy czym Komponent do elektronicznego 
podpisu dokumentów nie zainstaluje się 
poprawnie jeśli w systemie użytkownika nie 
jest zainstalowany Microsoft Visual C++ 2008 
SP1 Redistributable Package właściwy 
w zależności od typu systemu operacyjnego 
(x86 lub x64). Jeśli oprogramowanie karty 

elektronicznej to CryptoCard Suite, a system operacyjny jest 64-bitowy to należy doinstalować 
64 bitowy komponent do tej aplikacji zgodnej z zainstalowanym już 32 bitowym 
komponentem (ze strony producenta aplikacji lub od asysty KIR). W przypadku innych 
aplikacji należy posiadać ich najnowszą wersję.   
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Po kliknięciu na przycisk „Wyślij deklarację do 
systemu e-Deklaracje”, pojawi się okno z wyborem 
certyfikatu. Po podpisaniu, dokument zostanie wysłany do 
systemu e-Deklaracje. 

 

4.8. Lokalne otwieranie/zapisywanie plików, import/eksport definicji 
wydruków i e-deklaracje AKC-WW (e-Zefir) / JPK 

 
Z większości miejscy w aplikacji Comarch ERP Optima (np. Skrzynki pocztowej, 

Obiegu dokumentów, Wyników analiz oraz importów/eksportów definicji wydruków) jest 
możliwe bezpośrednie otwarcie/zapisanie pliku na lokalnym komputerze. 

 

 
Za obsługę funkcjonalności 

bezpośredniego otwarcia/zapisu plików 
odpowiada Komponent do lokalnego 
otwierania plików.  

 

Uwaga! Domyślnie przy instalacji 
aplikacji wszystkie sterowniki są 
instalowane.  

 
Dodatkowo Komponent do 

lokalnego otwierania plików 
odpowiada za wysyłanie e-deklaracji 
AKC-WW do systemu e-Zefir oraz JPK. 
 

 

4.9. Korzystanie z terminali płatniczych 

 
 
 
Za obsługę terminali płatniczych 

odpowiadają sterownik Terminale 
Płatnicze.  

 

Uwaga! Domyślnie przy instalacji 
aplikacji wszystkie sterowniki są 
instalowane.  
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W przypadku usługi Comarch 

ERP Optima klient powinien 
skonfigurować terminal płatniczy w 
konfiguracji programu (zakładka System 
> Konfiguracja > gałąź Stanowisko > 
Ogólne > Drukarka fiskalna) 
wybierając właściwy model terminala 
płatniczego, typu połączenia, port 
szeregowy, adres IP i port TCP/IP. 

 

 

4.10. Poczta elektroniczna w ramach modułu Comarch ERP Optima CRM 
Plus 

 
Moduł Comarch ERP Optima CRM 

Plus posiada wbudowanego klienta poczty 
elektronicznej, za pomocą którego można 
wysyłać dokumenty w postaci elektronicznej 
bezpośrednio z programu Comarch ERP 
Optima. Konto pocztowe należy ustawić 
w konfiguracji programu (zakładka System 
> Konfiguracja > gałąź Program > CRM 
> Konto e-mail).  

 
Możliwe porty poczty to: 110 i 995 

dla POP3 oraz 25 i 587 dla SMTP. 
 

4.11. Eksport i import danych za pomocą plików w usłudze Comarch ERP 
Optima 
 

Z nielicznych miejsc w programie, 
gdzie nie jest jeszcze możliwe bezpośredni 
eksport/import plików, za wymianę danych 
w postaci plików pomiędzy sesjami 
terminalowymi z aplikacjami Comarch ERP 
Optima umożliwia usługa „Moje 
dokumenty”. 

 
Wejście do usługi odbywa się poprzez 

wybranie odpowiedniej pozycji z menu w 
aplikacji Comarch ERP Optima SaaS. 



 12 

Podczas pracy w usługach Comarch ERP Optima użytkownik może zapisywać pliki na 
dysku Z:\, tam też jest przeniesiony folder „Moje Dokumenty” sesji terminalowych 
użytkowników tych aplikacji. Za pomocą usługi „Moje dokumenty” w aplikacji Comarch ERP 
Optima SaaS użytkownik może pobrać pliki na swój komputer, lub wysłać pliki ze swojego 
komputera na dysk Z:\ sesji terminalowej. 
 

Dla każdej firmy w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym istnieje 
w usłudze „Moje dokumenty” folder „Wspólne”, do którego maja dostęp wszyscy użytkownicy 
z tej samej firmy. Umożliwia to wymianie danych pomiędzy użytkownikami systemu. Każdy 
użytkownik usługi „Moje dokumenty” może zaalokować 50 MB przestrzeni dyskowej 
w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym, przy czym w ramach tej 
przestrzeni tworzą się logi aplikacji Comarch ERP Optima, Biuro rachunkowe, Detal. Usługa 
„Moje dokumenty” posiada intuicyjny interfejs. 
 

4.11. Ustawienia dodatkowe w aplikacji Comarch ERP Optima w modelu 
usługowym 

 
 Aplikację Comarch ERP 
Optima SaaS można częściowo 
dopasować wedle własnych 
upodobań – można to uczynić w 
zakładce Ustawienia dostępnej na 
ekranie logowania. Można: 
- ustawić i sprawdzić połączenie z 
serwerem produkcyjnym 
- ustawić Język aplikacji, aktualnie 
dostępne są Polski i Angielski, 
- ustawić Startowy rozmiar okna 
aplikacji wybierając najczęstsze 
rozdzielczości lub wpisać ręcznie 
wybrany rozmiar, 
- ustawić Rozmiar pulpitu zdalnego, 
w przypadku opcji „rozdzielczość 

mojego pulpitu” można będzie pracować na pełnym ekranie, przy wyborze „dostosuj do 
aplikacji” wielkość robocza pulpitu zdalnego będzie dopasowana do rozmiaru aplikacji, 
- wybrać rodzaj Menu: poziome – które pokazuje się u góry, pionowe – które pokazuje się 
z boku, pionowe zwinięte – które pokazuje się z boku i domyślnie jest zwinięte, 

- skonfigurować obsługę Serwera proxy jeżeli jest 
wykorzystywany. 
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5. Import kursów walut, pobieranie wskaźników, urzędów, banków, 
GUS i okno Informacje Online w usłudze Comarch ERP Optima 

 
 

Do prawidłowego działania takich 
narzędzi jak: import kursów walut, pobieranie 
wskaźników, listy banków i urzędów z 
serwera, pobieranie danych kontrahenta z 
GUS oraz okna Informacje Online, potrzebne 
jest wprowadzenie otrzymanego w e-mailu 
aktywacyjnym ID oraz PIN-u do konfiguracji 
programu Comarch ERP Optima (zakładka 
System > Konfiguracja > gałąź Firma > 
Ogólne > Parametry). 

 
 
 

 

6. Opcje niedostępne podczas pracy w usługach Comarch ERP Optima 

 
Ponieważ aplikacje Comarch ERP Optima są udostępniane klientom za pomocą usług 

terminalowych to pewne opcje tych programów są niedostępne lub nie działają.  
 
W szczególności dotyczy to wysyłania poczty e-mail (poza Skrzynką pocztową 

w ramach modułu CRM Plus), wywoływania połączenia telefonicznego, przeglądania stron 
WWW na terminalu oraz zaczytywanie obiektów z sieci WWW (np. na zakładce e-Sklep na 
Towarach, przy wstawianiu obiektów).  

  
Wydruk faktury według definicji MS Excel jest nie możliwy, ponieważ klienci nie mogą 

uruchomić w sesji usług terminalowych aplikacji MS Excel. Brak jest możliwości 
wykorzystania Migratora i Kolektorów danych. 

 
Limit wielkości danych binarnych w bazie danych wynosi 2 GB. Po przekroczeniu 96% 

dopuszczalnego limitu pojawi się ostrzeżenie, a jeżeli zajdzie potrzeba należy zgłosić się do 
firmy Comarch w celu odpłatnego zwiększenia limitu. Wielkość danych binarnych można 
sprawdzić: 

- baza konfiguracyjna: zakładka Pomoc > O programie; 
- baza firmowa – zakładka System > Konfiguracja > gałąź Program > Użytkowe 

> Bazy danych. 
 
Użytkownicy nie mają także możliwości bezpośredniego dodawania/usuwania baz. 

Zgłaszanie dodania/usunięcia bazy w przypadku firm będących Biurami rachunkowymi 
odbywa się z poziomu platformy WWW Comarch ERP Optima w modelu usługowym 
(https://www.online.comarch.pl/optima, zakładka Bazy danych – Zarządzanie lub Bazy 
danych - Dodaj). Za pomocą tejże platformy WWW można dokonywać zlecenia 

https://www.online.comarch.pl/optima
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wygenerowania kopii zapasowej bazy na konto w usłudze iBard24 (zakładka Bazy danych – 
Zarządzanie). 

 
Dostęp do baz danych jest możliwy tylko za pomocą programu Comarch ERP 

Optima, nie ma innej możliwości dostępu do baz (np. bezpośrednio z sieci Internet). 
Niemożliwe jest również wykorzystywanie na serwerach usług terminalowych żadnych innych 
aplikacji. 
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Załącznik 1. Aplikacja Comarch ERP Optima SaaS na systemie Mac OS 
X 

 
Aplikacja Comarch ERP Optima SaaS na system operacyjny Mac OS X znajduje się pod 

linkiem https://www.online.comarch.pl/optima/app/Comarch ERP Optima SaaS.app.zip. 
 

 
 
 

Aplikacja pojawi się w obszarze 
„Pobrane rzeczy”. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Po uruchomieniu pojawi się 

standardowe okno logowania. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Aplikacja Comarch ERP Optima SaaS na system Mac OS X dostarcza podstawowej 

funkcjonalności systemu – wprowadzanie i edycja danych. W wersji beta nie działają takie 
funkcje interaktywne jak: Moje dokumenty, drukowanie, korzystanie z drukarek/kas 
fiskalnych, eksporty do plików*, wysyłanie e-deklaracji itp. 

 
Pełna funkcjonalność (funkcje interaktywne między komputerem użytkownika 

a terminalem) dostępna jest przez aplikację Comarch ERP Optima SaaS dostępnej na 
system Windows. 

 
*Eksport do pliku można zrealizować za pomocą usługi iBard24. Dzięki temu można również wyeksportować 

wydruk do PDFa i po ściągnięciu z usługi iBard24 wydrukować go lokalnie. 

https://www.online.comarch.pl/optima/app/Comarch%20ERP%20Optima%20SaaS.app.zip
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Załącznik 2. Konfiguracja klienta Microsoft Remote Desktop na 
systemie Android dla Comarch ERP Optima w modelu usługowym 

 
Za pomocą urządzeń mobilnych działających pod 

systemem Android jest możliwe połączenie się do systemu 
Comarch ERP Optima w modelu usługowym. Można 
tego dokonać np. za pomocą aplikacji Microsoft Remote 
Desktop dostępnej na portalu Google Play. 

 
 

 
Jedynym obszarem do 

konfiguracji w aplikacji Microsoft 
Remote Desktop jest opcja Remote 
Desktops. Za pomocą ikony + 
dodajemy „Zdalny pulpit”. 

 
 

 
 

W konfiguracji „Zdalnego 
pulpitu” podajemy Nazwę połączenia 
(Connection name), Nazwę serwera, 
do którego następuje połączenie (PC 
name – aktualny adres to: 
ts1.online.comarch.pl), nie należy 
konfigurować Bramy (Gateway), 
podać należy za to Nazwę 
użytkownika (User name) w raz 
z domeną (czyli w formie 
ASP\nazwaużytkownika) oraz 

ewentualnie Hasło (Password – w przypadku nie podania hasła w tym miejscu, będzie o nie 
pytał każdorazowo przy podłączeniu). Zmiany należy zapisać przyciskiem  Done. 

 
 

W efekcie na liście 
otrzymujemy „Zdalny pulpit”, a po 
kliknięciu na tą pozycję aplikacja 
połączy się z serwerem. 
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Przy ustanawianiu połączenia aplikacja wskaże 

monit odnośnie certyfikatu terminala, który należy 
zaakceptować (Trust Once lub Trust Always). 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Efektem końcowym jest 

połączenie się z terminalem z Comarch 
ERP Optima w modelu usługowym. 

 
 

 
 
 

 
 
Połączenie poprzez klienta Podłączenia pulpitu zdalnego dostarcza podstawowej 

funkcjonalności systemu. Pełna funkcjonalność (funkcje interaktywne między komputerem 
użytkownika a terminalem) dostępna jest przez aplikację Comarch ERP Optima SaaS 
dostępna na system Windows. 
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Załącznik 3. Konfiguracja klienta Microsoft Remote Desktop na 
urządzeniach iPhone dla Comarch ERP Optima w modelu usługowym 

 
 
Za pomocą urządzeń mobilnych iPhone możliwe połączenie się do 

systemu Comarch ERP Optima w modelu usługowym. Można tego 
dokonać np. za pomocą aplikacji Microsoft Remote Desktop dostępnej na 
portalu iTunes. 

 
 

 
 

 
 
 
 
Jedynym obszarem do konfiguracji w aplikacji Microsoft 

Remote Desktop jest opcja New Remote Desktops. Za 
pomocą ikony > dodajemy „Zdalny pulpit”. 

 
 
 
 
 

 
 

 
W konfiguracji „Zdalnego pulpitu” podajemy Nazwę 

połączenia (Connection name), Nazwę serwera, do którego 
następuje połączenie (PC name – aktualny adres to: 
ts1.online.comarch.pl), Nazwę użytkownika (User name) w raz z 
domeną (czyli w formie ASP\nazwaużytkownika) oraz ewentualnie 
Hasło (Password – w przypadku nie podania hasła w tym miejscu, 
będzie o nie pytał każdorazowo przy podłączeniu), nie należy 
konfigurować Bramy (Gateway). Zmiany należy zapisać 
przyciskiem Save. 

 
W efekcie na liście otrzymujemy „Zdalny pulpit”, a po 

kliknięciu na tą pozycję aplikacja połączy się z serwerem. 
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Przy ustanawianiu połączenia aplikacja wskaże monit odnośnie 

certyfikatu terminala, który należy zaakceptować (Connect Once lub 
Connect always). 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Efektem końcowym jest 

połączenie się z terminalem 
z Comarch ERP Optima w modelu 
usługowym. 

 
 

 
 

 
 
 
Połączenie poprzez klienta Podłączenia pulpitu zdalnego dostarcza podstawowej 

funkcjonalności systemu. Pełna funkcjonalność (funkcje interaktywne między komputerem 
użytkownika a terminalem) dostępna jest przez aplikację Comarch ERP Optima SaaS 
dostępna na system Windows. 
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Załącznik 4. Comarch ERP Mobile Sprzedaż (Android) 
w infrastrukturze ASP 

 

1. Urządzenia przenośne – wymagania techniczne do uruchomienia aplikacji 
Comarch ERP Mobilny Sprzedawca na platformę Android 
 

 
 
 

 

WAŻNE! 

 

 Aplikacje Comarch ERP Mobile Sprzedaż i Monitorowanie nie współpracują z urządzeniami opartymi 

o architekturę x86 (np. urządzenia z procesorami Intel Atom) 

 Minimalne Zalecane 

Procesor 1 GHz – dla każdego rdzenia 1,5 GHz – dla każdego rdzenia 

Pamięć RAM 1 GB 2 GB 

Pamięć zewnętrzna 2 GB 4 GB  

Wyświetlacz dotykowy 480x800* 480x800* 

System operacyjny Android 4.0 lub nowszy 

Komunikacja Kartę sieciową działającą w standardzie TCP/IP (np. Ethernet lub WiFi) lub GSM 

(np. GPRS); moduł Bluetooth 

Zainstalowane 

oprogramowanie 

 Google Maps™ (wymagane przy lokalizacji) 

 Aplikacja typu Voice Dialer (wymagane do wyszukiwania głosowego) 

 Oprogramowanie umożliwiające przesłanie do drukarki pliku PDF za 

pośrednictwem Bluetooth, np. PrinterShare™** 

 Oprogramowanie SumUp w celu korzystania z terminala płatniczego 

 Barcode Scanner w celu sczytywania kodu EAN 

Inne  Aparat fotograficzny (wymagane do wyszukiwania po kodach EAN, 

merchandisingu i rejestrowania reklamacji) 

 Wewnętrzna antena GPS (wymagane przy lokalizacji) 

 Karta SD wewnętrzna lub zewnętrzna (na karcie SD tworzona jest baza 

aplikacji) 
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 Spełnienie wymagań minimalnych umożliwi uruchomienie aplikacji. Aby jednak zapewnić sprawne 

i szybkie działanie programu parametry urządzenia powinny być dostosowane do wielkości bazy 

danych i ilości przesyłanych informacji. Zalecamy, aby przed zakupem urządzeń (o ile jest taka 

możliwość) wypożyczyć konkretny model i sprawdzić, czy będzie on spełniał Państwa wymagania. 

 Podane powyżej zalecenia techniczne dotyczą aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż w wersji 

2016.4. Wraz z rozwojem aplikacji i technologii mobilnych mogą one ulec zmianie. 

 Wraz z końcem roku 2015 zakończono wsparcie aplikacji Comarch ERP Mobile na urządzeniach z 

oprogramowaniem niższym niż Androidem 4.0. Oznacza to, że wersje aplikacji Comarch ERP Mobile 

Sprzedaż oraz Monitorowanie, wydane w roku 2016 nie będą działać na urządzeniach mobilnych z 

takim systemem. 

 Wydruki dla drukarek termicznych przygotowane w standardzie aplikacji zostały przygotowane dla 

drukarki Vline 112 (o szerokości papieru 112mm). 

W związku z tym, przed zakupem danego modelu drukarki zaleca się wydrukowanie strony                               

testowej, aby sprawdzić czy wykonany wydruk wygląda poprawnie. 

 
* Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż była testowana na urządzeniach o rozdzielczości: 
480x800, 540x960, 600x1024, 768x1024, 720x1280, 800x1280. 
** Uwaga: W przypadku każdego programu tego typu zaleca się wydrukowanie strony 
testowej, aby sprawdzić, czy oprogramowanie wspiera dany model drukarki oraz czy wydruk 
wykonany za jego pomocą wygląda poprawnie. 
 
 

2. Udostępnienie instalatora aplikacji mobilnej i jej konfiguracja na urządzeniu 
mobilnym 
 

Instalator aplikacji na system Android znajduje się pod 
linkiem: 
https://mobile.online.comarch.pl/App/Vendor.Installer.apk. Plik 
należy ściągnąć na urządzenie mobilne i zainstalować. 

 
Na urządzeniu mobilnym po zainstalowaniu instalatora 

utworzy się ikona Sprzedaż – Instalator. Po otworzeniu 
instalatora pokaże się okno w którym należy podać IP serwera 
(193.201.136.133) oraz port (8889), akronim i hasło operatora, 
dla którego w Comarch ERP Optima w modelu usługowym 
zostało skonfigurowane stanowisko Mobilne, a także Kod 
kontrahenta, czyli słowny kod firmy oraz Kod bazy, czyli pierwszy 
człon nazwy bazy z systemu Comarch ERP Optima w modelu 
usługowym (dane te należy wpisać tylko DUŻYMI LITERAMI). 
Jeśli dane będą poprawne pojawi się aktualizacja do programu 
i jej instalacja będzie skutkować zainstalowaniem docelowej 
aplikacji Sprzedaż. 

 
 

 
 

https://mobile.online.comarch.pl/App/Vendor.Installer.apk
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Po uruchomieniu 

aplikacji Sprzedaż należy 
wpierw wejść do konfiguracji 
i ustawić Główny adres 
serwera (193.201.136.133), 
port (8889), kod kontrahenta i 
kod bazy firmowej. Po 
dokonaniu tych ustawień 
można zalogować się do 
aplikacji podając akronim 
operatora oraz jego hasło 
(akronim zapisze się na 
sztywno). 

 

 

 

 

 


