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1. Słownik pojęć 
Autentykacja – sposób łączenia się z bazą danych. 

Baza danych – zintegrowany z programem EXR system służący do przechowywania danych. 

EXR – skrót Easy XBRL Reporting – pełna nazwa aplikacji. 

Interfejs – (ang. Interface) obraz, który widzi użytkownik po uruchomieniu aplikacji lub platformy 
operacyjnej. 

Mapowanie – proces przypisywania kont obrotówki do pozycji w bilansie lub rachunku zysków i strat. 

Microsoft SQL Server – aplikacja komputerowa służąca do przechowywania danych. Jest to Baza danych. 

Schemat mapowao – to schemat przypisywanych kont obrotówki do pozycji w bilansie lub rachunku 
zysków i strat. 

SQL Server – patrz Microsoft SQL Server 

Taksonomia – schemat sprawozdania finansowego zdefiniowany ustawowo. 

Tooltip – wskazówka dotycząca poszczególnych funkcji program. Dostępna po najechaniu kursorem na 
ikonę funkcji. 

Walidacja – forma kontroli/weryfikacji wprowadzonych do zestawienia danych liczbowych. 

2. Automatyczne aktualizacje 
Przed uruchomieniem aplikacji EXR, program weryfikuje czy są dostępne aktualizacje, jeśli tak to 
rozpoczyna ich instalację. (Rys. 1). Aktualizacją podlegają: 

- elementy sprawozdao finansowych – w przypadku wystąpienia zmian w Ustawie o rachunkowości 
(zwanej dalej Ustawą) lub w standardach MSR/MSSF (zwanych dalej MSR/MSSF) 

- funkcjonalności programu – w przypadku zmian dotyczących modyfikacji aplikacji EXR 

 

 
Rysunek 1. Okno instalacji aktualizacji. 

W przypadku braku zmian w Ustawie, MSR/MSSF lub w funkcjach, program połączy się z bazą danych i 
zostanie uruchomiony. 
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UWAGA: aktualizacje nie występują dla wersji demonstracyjnej (demo)! IT 4 Finance (dystrybutor 
programu) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprawozdania finansowe stworzone w oparciu o 
nieaktualną wersją programu. 

3. Baza danych 

3.1. Konfiguracja bazy danych przy pierwszym uruchomieniu programu 
Po zainstalowaniu aplikacji, program zainicjuje konfigurację bazy danych. To czy baza danych znajduje się 
na serwerze, czy na komputerze jednego z użytkowników, zostało zdefiniowane podczas procesu 
instalacji. 

Należy upewnid się, że komputer posiada dostęp do bazy danych, w przypadku gdy znajduje się ona na 
serwerze lub na innym komputerze. 

W pierwszym kroku konfiguracji bazy danych należy określid to, czy baza ma zostad skonfigurowana 
automatycznie, czy ręcznie (Rys. 2). W celu automatycznej konfiguracji wybierz Utwórz teraz. Baza 
zostanie utworzona pod domyślną nazwą EXRCreatorDb. Proces konfiguracji ręcznej wygląda tak samo, 
jak w przypadku zarządzania bazami i został opisany w rozdziale 3.2. (Zarządzanie bazami danych po 
uruchomieniu programu). 

 
Rysunek 2. Konfiguracja bazy danych Krok 1 z 5. 

3.2. Zarządzanie bazami danych po uruchomieniu programu 
Aplikacja umożliwia pracę grupową, dzięki czemu istnieje możliwośd tworzenia/modyfikacji sprawozdao 
przez kilku użytkowników jednocześnie (zmiany wprowadzone na jednym komputerze są od razu 
widoczne na pozostałych stanowiskach). 

Aplikacja umożliwia również na korzystanie z wielu baz danych oraz swobodne przełączanie się pomiędzy 
nimi. Funkcja ta optymalizuje organizację pracy i ujednolica sposób zarządzania danymi. 

Po włączeniu aplikacji i zainstalowaniu ewentualnych aktualizacji, program automatycznie łączy się z bazą 
danych. 

Aby rozpocząd zarządzanie bazami danych należy wybrad opcję Baza danych w menu głównym. Tym 
samym zostanie uruchomiona Konfiguracja bazy danych (Rys. 3). 

Porada praktyczna: po wybraniu opcji Utwórz teraz (Rys. 3) zostanie utworzona baza danych o domyślnej 
nazwie ExrCreatorDb na serwerze lub komputerze, na którym został zainstalowany Microsoft SQL Server 
(aplikacja do zarządzania bazami danych). Opcja ta nie wymaga ręcznej konfiguracji bazy danych. 
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Szczegóły dotyczące opcji instalacji Microsoft SQL Server opisane zostały w Załączniku 1, dostępne również 
na stronie www.exrpoland.pl. 

Opcja Utwórz teraz będzie niedostępna jeżeli została wykorzystania już wcześniej. 

 
Rysunek 3. Konfiguracja bazy danych Krok 1 z 5. 

Chcąc ręcznie skonfigurowad bazę danych lub podłączyd się do bazy na serwerze lub innym komputerze 
należy wybrad Następny. Drugim krokiem jest wpisanie nazwy lub adresu IP serwera lub komputera z 
zainstalowanym MS SQL Server, np.: komputer1\SQLEXPRESS, 92.168.9.999\SQLEXPRESS (Rys. 4). 

W trzecim kroku należy określid autentykację (Rys. 5): 

- wybierając Użyj autentykacji Windows program połączy się z bazą danych utworzoną na Twoim 
komputerze 

- wybierając Użyj autentykacji serwera SQL program połączy się z bazą danych utworzoną na serwerze lub 
innym komputerze 

W czwartym kroku należy wpisad nazwę bazy danych (Rys. 6) oraz określid czy wprowadzona baza jest 
nowa czy już istnieje. 

Aby zaakceptowad wprowadzone dane i tym samym zainicjowad połączenie z bazą danych należy wybrad 
Zakoocz (Rys. 7). Program zostanie zrestartowany. 
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Rysunek 4. Konfiguracja bazy danych Krok 2 z 5. Wprowadzanie nazwy lub adresu IP serwera lub komputera z zainstalowanym MS 

SQL Server. 

 
Rysunek 5. Konfiguracja bazy danych Krok 3 z 5. Określanie autentykacji podczas łączenia z bazą danych. 
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Rysunek 6. Konfiguracja bazy danych Krok 4 z 5. Wybór bazy danych. 

 
Rysunek 7. Konfiguracja bazy danych Krok 5 z 5. Podsumowanie konfiguracji bazy danych. 
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4. Wprowadzenie klucza licencyjnego 

Po wybraniu z Menu głównego opcji O programie  program uruchomi formularz aktywujący lub 
przedłużający licencję (Rys. 8). 

 
Rysunek 8. EXR  – informacje. 

 
Rysunek 9. Wprowadzanie klucza licencji – formularz. 

Po wybraniu opcji Aktywuj nową licencję użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie Nazwy 
użytkownika oraz Klucza licencji (Rys. 9). Informacje te są dostępne po zalogowaniu w Strefie Klienta na 
www.exrpoland.pl. Konto klienta zostanie utworzone po dokonaniu zamówienia w powyższym portalu 
internetowym, w zakładce Zamów. 

UWAGA: Należy pamiętad, że licencja wykupiona na potrzeby wewnętrznej księgowości umożliwia 
tworzenie sprawozdao finansowych wyłącznie dla tego podmiotu. Nazwa użytkownika z powyższego 
formularza musi byd zgodna z nazwą firmy podaną po utworzeniu sprawozdania w Danych 
podstawowych (szczegóły w rozdziale 6.1). 
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5. Interfejs programu 
Porada praktyczna: po najechaniu kursorem na element interfejsu programu zostanie wyświetlona 
wskazówka, opis funkcji lub pełna nazwa w przypadku zestawieo i not, tzw. tooltip. 

Podstawowym elementem interfejsu aplikacji EXR jest pole zestawieo (Rys. 10). Widoczne są w nim 
aktualnie otwarte zestawienia, noty, dane podstawowe lub okresy. Również w tym polu użytkownik 
importuje dane z zestawienia obrotów i sald, tworzy schematy mapowao oraz przeprowadza mapowania 
(szczegóły w rozdziale 6).  

 
Rysunek 10. Interfejs – pole zestawieo. 

Pole taksonomii (Rys. 11), czyli schematów sprawozdao definiowanych ustawowo znajduje się po lewej 
stronie pola zestawieo. Znajdują się w nim dostępne dla danej wersji programu taksonomie 
(zaimportowane dla bazy danych, z którą użytkownik jest w danej chwili połączony). 

Porada praktyczna: pole taksonomii przedstawia dostępne w programie schematy sprawozdao 
finansowych. W podstawowej wersji programu jest to taksonomia UOR, czyli zgodna z Ustawą. Pole to 
pełni funkcję informacyjną dlatego też, po zapoznaniu się z możliwością wyłączania pól radzimy je ukryd (z 
możliwością ponownego włączenia) uzyskując łatwiejszy dostęp do kolejnego pola – pola sprawozdao 
finansowych. 

Porada praktyczna: tworząc sprawozdania dla wielu podmiotów proponujemy pogrupowad je zgodnie ze 
standardami - Ustawa lub MSR/MSSF - w dwóch bazach danych. Pierwsza dedykowana dla podmiotów 
sporządzających sprawozdania zgodnie z Ustawą, druga dla podmiotów sporządzających sprawozdania 
zgodnie ze standardami MSR/MSSF. 
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Rysunek 11. Interfejs – pole taksonomii. 

Pod polem taksonomii znajduje się pole sprawozdao finansowych (Rys. 12), które umożliwia sprawną 
nawigacje pomiędzy elementami sprawozdao. Z tego miejsca użytkownik włącza interesujące go 
zestawienia, które później edytuje w polu zestawieo. Układ sprawozdao finansowych ma format 
rozwijanego menu. Ponadto użytkownik z tego miejsca ma możliwośd wyłączenia nieużywanych 
elementów sprawozdania finansowego, np. jednego z wariantów rachunku zysków i strat lub też noty. 
Wyłączone elementy nie są drukowane podczas generowania raportu. Istnieje możliwośd ponownego 
włączenia ukrytych elementów. 

Porada praktyczna: chcąc stworzyd sprawozdanie finansowe za kolejny rok/okres skopiuj sprawozdanie za 
ostatni okres obrotowy (zaznacz interesujące Cię sprawozdanie i kliknij prawy przycisk myszy, z 
rozwiniętego menu wybierz opcję kopiuj). Zostanie utworzona kopia wybranego sprawozdania, w której 
możesz między innymi dodawad/usuwad okresy. 
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Rysunek 12. Interfejs – pole sprawozdao finansowych. 

Program posiada wiele przydatnych funkcji dostępnych w menu w górnej części interfejsu. Funkcje zostały 
podzielone na trzy kategorie: 

- Menu główne (Rys. 13) 

 

Rysunek 13. Interfejs – Menu główne 



11 
 

 

Powoduje uruchomienie procesu importu taksonomii z serwera. 
Dla wersji podstawowej programu import odbywa się automatycznie. 

 

Powoduje uruchomienie procesu utworzenia pustego sprawozdania. 

 

Wybranie opcji umożliwia wczytanie sprawozdania z pliku. 

 

Wybranie opcji umożliwia pobranie sprawozdania z serwera. 
Opcja dostępna dla EXR Konsolidacja. 

 
Opcja umożliwia skonfigurowanie połączenia z bazą danych. 

 
Umożliwia sprawdzenie czy są dostępne aktualizacje dla programu. 

 

Po wybraniu opcji na ekranie zostaną wyświetlone informacje o programie 
EXR. W tym miejscu aktywujesz również swoją licencję. 

 
Wybranie opcji spowoduje zamknięcie aplikacji 

 

- Widoki (Rys. 14) – użytkownik może ręcznie zdefiniowad, które z dostępnych pól chce mied włączone. 

 

Rysunek 14. Interfejs – Widoki. 

 

Włączanie/wyłączanie pola taksonomii. 
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Włączanie/wyłączanie pola sprawozdania finansowego. 

 

Włączanie/wyłączanie pola szczegóły. 

 

Włączanie/wyłączanie pola pozycja. 

 

Włączanie/wyłączanie pola definicja. 

 

Włączanie/wyłączanie pola zasoby. 

 

Włączanie/wyłączanie pola kalkulacje. 

 

Włączanie/wyłączanie pola łącza. 

 

Włączanie/wyłączanie pola walidacje. 

 

Włączanie/wyłączanie pola przypisy. 

 

Pola: Szczegóły, Pozycja, Definicja oraz Zasoby mogą byd widoczne w każdym momencie po prawej stronie 
interfejsu po najechaniu kursorem na widoczne zakładki (Rys. 15). Pola Szczegóły i Pozycja są włączone 
domyślnie. Pozostałe po włączeniu w menu Widoki. 
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Rysunek 15. Interfejs – pole Pozycja zwinięte/rozwinięte. 

- Zestawienie (Rys. 16) – menu funkcji przeznaczonych do tworzenia sprawozdao finansowych. Menu 
Zestawienie widoczne jest dopiero po utworzeniu nowego sprawozdania lub otwarciu istniejącego już 
sprawozdania. Funkcje w tym menu zostały pogrupowane na kategorie opisane poniżej. 

 
Rysunek 16. Interfejs – Zestawienie. 

Funkcje z grupy Akcje 
podstawowe 

 

Wybranie opcji umożliwia zapisanie sprawozdania 
do pliku zewnętrznego. 

 

Wybranie opcji umożliwia zapisanie sprawozdania 
na serwerze. Opcja dostępna dla EXR 
Konsolidacja. 

 

Wybranie opcji spowoduje wysłanie 
sprawozdania do działu pomocy technicznej  IT 
4Finance w celu sprawdzenia poprawności i 
weryfikacji błędów. 
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Wybranie opcji umożliwia zaimportowanie 
zestawienia obrotów i sald z systemu finansowo 
księgowego w formacie CSV (jeden z formatów 
dostępny w arkuszu kalkulacyjnym Excel) 

 

Wybranie opcji spowoduje zamknięcie aktywnego 
sprawozdania oraz wszystkich widoków 
powiązanych ze sprawozdaniem. 

Funkcje grupy 
Zestawienia 

 

Powoduje otwarcie pomocnika tworzenia raportu 
w wersji do wydruku. 

 

Wybranie opcji spowoduje wyeksportowanie 
aktualnie otwartego zestawienia do Worda. 

 

Wybranie opcji spowoduje wyeksportowanie 
aktualnie otwartego zestawienia do Excela. 

Funkcje grupy Edycja 
zestawienia 

 

Powoduje dodanie nowego elementu. Możliwośd 
wyboru jednej z trzech lokalizacji elementu. 

 

Powoduje dodanie nowej grupy. Możliwośd 
wyboru jednej z trzech lokalizacji grupy. 

 

Powoduje przejście do edytora kolumn 
zestawienia. Opcja dostępna dla wybranych 
zestawieo. 

 

Powoduje usunięcie kolumny. 

 

Powoduje edycję wybranego elementu. Edycji nie 
podlegają bazowe elementy zestawieo. 

Funkcje grupy 
Wyłączenia 

 

Wyłącza wybrany element z bieżącego 
zestawienia. 

 

Włącza zaznaczony, wcześniej wyłączony 
element. Aby wyświetlid wyłączone elementy 
wybierz poniższą opcję Pokaż wyłączone. 
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Funkcje grupy 
Zaawansowane 

 

Pokazuje wyłączone elementy sprawozdania. 
Wyłączone elementy są prezentowane 
przekreśloną czcionką. 

 

Opcja umożliwia ukrycie wyłączonych elementów. 

 

Przycisk włączający/wyłączający automatyczne 
obliczenia w dokumencie. Sugerujemy by NIE 
wyłączad automatycznych obliczeo. 

Funkcje grupy Przypis 

 

Wybranie opcji umożliwi dodanie nowej notatki – 
przypisu dotyczącego aktualnie zaznaczonego 
elementu. Po wygenerowaniu raportu przypis jest 
widoczny na dole strony z danym elementem. 

 

Wybranie opcji umożliwia podczepienie przypisu 
już stworzonego do innego pojęcia. 

- Mapowanie (Rys. 17) - menu funkcji przeznaczonych do mapowania kont obrotówki do pozycji w bilansie 
i rachunku zysków i strat. Menu Mapowanie widoczne jest po wybraniu opcji Importuj dane z menu funkcji 
Zestawienie. Funkcje w tym menu zostały pogrupowane na kategorie opisane poniżej. 

 
Rysunek 17. Interfejs – Mapowanie. 

Funkcja grupy 
Obrotówka 

 

Wybranie opcji spowoduje zaznaczenie 
wszystkich kont aktualnego zbioru danych – 
obrotówki. 

Funkcje grupy Korekta 

 

Wybranie opcji spowoduje otwarcie okna 
dialogowego umożliwiającego dodanie nowej 
korekty. 

 

 

Wybranie opcji umożliwia modyfikacje wybranek 
korekty. 
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Wybranie opcji spowoduje usunięcie wybranej 
korekty. 

Funkcje grupy 
Mapowania 

 

Wybranie opcji spowoduje zaznaczenie 
wszystkich mapowao dla wybranej pozycji 
zestawienia. 

 

 

Wybranie opcji spowoduje usunięcie wybranej 
reguły lub korekty. 

Funkcje grupy Filtruj 
konta 

 

Wybranie opcji spowoduje wyświetlenie 
wszystkich kont wchodzących w skład wybranego 
zbioru danych. Zarówno tych zmapowanych jak i 
niezmapowanych. 

 

 

Wybranie opcji spowoduje wyświetlenie kont 
zmapowanych do pozycji w zestawieniu (bilans 
lub RZIS). Konta niezmapowane nie zostaną 
wyświetlone. 

 

 

Wybranie opcji spowoduje wyświetlenie kont 
niezmapowanych. 

 

 

Wybranie opcji spowoduje wyświetlenie kont 
zmapowanych do zaznaczonej pozycji zestawienia 
(bilans lub RZIS). Konta niezmapowane oraz konta 
zmapowane do innych pozycji nie zostaną 
wyświetlone. 

 

6. Tworzenie pierwszego sprawozdania finansowego dla 
podmiotu/dane za okres sprawozdawczy i porównywalny – 
rozpoczęcie pracy z programem 

Poniżej został przedstawiony sposób tworzenia pierwszego sprawozdania finansowego w programie EXR 
oraz instrukcja importu/wprowadzenia danych za rok sprawozdawczy oraz danych za rok porównawczy. 

6.1. Tworzenie nowego sprawozdania finansowego 

Aby utworzyd nowe sprawozdanie należy kliknąd na ikonę Utwórz nowe sprawozdanie  lub na Utwórz 
sprawozdanie w menu głównym. Zostanie włączone okno tworzenia nowego sprawozdania (Rys. 18). W 
pierwszym kroku kliknij Następny. 
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Rysunek 18. Okno tworzenia nowego sprawozdania. 

Następnie należy wybrad odpowiednią taksonomię (Rys. 19) oraz wariant sprawozdania jednostkowego 
lub skonsolidowanego (Rys. 20) (opcja skonsolidowana dostępna dla wersji konsolidacyjnej programu).  

 
Rysunek 19. Utworzenie pustego sprawozdania finansowego. Krok 2 z 7 – Wybór taksonomii. 
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Rysunek 20. Utworzenie pustego sprawozdania finansowego. Krok 3 z 7 – Wybór wariantu. 

Następnie należy podad nazwę tworzonego sprawozdania (Rys. 21). 

 
Rysunek 21. Utworzenie pustego sprawozdania finansowego. Krok 4 z 7 – Wprowadzenie nazwy. 

Kolejnym krokiem tworzenia sprawozdania finansowego jest wprowadzenie danych podstawowych 
podmiotu, dla którego tworzone jest sprawozdanie. Dane podstawowe są powiązane z kluczem 
licencyjnym. Jeżeli firma wykorzystuje program wyłącznie dla własnych potrzeb musi pamiętad, aby Nazwa 
firmy wprowadzona w kroku piątym (Rys. 22) była zgodna z Nazwą użytkownika wprowadzoną przy 
aktywacji licencji (patrz rozdział 4). Biura rachunkowe, które wykupiły licencje komercyjne mogą w 
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różnych sprawozdaniach wprowadzad dane podstawowe dla różnych podmiotów. Dzięki temu posiadacze 
wersji komercyjnej programu mogą tworzyd sprawozdania finansowe dla wielu podmiotów. 

 
Rysunek 22. Utworzenie pustego sprawozdania finansowego. Krok 5 z 7 – Dane podstawowe. 

UWAGA: Informacje wprowadzone w danych podstawowych służą wyłącznie do identyfikacji licencji. 

Dane podstawowe można wypełnid później, tj. po zamknięciu kreatora tworzenia pustego sprawozdania. 
W tym celu w kroku piątym należy wybrad Pomio, a następnie – po skooczeniu pracy z kreatorem - wybrad 
Dane podstawowe (Rys. 23). Należy pamiętad, że dane te są wymagane, aby móc kontynuowad prace nad 
sprawozdaniem.  

Dzięki wykorzystaniu bazy danych Microsoft SQL Server program automatycznie zapisuje wprowadzone 
dane. Nie dotyczy to not tekstowych, w których treści wprowadza się w edytorze tekstu. W tym przypadku 

należy wybrad opcję zapisz  lub skorzystad ze skrótu klawiszowego Ctrl + S. 
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Rysunek 23. Formularz danych podstawowych. 

Program umożliwia tworzenie sprawozdao finansowych dla różnych okresów, tj. sprawozdao rocznych, 
półrocznych, kwartalnych, miesięcznych. Podczas tworzenia nowego dokumentu użytkownik określa jakie 
sprawozdanie chce stworzyd (Rys.24). Można wybrad jedną z zaproponowanych przez program opcji lub 
zdefiniowad okresy ręcznie – funkcja dostępna po wybraniu Utworzę okresy ręcznie. W przypadku 
wybrania jednej z propozycji programu, okresy zostaną stworzone automatycznie dla danych 
sprawozdawczych i porównywalnych.  Aby potwierdzid swój wybór należy kliknąd Następny. 

 
Rysunek 24. Utworzenie pustego sprawozdania finansowego. Krok 6 z 7 – Rodzaj sprawozdania. 

Aby zakooczyd prace z kreatorem należy zaakceptowad wprowadzone dane klikając na Zakoocz (Rys. 25). 
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Rysunek 25. Utworzenie pustego sprawozdania finansowego. Krok 7 z 7 – Podsumowanie. 

Aby zdefiniowad okresy ręcznie należy włączyd zakładkę Okresy (Rys. 26), a następnie wybrad funkcję 
Dodaj. Dla dodanego okresu można dowolnie zdefiniowad datę początkową oraz koocową. 

 
Rysunek 26. Dodawanie okresów. 

UWAGA: Zdefiniowane roczne okresy program zapisuje automatycznie. Należy pamiętad, że przy 
definiowaniu okresu innego niż roczny oraz przy włączaniu/wyłączaniu widoczności okresów dane 

należy zapisad ręcznie poprzez wybranie ikony: . 
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Nazwę sprawozdania można zmienid po jego utworzeniu. W tym celu należy zaznaczyd sprawozdanie, 
którego nazwa ma zostad zmieniona, następnie kliknąd na nie prawym przyciskiem myszy i wybrad opcję 
Zmieo nazwę (Rys. 27). 

 
Rysunek 27. Zmiana nazwy sprawozdania. 

Porada praktyczna: w celu optymalizacji procesu zarządzania danymi proponujemy ustalid schemat 
nazewnictwa dla sprawozdao. Będzie on szczególnie przydatny dla biur rachunkowych tworzących 
sprawozdania dla wielu podmiotów. 

6.2. Włącznie / wyłączanie okresów dla poszczególnych zestawień 
Aby wyłączyd okres w zestawieniu należy kliknąd na nim prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrad 
Wyłącz okres:…. (Rys. 28). Okres można ponownie włączyd w analogiczny do wyłączania sposób. 

 
Rysunek 28. Wyłączanie okresów w zestawieniach. 

6.3. Import danych 
Dla każdego okresu użytkownik importuje różne zestawienia obrotów i sald. Przed zaimportowaniem 
obrotówki należy stworzyd schemat mapowao, do którego można przypisad jedno zois. 

Przed rozpoczęciem wprowadzania danych należy zdefiniowad, z których wariantów rachunku zysków i 
strat oraz rachunku przepływów pieniężnych będzie korzystał użytkownik. W tym miejscu należy także 
wyłączyd zestawienia, które ze względu na brak obowiązku nie będą sporządzane (rachunek przepływów 
pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale). Definiowanie odbywa się poprzez wyłączenie na liście 
nieużywanego wariantu, co należy wykonad klikając prawym przyciskiem myszy na niepotrzebne 
zestawienie oraz wybierając opcję wyłącz z rozwiniętego menu. Wyłączone zestawienia można ponownie 
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włączyd, jednak nie zaleca się wykonywania tej operacji po wprowadzeniu jakichkolwiek danych 
liczbowych (Rys. 29). 

 
Rysunek 29. Wyłączanie/włączanie wariantów wybranych zestawieo oraz poszczególnych not. 

Aby opcja importu danych była dostępna należy włączyd bilans lub rachunek zysków i strat poprzez 
dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na zestawienie, dostępne w menu sprawozdania, po lewej 
stronie interfejsu. Import danych umożliwia pobranie zestawienia obrotów i sald oraz dalsze mapowanie 
kont (przyporządkowanie poszczególnych kont do danej pozycji sprawozdania), dzięki czemu bilans oraz 
rachunek zysków i strat wypełniane są automatycznie. Stworzony w ten sposób schemat mapowao można 
skopiowad i wykorzystad przy tworzeniu kolejnych sprawozdao. Dzięki tej czynności nie ma potrzeby 
każdorazowego mapowania importowanych obrotówek. Aby rozpocząd import obrotówki kliknij Importuj 
dane (Rys. 30). 

 
Rysunek 30. Rozpoczęcie importu danych. 

Zostanie uruchomione pole mapowania danych. W pierwszej kolejności należy z rozwijanego menu 
wybrad okres, dla którego zostanie zaimportowana obrotówka (Rys. 31). Wyboru okresów dokonujemy 
spośród okresów zdefiniowanych wcześniej (patrz rozdział 6.1). 



24 
 

Uwaga: Kolejnośd wprowadzania danych sprawozdawczych bądź porównawczych jest dowolna. Po 
imporcie danych następuje mapowanie w wyniku czego powstaje schemat mapowao. Stworzony w 
pierwszej kolejności schemat mapowao można powielid i wykorzystad dla okresu sprawozdawczego lub 
porównawczego. Należy pamiętad, aby skorygowad mapowanie jeżeli układ kont obrotówki uległ 
zmianie. 

 
Rysunek 31. Wybór okresu przed zaimportowaniem obrotówki. 

Po wybraniu okresu należy pobrad zestawienie obrotów i sald. W tym celu należy wybrad opcję 

Zarządzanie importem danych  (Rys. 31). Zostanie włączone Zarządzanie importem (Rys. 32). 

 
Rysunek 32. Okno zarządzania importem. 
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W otwartym oknie zarządzania importem w pierwszej kolejności należy stworzyd Schemat mapowao 

wybierając Utwórz schemat  oraz wprowadzając jego nazwę. Aby rozpocząd import obrotówki należy 

zaznaczyd pusty schemat mapowao (dodany lub skopiowany) oraz wybrad opcję Zaimportuj dane . 
Program uruchomi okno Wczytywanie zbioru danych (Rys. 33). 

 
Rysunek 33. Okno wczytywania zbioru danych. 

Aby wypełnid formularz wczytywania zbioru danych, w pierwszym kroku należy wskazad lokalizację Pliku z 
danymi. Następnie należy określid Nazwę, która zostanie przypisana do zaimportowanego pliku. Program 
na potrzeby sporządzenia sprawozdania pobiera cztery kolumny: Numer konta, Nazwa konta, Saldo Wn, 
Saldo Ma, które należy wybrad z rozwijanych list. Na podstawie salda winien i salda ma zostanie wyliczone 
Per Saldo. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzid wybierając Dodaj, a następnie klikając na Zapisz w 
oknie zarządzania importem. 

UWAGA: ważne jest aby plik, z którego zostaną importowane dane był zapisany w formacie CSV 
(rozdzielany przecinkami). 

UWAGA: ważne jest, aby plik z którego zostaną zaimportowane dane w pierwszym wierszu posiadał 
nazwy kolumn. 

W Zarządzaniu importem dostępne są dodatkowe funkcje: 

- Usuo   - wybranie opcji spowoduje usunięcie zaznaczonego importu lub schematu mapowao wraz z 
wszystkimi danymi powiązanymi ze wskazaną pozycją. 

- Zmieo nazwę  - wybranie opcji umożliwia zmianę nazwy aktualnie zaznaczonego schematu mapowao 
lub nazwę zaimportowanego zbioru danych (obrotówki). 

- Eksportuj  - wybranie opcji umożliwia wyeksportowanie schematu mapowao do pliku w formacie 
XML. 
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- Importuj  - wybranie opcji umożliwia zaimportowanie schematu mapowao w postaci pliku w 
formacie XML. 

- Kopiuj  - wybranie opcji umożliwia skopiowanie wybranego schematu mapowao wraz z jego 
regułami mapowao. 

6.4. Mapowanie danych 
Aby rozpocząd mapowanie danych należy - podobnie jak w przypadku importu - włączyd jedno z zestawieo 
oraz wybrad opcję Importuj dane (Rys. 30). W pierwszej kolejności należy wybrad z rozwijanej listy 
odpowiednie zestawienie (bilans lub rachunek zysków i strat), dla którego zostanie przeprowadzone 
mapowanie. Wyłączony wcześniej wariant rachunku zysków i strat nie jest widoczny na po rozwinięciu 
listy (Rys. 36).  

 
Rysunek 36. Wybór zestawienia przed procesem mapowania. 

Należy również upewnid się, że został wybrany odpowiedni okres oraz, że zaimportowana 
obrotówka/schemat mapowao dotyczy właśnie tego okresu (Rys. 37). 

 
Rysunek 37. Wybór okresu i obrotówki/schematu mapowao. 

Mapowanie polega na zaznaczeniu konta zaimportowanej obrotówki oraz przeciągnięciu go do 
odpowiedniej pozycji w bilansie lub rachunku zysków i strat (Rys. 38). Można mapowad przeciągając kwotę 
z salda Winien, salda Ma oraz PerSalda. 
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Rysunek 38. Proces mapowania – przypisanie konta obrotówki do pozycji w zestawieniu. 

Program umożliwia mapowanie kilku kont jednocześnie. Można wykorzystad w tym celu klawisze 
funkcyjne klawiatury Shift + ‘strzałka góra/dół’ – dla zaznaczenia kont położonych obok siebie, oraz Ctrl + 
‘lewy przycisk myszy’ – dla zaznaczenia kont rozrzuconych po zaimportowanej obrotówce. 

Podczas procesu mapowania użytkownik może skorzystad z prostego wyszukiwania poszczególnych kont 
zestawienia obrotów i sald. Należy wpisad poszukiwaną frazę lub liczbę w filtrze znajdującym się nad 
zaimportowaną obrotówką (Rys. 39). 

 
Rysunek 39. Filtry – wyszukiwanie kont zaimportowanej obrotówki. 

UWAGA: dla kont aktywno – pasywnych należy wykonad oddzielne mapowania dla strony Winien i 
strony Ma (Rys. 40). 
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ŹLE: 

 
Rysunek 40. Błędny sposób mapowania kont aktywno-pasywnych. 

6.4.1. Widoczność zmapowanych kont. 
Zmapowane konta obrotówki zostaną podświetlone przez program kolorem błękitnym. W przypadku 
zaznaczenia pozycji w zestawieniu, dla której zostało przeprowadzone mapowanie program podświetli 
kolorem zielonym przypisane do niej konta obrotówki (Rys. 41). 

 
Rysunek 41. Sposób podświetlania zmapowanych pozycji obrotówki. 

6.5. Ręczne wprowadzanie danych, modyfikacja zestawień 
Ręczne wprowadzanie danych dostępne jest dla rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w 
kapitale oraz dodatkowych informacji i objaśnieo. 
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6.6. Modyfikacja zmapowanych komórek bilansu i RZIS, usuwanie 

mapowań 
Ręczne wprowadzanie danych dostępne jest również dla bilansu i rachunku zysków i strat. Jednakże dla 
zmapowanych uprzednio pozycji ręczne wprowadzanie danych w powyższych zestawieniach jest 
zablokowane, o czym użytkownik jest informowany. Program wyświetli komunikat po wskazaniu w 
zestawieniu pozycji, do której zostały przypisane konta obrotówki (Rys.47). 

 
Rysunek 47. Komunikat o zablokowanej możliwości modyfikacji. 

Aby wyłączyd blokadę należy usunąd mapowanie. W celu usunięcia mapowania należy włączyd moduł 
importu danych (Rys. 30), wybrad odpowiedni okres (rys. 31), a następnie wskazad pozycję, dla której 
mapowanie ma zostad usunięte i wybrad opcję Usuo (Rys. 48). 

 
Rysunek 48. Usunięcie mapowania dla jednego konta. 

Jeżeli do danej pozycji zestawienia zostało przypisanych kilka kont obrotówki należy zaznaczyd wszystkie 
pozycje poprzez wybranie Zaznacz wszystko, a następnie je usunąd (Rys. 49). 
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Rysunek 49. Usunięcie mapowania dla kilku kont. 

Powyższe funkcje znajdują również zastosowanie w przypadku błędnego zmapowania konta obrotówki. 
Dla pozycji w wielokrotnym mapowaniem można usunąd zarówno wszystkie konta, jak i pojedyncze (Rys. 
50). 

 
Rysunek 50. Usunięcie mapowania dowolnego konta. 
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6.7. Kopiowanie schematów mapowań w obrębie jednego sprawozdania 
finansowego 

Program posiada funkcję kopiowania schematów mapowao. Dzięki niej użytkownik nie musi ponownie 
przeprowadzad procesu mapowania tworząc kolejne sprawozdania lub wprowadzając dane porównawcze 
w obrębie jednego dokumentu. Wystarczy skopiowad stworzony wcześniej schemat i zaimportowad do 
niego nową obrotówkę.  

Aby skopiowad schemat mapowao należy zaznaczyd go w oknie zarządzania importem oraz wybrad opcję 

Kopiuj . 

Skopiowany schemat mapowao w oknie zarządzania importem w obrębie jednego okresu (Rys. 51) będzie 
widoczny w oknie zarządzania importem  po przełączeniu na inny okres (Rys. 52). 

 
Rysunek 51. Skopiowany schemat mapowao w oknie zarządzania importem w obrębie jednego okresu. 
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Rysunek 52. Skopiowany schemat mapowao w oknie zarządzania importem po przełączeniu na inny okres. 

Kopia schematu mapowao nie jest powiązana z zaimportowaną wcześniej obrotówką i można do niej 
zaimportowad nowe zestawienie obrotów i sald. Zatem, aby wykorzystad raz uzgodniony schemat 
mapowao do sporządzenia nowego sprawozdania lub wprowadzenia danych porównawczych, wystarczy 
utworzyd kopię schematu i zaimportowad do niej nową obrotówkę. 

UWAGA: Do każdego schematu mapowao można importowad wyłącznie jedną obrotówkę! 

6.8. Dodatkowe informacje i objaśnienia, noty 
Użytkownik może otworzyd notę poprzez wybranie jej z listy znajdującej się po lewej stronie interfejsu lub 

klikając na ikonę , znajdującą się w otwartym bilansie lub rachunku zysków i strat (Rys. 53). 

Rysunek 53. Dostęp do informacji dodatkowej. 

Zakres not dostępnych w programie EXR został opracowany na podstawie Ustawy oraz powszechnie 
stosowanych praktyk. Noty nieobowiązkowe zostały oznaczone indeksem „OP” – opcjonalne (Rys. 54). 
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Rysunek 54. Noty obligatoryjne oraz fakultatywne. 

6.8.1.  Noty tekstowe 
Noty tekstowe dysponują edytorem tekstu (Rys. 56). Aby rozpocząd wprowadzanie danych należy włączyd 
edytor dostępny po otworzeniu danej noty. Uruchomienie edytora tekstu następuje po dwukrotnym 

kliknięciu na Włącz edytor tekstu sformatowanego  (Rys. 55). 

Noty tekstowe umożliwiają kopiowanie tekstów, tabeli itp. z popularnych programów biurowych. Po 
wprowadzeniu danych użytkownik zamyka notę oraz potwierdza zapisanie danych. 

 
Rysunek 55. Przykład noty tekstowej. Dostęp do edytora tekstu po otworzeniu noty. 
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Rysunek 56. Przykład noty tekstowej. Widok edytora tekstu. 

6.8.2. Noty tabelaryczne 
Częśd not dostępna jest w formie tabel, w których w kolumnach znajdują się zdefiniowane wcześniej 
okresy (Rys. 57). 

 
Rysunek 57. Przykład noty tabelarycznej. 

Częśd not tabelarycznych umożliwia szybkie dodawanie wierszy. Aby dodad wiersz należy wybrad opcję 

Dodaj . Zostanie dodany wiersz, dla którego użytkownik określa nazwę, a następnie wprowadza dane 
liczbowe w dostępnych okresach (Rys. 58). 
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Rysunek 58. Przykład noty tabelarycznej z możliwością szybkiego dodawania wierszy. 

Częśd not tabelarycznych umożliwia również dodanie informacji tekstowej. Aby rozpocząd wprowadzanie 
danych należy włączyd edytor tekstu dostępny po otworzeniu danej noty. Uruchomienie edytora tekstu 

następuje po dwukrotnym kliknięciu na Włącz edytor tekstu sformatowanego  (Rys. 59). 

 
Rysunek 59. Włączenie edytora tekstu w nocie tabelarycznej. 

Noty tabelaryczne podobnie jak zestawienia podstawowe posiadają możliwośd wyłączania poszczególnych 
okresów, dla których podmiot nie będzie przedstawiał danych porównawczych. Aby wyłączyd okres w 
zestawieniu należy kliknąd na nim prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrad Wyłącz okres:…. (Rys. 
60). Okres można ponownie włączyd w analogiczny do wyłączania sposób. 

 
Rysunek 60. Wyłączanie okresów w notach. 



36 
 

6.8.3. Tabele ruchów 
Cześd not została przedstawiona w postaci tabel ruchów. Dla tych pozycji sprawozdania finansowego 
również istnieje możliwośd wprowadzania danych porównawczych z ubiegłe okresy. W odróżnieniu od not 
tabelarycznych, w których dane porównawcze występują obok siebie, w tym przypadku należy włączyd 
tabelę ruchów dla innego okresu. Aby rozpocząd włączanie tabel ruchów dla okresów porównawczych 

należy wybrad ikonę: . Zostanie wyświetlone okno Widocznośd okresów, w którym należy określid 
dla których okresów ma zostad udostępniona dana tabela ruchów (Rys. 61). Wprowadzone zmiany zostaną 
zapisane po wybraniu Zakoocz. 

 
Rysunek 61. Włączanie tabeli ruchów dla okresów z danymi porównywalnymi. 

Użytkownik ma możliwośd przełączania się pomiędzy włączonymi okresami (Rys. 62). 

 
Rysunek 62. Sposób przełączania się pomiędzy tabelami ruchów dla różnych okresów. 
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6.8.4. Dodawanie dodatkowych informacji i objaśnień 
Program posiada funkcję dodawania dodatkowych informacji i objaśnieo. Użytkownik ma do wyboru 
zestawienie tekstowe bądź finansowe – nota tabelaryczna. Aby dodad zestawienie należy wybrad prawym 
przyciskiem myszy notę, pod którą zostanie wstawione nowe zestawienie, a następnie wskazad 
odpowiedni wariant zgodnie z rysunkiem 67. 

 
Rysunek 67. Dodawanie zestawieo. 

7. Kopiowanie sprawozdań finansowych / tworzenie 
sprawozdań w kolejnych okresach 

7.1. Sposób kopiowania sprawozdań finansowych 
Użytkownik, tworząc sprawozdania finansowe w kolejnych okresach może bazowad na sporządzonych 
wcześniej dokumentach. Aby rozpocząd kopiowanie sprawozdania finansowego należy kliknąd na nie 
prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrad opcję Kopiuj (Rys. 68). 

 
Rysunek 68. Kopiowanie sprawozdao finansowych. 

Skopiowane sprawozdanie dostępne będzie w polu sprawozdao po lewej stronie interfejsu programu (Rys. 
69). 
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Rysunek 69. Skopiowane sprawozdanie finansowe w polu sprawozdao. 

7.2. Tworzenie aktualnego sprawozdania finansowego w oparciu o kopię 
Aby zaktualizowad kopię sprawozdania finansowego należy w pierwszej kolejności dodad aktualny okres 

sprawozdawczy oraz, jeżeli wystąpi taka koniecznośd pozostałe okresy dla danych porównawczych. W tym 

celu należy przejśd do zakładki Okresy, a następnie zdefiniowad nowe okresy (patrz rozdział 6.1, rysunek 

26) oraz wyłączyd lub usunąd okresy, dla których podmiot nie zamierza przedstawiad danych 

porównywalnych (Rys. 70). 

 
Rysunek 70. Aktualizacja okresów w kopii sprawozdania finansowego. 

Zdefiniowane zgodnie z powyższą instrukcją okresy będą widoczne w zestawieniach podstawowych oraz 
dodatkowych informacjach i objaśnieniach (Rys. 71). 
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Rysunek 71. Zdefiniowane okresy w kopii sprawozdania widoczne z poziomu zestawienia podstawowego. 

Dla nowo dodanych okresów można wykorzystad stworzone wcześniej schematy mapowao oraz 
zaimportowad co nich nowe zestawienia obrotów i sald. Umożliwi to automatyczne wypełnienie bilansu 
oraz rachunku zysków i strat dla tego okresu. 

Aby wykorzystad stworzony wcześniej schemat mapowao należy w pierwszej kolejności go skopiowad. 
Kopiowania można dokonad w oryginalnym sprawozdaniu lub w jego kopii. Należy pamiętad, że schematy 
z zaimportowanymi obrotówkami zostały przypisane do konkretnych okresów (za wyjątkiem kopii 
schematów, do których nie zostały zaimportowane obrotówki) i aby je skopiowad należy włączyd 
odpowiedni okres. Szczegóły kopiowania schematów mapowao zostały opisane w rozdziale 6.7 oraz 
zobrazowane na rysunkach 51 i 51. 

Kopia schematu mapowao widoczna będzie w kopii sprawozdania finansowego, po włączeniu modułu 

importu danych (Rys. 72), a następnie wybraniu Zarządzanie importem danych  w oknie zarządzania 
importem (Rys. 73). 

 
Rysunek 72. Włączenie modułu importu danych. 
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Rysunek 73. Okno zarządzania importem. Widocznośd kopi schematu mapowao. 

8. Kontrola wartości - uzgodnienia oraz kalkulacje 
Użytkownik programu ma do swojej dyspozycji funkcje: 

- kalkulacji – pokazuje składowe wskazanej pozycji zestawienia, 

- uzgodnieo – funkcja ta, w przypadku niespójności pomiędzy danymi wskazuje różnice, z których 

powyższe niezgodności wynikają. 

UWAGA: Powyższe funkcje kontrolują sprawozdanie finansowe pomiędzy danymi liczbowymi na 

poziomie jednego zestawienia oraz pomiędzy różnymi zestawieniami. 

8.1. Kalkulacje 
Dla każdej wyliczanej przez program pozycji w zestawieniu, użytkownik może włączyd funkcję Kalkulacje. 

W pierwszym kroku należy zaznaczyd odpowiednią pozycję w zestawieniu, a następnie włączyd okno 
Szczegóły walidacji poprzez kliknięcie na Kalkulacje – funkcji znajdującej się w dolnej części interfejsu (Rys. 
74). 

Okno Szczegóły walidacji zawiera następujące dane: 

- składowe wyliczenia, 

- sumę, 

- oczekiwaną wartośd. 
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Rysunek 74. Włączenie kalkulacji dla wskazanej pozycji. Okno Szczegóły walidacji. 

8.2. Kontrola wartości - uzgodnienia 
Pozycje zestawienia, w których pojawiają się niespójności wynikające z wprowadzonych wartościach 
liczbowych zostają wyszczególnione przez program kolorem czerwonym. Po wskazaniu danej pozycji 
kursorem myszy, program dodatkowo wyświetli krótki komunikat informacyjny. Program informuje o 
pozycjach, z których wynikają niespójności (Rys. 75a i 75b). W tym przypadku, obok kalkulacji dostępna 
jest również funkcja Uzgodnienie.  

 
Rysunek 75a. Komunikat informujący o niespójności. Wyszczególnienie pozycji zestawienia kolorem. Funkcja Uzgodnienie. 
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Rysunek 75b. Komunikat informujący o niespójności. Wyszczególnienie pozycji zestawienia kolorem. 

Po wybraniu funkcji Uzgodnienie, program wyświetli okno Szczegóły walidacji (Ry. 76). 

Okno Szczegóły walidacji zawiera następujące dane: 

- pozycję zestawienia, pomiędzy którą występuje niezgodnośd, 

- wartośd wskazanej pozycji, 

- oczekiwaną wartośd, 

- różnicę pomiędzy wartością wskazanej pozycji, a oczekiwaną wartością. 

 
Rysunek 76. Włączenie uzgodnienia dla wskazanej pozycji. Okno Szczegóły walidacji. 

9. Drukowanie sprawozdań 

9.1. Drukowanie aktualnie otwartego zestawienia 
Program EXR umożliwia wygenerowanie aktualnie otwartego zestawienia, tzw. szybki wydruk. Aby 
wykonad szybki wydruk należy wybrad Szybki eksport do Worda lub Szybki eksport do Excela. Program 
wygeneruje zestawienie we wskazanym formacie (Word, Excel), które można następnie wydrukowad lub 
zapisad na twardym dysku komputera. 
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Rysunek 80. Drukowanie aktualnie otwartego zestawienia. 

9.2. Drukowanie sprawozdania finansowego 
Aby wygenerowad kompletne sprawozdanie finansowe należy wybrad funkcję Drukuj raport lub skorzystad 
ze skrótu klawiszowego Ctrl + P. Zostanie otworzone okno Generowanie raportu. W pierwszym kroku 
należy wybrad Następny (Rys. 81). Następnie należy wskazad w jakim formacie ma zostad wygenerowane 
sprawozdanie. Do wyboru Word i Excel (Rys. 82). 

 
Rysunek 81. Generowanie raportu Krok 1 z 7. 
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Rysunek 82. Generowanie raportu Krok 2 z 7. Wybór formatu. 

W kolejnym kroku należy wskazad szablon, czyli sposób formatowania gotowego sprawozdania 
finansowego. Użytkownik ma możliwośd komponowania własnych szablonów (Rys. 83). 

 
Rysunek 83. Generowanie raportu Krok 3 z 7. Wybór szablonu. 
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Następnie należy wybrad okresy, które mają zostad uwzględnione w generowanym sprawozdaniu. Krok 
ten pełni funkcję kontrolną. Jeżeli okresy zostały prawidłowo zdefiniowane już wcześniej należy wybrad 
Następny (Rys. 84). 

 
Rysunek 84. Generowanie raportu Krok 4 z 7. Wybór okresów. 

W kolejnym kroku użytkownik może wybrad dodatkowe opcje. Do wyboru: Zaokrąglij do tysięcy, Ukryj 
zera, Ukryj wiersze puste. Również w tym kroku należy określid jaki zakres sprawozdania ma zostad 
wygenerowany. Do wyboru: Zestawienie (aktualnie otwarte), Cały raport, Definiowany przez 
użytkownika (Rys. 85). W przypadku trzeciej opcji w kroku szóstym należy wskazad pozycje, które mają 
zostad wygenerowane (Rys. 86) oraz wybrad Następny. 

 
Rysunek 85. Generowanie raportu Krok 5 z 7. Wybór opcji i zakresu raportu. 
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Rysunek 86. Generowanie raportu Krok 6 z 7. Ustawienia zakresu raportu. 

Aby wygenerowad sprawozdanie finansowe w ostatnim kroku należy wybrad Zakoocz (Rys. 87). 

 
Rysunek 87. Generowanie raportu Krok 7 z 7. Podsumowanie. 
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Załącznik 1. Wybór opcji instalacji programu EXR 
 
EXR to program komputerowy służący do tworzenia sprawozdao finansowych. Umożliwia on pracę przy jednym 
sprawozdaniu kilku użytkownikom na raz. 
Instalacja aplikacji zależy od sposobu pracy w danej firmie. Optymalnym i najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest 
instalacja aplikacji z bazą danych na serwerze oraz samej aplikacji na pozostałych komputerach. Funkcję serwera może 
pełnid komputer stacjonarny lub laptop jednego z użytkowników. 
W przypadku pracy przy jednym stanowisku należy zainstalowad aplikację z bazą danych na komputerze użytkownika. 
 

STANOWISKO UŻYTKOWNIKA 
LUB SERWER – 
JEDNOSTKA Z BAZĄ DANYCH 

 Procesor: 1 CPU - 1GHz 32-bit lub 64-bit 

 Minimum 1 GB pamięci RAM 

 Pamięd dyskowa: 2,5 GB 

 Rozdzielczośd ekranu: minimum 1024x768, 65536 kolorów 

 Karta sieciowa: minimum Ethernet 100 Mbit 

 Napęd CD/DVD – w przypadku instalacji z nośnika CD 

SYSTEM OPERACYJNY 
 Microsoft Windows XP lub 

 Microsoft Windows Vista lub 

 Microsoft Windows 7 

OPROGRAMOWANIE 
 Microsoft Office (2003, 2007, 2010) 

 Microsoft. NET Framework 3.5 SP1 – instalowany wraz z EXR 

 SQL Server 2008 Express Edition – instalowany automatycznie 

po wybraniu opcji instalacji z bazą danych 

 

 

STANOWISKA UŻYTKOWNIKÓW 
PODŁĄCZONYCH DO JEDNOSTKI 
Z BAZĄ DANYCH 

 Procesor: 1 CPU - 1GHz 32-bit lub 64-bit 

 Minimum 1 GB pamięci RAM 

 Pamięd dyskowa: 550 MB 

 Rozdzielczośd ekranu: minimum 1024x768, 65536 kolorów 

 Karta sieciowa: minimum Ethernet 100 Mbit 

 Napęd CD/DVD – w przypadku instalacji z nośnika CD 

SYSTEM OPERACYJNY 
 Microsoft Windows XP lub 

 Microsoft Windows Vista lub 

 Microsoft Windows 7 

OPROGRAMOWANIE 
 Microsoft Office (2003, 2007, 2010) 

 Microsoft. NET Framework 3.5 SP1 – instalowany wraz z EXR 

 

 
MICROSOFT SQL SERVER 2008 EXPRESS EDITION 
SQL Server 2008 Express Edition to baza danych, która po 
zainstalowaniu na serwerze może byd wykorzystywana przez 
wiele stanowisk komputerowych jednocześnie. Funkcję serwera 
może pełnid laptop lub komputer stacjonarny z minimum 1,5 GB 
wolnego miejsca na twardym dysku. 
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