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1. Instalacja programu 

W celu pobrania programu należy z urządzenia z aktywnym połączeniem internetowym 

lub WI-FI wejść na stronę http://prog.selldroid.pl i wybrać odpowiednią wersję 

programu, po jej wybraniu rozpocznie się automatyczne pobieranie aplikacji, a po 

kompletnym pobraniu rozpocznie się proces instalacji. 

Od tej pory program SELLDROID można uruchomić z listy wszystkich programów 

zainstalowanych na urządzeniu. 

W celu uruchomienia aplikacji wystarczy „kliknąć” na ikonę „Selldroid” 

2. Uruchomienie programu  

Po uruchomieniu aplikacji pojawia się na ekranie urządzenia okno główne programu 

 

A w zależności od tego czy trzymamy urządzenie w pionie czy w poziomie ekran 

programu dostosowuje się aktualnej orientacji. 

2.1. Synchronizacja 

 Po instalacji aplikacji pierwszą czynnością, którą należy zrobić jest 

„Synchronizacja”. Synchronizacja służy do pobrania przez program wszystkich danych 

(stany magazynowe, zadłużenie, słowniki, ceny ogólne jak i indywidualne klientów) oraz 

http://prog.selldroid.pl/
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do wysłania zamówień utworzonych na urządzeniu by mogły zostać wczytane do 

centralnego systemu sprzedażowego jako faktura/paragon/wz do faktury zbiorczej. Do 

przeprowadzenia synchronizacji jest potrzebne aktywne połączenie internetowe przez 

WI-FI lub też GPRS. W celu przeprowadzenia synchronizacji na głównym ekranie 

programu należy „kliknąć” przycisk „Synchronizacja” znajdujący się na głównym ekranie 

programu. 

             

Operator ma do wyboru opcje: 

 

Używamy w przypadku przesłania zamówień oraz dokumentów do 

serwera 

 

Odpowiada za aktualizację: 

 zamówień – jeszcze niewysłanych 

 stanów magazynowych 

 upustów kontrahentów  

 windykacji  

 kartotek towarowych, kontrahentów, grup asortymentowych 

 aktualizowana jest również historia faktycznej sprzedaży 
kontrahentów  

Synchronizacja przyrostowa aktualizuje wszystkie elementy 
potrzebne przy sprzedaży.  
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 przy pierwszym uruchomieniu programu 

 przy stwierdzonych nieprawidłowościach w danych 
zaimportowych z systemu sprzedażowego 

 na żądanie administratora aplikacji 

 

Stosujemy w przypadku wykorzystywania w programie opcji 

dowiązania zdjęć do produktów oraz gazetek promocyjnych w formie 

graficznej  

 

Przywraca historię z 7 dni. Ma zastosowanie w przypadku 

przywrócenia ustawień fabrycznych systemowi ANDROID 

 Opcja zapisania i odtworzenia ustawień przydatna przy opcja 

VANSSELING-u (konfiguracja drukarek) 

 

Po wybraniu synchronizacji na ekranie pojawi się „pasek postępu”, który informuje o 

postępie pobierania lub wysyłania danych.  

UWAGA!!!! Pierwszą pełną synchronizację oraz synchronizację plików proponujemy 

uruchomić przy połączeniu internetowym przez sieć bezprzewodową WI-FI. Podczas 
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pierwszej pełnej synchronizacji program pobiera pełne dane, a proces ten może 

trwać do kilku minut. 

Po zakończonej synchronizacji zniknie z ekranu „pasek postępu” i użytkownik programu 

może już zacząć sprzedaż mobilną. 

2.2. Słowniki 

Słowniki z systemu sprzedażowego 

 

2.2.1.Kontrahenci 

 

Jest to lista wszystkich lub przypisanych do danego sprzedawcy kontrahentów, z danymi 

teleadresowymi. Pełne dane dostępne są po wejściu na wybranego kontrahenta. 



SELLDROID 4.x. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

 

7 | S t r o n a                                                  

 

Całą listę kontrahentów można przewijać w górę lub w dół. Istnieje również możliwość 

wyszukania kontrahenta przez wpisanie całej nazwy lub też tylko fragmentu. By 

wyszukać kontrahenta należy „kliknąć” na pole „nazwa” na dole ekranu.  

 

Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi się klawiatura za pomocą, której wpisujemy 

całą nazwę lub tylko część. Wielkość wpisywanych liter nie ma znaczenia, i nie ma 

potrzebny wpisywania polskich liter, czyli np. zamiast „ą” można po prostu wpisać „a”. 

Po wpisaniu literek lista kontrahentów będzie się zawężała tylko do odpowiadających 
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wpisywanemu ciągu znaków.  Analogicznie działa wyszukiwanie kontrahentów wg NIP. 

 

Użytkownik ma również możliwość wyszukiwania kontrahentów wg miasta wpisanego w 

kartotece. By to zrobić należy „kliknąć” na przycisk „dowolne” znajdujący się na dole 

ekranu. Po wybraniu tej opcji pokaże się poniższy ekran. 

 

Po wybraniu miasta pojawi się lista tylko tych kontrahentów, którzy są dowiązaniu do 

danej miejscowości. 
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Jeżeli na wybranym przez operatora kontrahencie przytrzymamy przez ok. 2 sekundy 

pojawi się ekran pomocy z wglądem w dane kontaktowe kontrahenta (tylko uzupełnione 

opcje pokazują się na ekranie) 

 „info” - nazwa skrócona 

 „zadzwoń” – po wybraniu tej opcji selldroid przenosi numer telefonu do modułu 

połączeń systemu android, co pozwala na szybki telefon bez przepisywania 

numeru telefonu 

 „e-mail” – uruchamia program pocztowy z wpisanym adresatem wiadomości ( 

warunkiem koniecznym jest, aby skonfigurowana była poczta na 

telefonie/tablecie) 

 „www” – otwiera przeglądarkę i wyświetla stronę internetową  

 „nawiguj/mapa” – do kontrahenta muszą być dowiązane tagi geograficzne z 

nawigacji oraz zainstalowana mapa z włączonym modułem GPS 

 

2.2.1.1. Dodawanie nowego kontrahenta (VANSELLING) 

Jeżeli zadzie potrzeba wprowadzenia do bazy nowego klienta, możemy dodać go w 

Selldroid wybierając Słowniki->kontrahenci->  

Uzupełniamy dane konieczne do wystawienia faktury i rejestrujemy zamówienie. 
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2.2.2. Towary 

Jest to kartoteka nazw towarów wraz ze stanami magazynowymi oraz cenami ogólnymi. 

 

Całą listę można przewijać w górę lub w dół. Istnieje również możliwość wyszukania 

towaru przez wpisanie całej nazwy kartoteki lub też tylko fragmentu. By wyszukać towar 

należy „kliknąć” na pole „nazwa” na dole ekranu. 
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Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi się klawiatura za pomocą, której wpisujemy 

całą nazwę lub tylko część nazwy towaru. Wielkość wpisywanych liter nie ma znaczenia, 

i nie ma potrzebny wpisywania polskich liter, czyli np. zamiast „ą” można po prostu 

wpisać „a”. Po wpisaniu literek lista towarów będzie się zawężała tylko do 

odpowiadających wpisywanemu ciągu znaków. 

Użytkownik ma również możliwość wyszukiwania dowiązanych do kartoteki towarowej, 

może to być m.in.: grupa asortymentowa, producent itd. By to zrobić należy „kliknąć” 

na odpowiedni przycisk „Opcje” znajdujący się na dole ekranu. Po wybraniu pokażą się 

poniższe ekrany, na których można wybrać rodzaj asortymentu, producentów, grupę 

asortymentową lub też gazetkę promocyjną w formie graficznej. 

Produkty wyróżnione zielonym kolorem podpowiadają na liscie asortymentowej 

najniższą promocyjną cenę dla wybranego wcześniej kontrahenta. 
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2.2.3. Ankiety 

Opcja w przygotowaniu. 

2.2.4. Gazetki 

W tej opcji sprzedawca widzi, jakie promocje są aktualnie obowiązujące. Wyświetlane 

są w formie listy, po wybraniu aktualnej program otwiera graficzną/zdjęciową formę 

przygotowanej wcześniej gazetki promocyjnej.  
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2.3. Zamówienia / Sprzedaż 

 Wybranie na ekranie głównym opcji „Zamówienia” wyświetla operatorowi listę, z 

której może wybrać kontrahenta, dla którego będzie opracowywane zamówienie.  

 

Wyszukać kontrahenta możemy na kilka 

sposobów: 

 Id-numer tekstowy 

 Naz – po nazwie kontrahenta 

 NIP – po numerze NIP 

 Adr – po adresie kontrahenta 

Możemy odfiltrować konkretne miasto z listy lub 

wybrać odpowiednie pogrupowanie 

 

 

 

 

 

 

 

Po wybraniu konkretnego kontrahenta do zamówienia pojawia się kolejny ekran z 

wyborem rodzaju tworzonego dokumentu, który ma wpływ na rodzaj cennika 

skojarzonego z rodzajem sprzedaży. 
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Poniżej ekrany z uwzględnieniem różnych rodzajów sprzedaży 

DETAL                              HURT 
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Klawisz „OPC” – dodatkowe filtrowania 
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Dostępna opcja „sprzedaż”3 wyświetla ostatnio sprzedane towary w formie listy 

asortymentowej z datą sprzedaży, ilości, ceny jednostkowej oraz wartości pozycji. 

 

Istotną informacją jest wgląd w faktyczny zakup klienta w naszej firmie nie konieczne z 

udziałem przedstawiciela. 

 

Tworzenie zamówienia. 

Wybranie konkretnego towaru polega na „kliknięciu” na jego nazwę. 
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Po wybraniu towaru na ekranie pokazywane są informacje takie jak: 

 nazwa towaru 

 vat 

 kod paskowy  

 dowiązanie towaru do grupy asortymentowej 

 rodzaj asortymentu  

 typ towaru  

 aktualna cena tego kontrahenta 

 pole cena r. – oznacza cenę uwzględniającą upust 

 upust 

 marża  

 wartość brutto pozycji 

 jeżeli został wprowadzony link do strony internetowej produktu to wyświetli się 
na tym ekranie 

 zdjęcie produktu 

 uwagi do pozycji 

 Sprzedaż od brutto - jeżeli został włączony parametr  

Edycje pól uzależnione od parametrów przedstawiciela/sprzedawcy.  

By wpisać zamawianą ilości należy „kliknąć” na pole jednostka miary (w tym przypadku 
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szt.) lub pole opakowanie w przypadku włączonych przeliczników towarów. 

Analogicznie do ilości, operator może zmienić cenę sprzedażową, nadać upust do pozycji 

lub wpisać ustaloną cenę realizacji za dany towar. W momencie nadania ceny realizacji 

program automatycznie wyliczy upust do pozycji taki by wyjść na wpisaną cenę 

realizacji. 

Promocje z dodatkowymi upustami 

 

Program daje również możliwość dopisania uwag do danego towaru w zamówieniu. 

By nadać uwagi do pozycji w zamówieniu należy „kliknąć” przycisk „uwagi” 
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Na liście towarów pozycje już zamówione są wyróżnione kolorami: 

 zielony – ilość zamówiona jest niższa od ilości na stanie 

 czerwony – ilość zamówiona przewyższa stan magazynowy 

            

W prosty sposób operator może odfiltrować pozycje tylko zamówione, wystarczy, że na 

liście towarów kliknie na literkę, „z”, która znajduje się w prawym górnym rogu. 

By wrócić do pełnej listy towarów należy ponownie kliknąć na literkę „z”. Usunięcie 

pozycji z zamówienia polega na wyzerowaniu ilości w zamówieniu. 

Ostatnim elementem kończącym zamówienie/dokument sprzedaży4 jest wybór daty 

dostawy, rodzaj dokumentu, typ płatności i termin płatności, rodzaj transportu. 

Na tym ekranie nie ma możliwości zmiany rodzaju dokumentu. 
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Jeżeli chcemy dodać uwagi do całego dokumentu korzystamy z przycisku „uwagi” i 

dodajemy opis analogicznie jak w przypadku opisu pozycji. Jeżeli jesteśmy pewni 

poprawnie wypełnionych pól „klikamy” „zapisz”, zamówienie/dokument dostępny z 

Raporty->Zamówienia. 

2.4.1. Zamówienia z gazetki promocyjnej 

 

Tworzenie zamówienia przy wykorzystaniu gazetki. Aby wywołać gazetkę należy, z 

poziomu listy produktów gestem palca z górnej części ekranu urządzenia przesunąć w 

dół (uzależnione jest od ustawionego parametru, gazetka może być wywołana poprzez 

przycisk „gazetka”, który znajduje się w opcjach) , po upływie ok 1-2 sekund wyświetli 

się gazetka. „Klikając” na wybrany produkt w gazetce, program wskazuje wybrany 

produkt z pytaniem o zamawianą ilość. 
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2.5. Zadłużenie 

W prosty i czytelny sposób mamy wgląd w listę dokumentów nierozliczonych, na której 

widzimy numer dokumentu, wartość, datę wystawienia, ilość dni opóźnienia płatności 

oraz termin. Lista jest analogiczna jak w przypadku słownika kontrahentów. 

   

Jeżeli sprzedawca przyjmuje zapłatę za zaległe dokumenty, to ma możliwość 

zaewidencjonowania tego zdarzenia. Aby tego dokonać wybieramy numer dokumentu 

wchodzimy do niego, w polu kwota wprowadzamy wartość wpłaty i „klikamy” ok. 

 

Zarejestrowana wpłata jest widoczna w opcji „Raporty->Płatności” więcej w rozdziale 

2.6.1. Płatności. 
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2.6. Raporty 

W opcji tej możemy podejrzeć: zarejestrowane płatności, wprowadzone zamówienia 

(wysłane i przygotowane do wysyłki), komunikaty wysłane do użytkowników systemu, 

statystyki oraz ankiety. 

 

  

2.6.1 Płatności 

 

Zarejestrowane płatności są widoczne w tej opcji systemu. Informacje dostępne na 

ekranie to numer dokumentu, nazwa kontrahenta, wartość wpłaty oraz data i godzina 

zarejestrowania wpłaty.  
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Istnieje możliwość wydrukowania kwitu kasowego KP na drukarce powiązanej z 

urządzeniem. Aby wydrukować kwit należy przytrzymać na wybranej wpłacie a pojawi 

się menu. 

 

Pole nazwa pozwala na wyszukanie jakiegoś konkretnego kontrahenta wg zasady 

opisanej w poprzednich rozdziałach. 

2.6.2. Zamówienia / Dokumenty 

 

Analogicznie jak w płatnościach opcja zamówienia wyświetla listę utworzonych 

zamówień /dokumentów sprzedaży4, na której widzimy rodzaj dokumentu4, numer, 

nazwę kontrahenta, kwotę dokumentu oraz datę i godzinę utworzenia.  
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W każdy utworzony dokument możemy wejść i zobaczyć szczegóły transakcji. 

 

 

4Aby wygenerować i lub wydrukować dokument sprzedaży należy na liście dokumentów  

przytrzymać około 2 sekund na wybranym dokumencie a pojawi się menu z dostępnymi 

opcjami. 
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4Drukowanie dostępne tylko w przypadku sparowania drukarki poprzez moduł Bluetooth5 

Wygenerowany dokument wygląda następująco 
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2.6.3. Komunikaty 

 

Możemy tu obejrzeć otrzymane komunikaty wysłane z centrali. 

 

2.6.4. Statystyki 

 

Modyfikowany zakres wglądu w dane statystyczne pokazuje informacje o ilości 

przyjętych zamówień, ilość pozycji z zamówień, łączną ich wartość. Wypracowana marża 

pokazywana jest w złotówkach i w procentach. Ostatni element to 

przyjęte/zarejestrowane płatności. 

 

2.6.5. Ankiety 

Opcja w przygotowaniu. 

 

2.6.6. Usuń historię 

Powoduje usunięcie danych z urządzenia za wybrany okres. 
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2.6.7. Statusy dokumentów/zamówień 

Rozszerzony zakres statusów dokumentów w opcji Raporty->Dokumenty/Faktury 

 

– „w” – dokument/zamówienie wysłane 

– „W” – wysłany odtworzony z archiwum 

– „?” – problem z wysyłką – przytrzymanie ok. 2 sek. spowoduje wyświetlenie 

menu kontekstowego oraz możliwość odblokowania wysyłki 

– „o” – do edycji 

– „z” – zatwierdzony 
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3. Ustawienia programu 

„NOWA WERSJA” – przekierowuje do 
przeglądarki i otwiera stronę prog.selldroid.pl z 
której pobieramy odpowiednią wersję  

„Pobranie licencji” – wybrane przypadki na 
żądanie administratora systemu. 

 obroty ekranu–aplikacja zmienia położenie przy 
zmianie orientacji ekranu 

 „like %” – odpowiada za sposób wyszukiwania 
towarów czy kontrahentów,  

o zaznaczenie opcji powoduje, że po 
wyborze np. litery „P” zostają 
wyświetlane wyniki dla pozycji, które 
mają w sobie literę „P” 

o odznaczenie opcji powoduje, że po 
wyborze analogicznej litery „P” zostają 
wyświetlane pozycje, które zaczynają 
się na „P” 

 „czyść filtr” - opcja umożliwia czyszczenie 
wpisywanej frazy przy wyszukiwaniu produktu, 
po wprowadzeniu ilości wpisujemy na nowo 
szukany produkt, 

 „full scr” – ekran realizacji zamówienia 
widoczny jest na pełnym ekranie urządzenia bez 
widocznej belki statusu systemu  

 „ukryj marżę” – zaznaczenie parametru 
pomocne jest w przypadku pokazywania cen 
produktów dla klienta – dla operatorów 
uprawnionych marża jest ukrywana 

 cBrutto – ustawienie parametru skutkuje przy 
zamówieniu pokazaniem cen brutto 

Uwaga – faktury i tak są wystawiane od 
netto. Aby to zmienić należy się 
skontaktować z KJM Integracja w celu 
zmiany sposobu wystawiania dokumentów.  

 widać VAN – w podsumowaniu dokumentu mamy 
możliwość wyboru środka transportu / pole to 
również można wykorzystać w innym celu np. 
zdefiniować rodzaj zamówienia tzn., wizyta u 
klienta, zamówienie telefoniczne, etc 

 widać Up. K – pokazujemy na rządzeniu upust 
klienta  

 PoranneSynch – po ustawieniu parametru przy 
pierwszym uruchomieniu programu każdego dnia dostępne są tylko dwa klawisze: 
Synchronizacja oraz Ustawienia 

 Zm.ed.ceny- przy określaniu cen towarów przy zamówieniu nie ma konieczności usunięcia 
poprzedniej ceny 
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 Zam.PROMO – możemy w zamówieniu wprowadzić dwie te same pozycje towaru przy czym 
pole ceny promo pozwala na wpisanie dowolnej ceny oraz ilości 

 „wstZatw”- wyłączenie parametru skutkuje koniecznością przed wydrukiem i wysłaniem 
zatwierdzeniem dokumentu co skutkuje wygenerowaniem numeru    

 „Numer Stylu” – umożliwia personalizację wyglądu aplikacji wybór od 1-4 

Styl 1 Styl 2 Styl 3 Styl 4 

    

 

 „Dni historii” – domyślna ilość to 8 możemy ta wartość zmienić jeżeli w trakcie pracy 
sięgamy do historii zamawiania starszej niż 8 dni 

 „Długość list” – parametr odpowiada za ilość towarów wyświetlanych przy 
zamawianiu. Może mieć wpływ na szybkość działania. 

 „Cena 1, Cena 2, Cena 3” - opcja umożliwia zmianę nazwy cenników i zunifikowania 
ich z systemem sprzedażowym 

 „VAN/KIER/TYP” – parametr umożliwia zmianę nazwy opcji „VAN” 

 „domyślna ilość” – wprowadza automatycznie dla pozycji ilość określoną w tej 
pozycji 

 „kolor obramowania” – każdy z operatorów może indywidualnie dostosować kolor 
obramowania pól edycyjnych w programie 

 „prędkość przewijania” – określa z jaką szybkością program ma przewijać listę 
towarów czy kontrahentów 

 „drukarka” – ustawienie to decyduje w jaki sposób ma być realizowany wydruk  /opcja 

możliwa do zmiany tylko przy opcji VANSELLING/ 

o „program” – pozwala na generowanie wydruku do pliku, który można 
podejrzeć za pomocą programu np: Acrobat Reader, PrintShare  

o „BT” – wydruk realizowany jest poprzez moduł BlueTooth 

o „Wi-Fi” – wydruk realizowany przez sieć bezprzewodową 
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 „PrintOff” aktywna opcja pozwala na uruchamianie modułu Bluetooth tylko na 
potrzeby wydruku dokumentu, po jego wydrukowaniu moduł jest wyłączany 

 „model” rodzaj drukarki, na chwile obecną są to: 

o „I” igłowa standard 130 znaków (SEIKO Precision 2400, Optimus 2400) 

o „T” termiczna 80 znaków 

o „T2” – program wydrukuje 2/3/4 itd. kopie dokumentu  

o „T3” – trzeci parametr decyduje o ilości wydruku kwitów kasowych 

 „Param” rodzaj kodowania znaków zaprogramowany w drukarce 

o M – Mazovia 

o L – LatinISO 

o C – CP852(Latin IBM) 

o W – Windows 

o B – bez polskich znaków 

Drugi parametr w polu „Param”  

 0 – wydruk Faktury bez upustu z ceną brutto 

 1 – wydruk Faktury z upustami 

Analogicznie j/w działa sparowanie z drukarką fiskalną - parametry widoczne na ekranie 
poniżej odpowiadają konfiguracji POSNET TEMO HS z modułem Bluetooth. 

 

Poniżej ramka z podglądem numeracji dokumentów danego urządzenia. 

 

Istnieje możliwość zmiany numeru dokumentu z poziomu programu. Aby wykonać zmianę 
numeru klikamy na rodzaj dokumentu wpisujemy żądany numer i OK. Kolejny numer 
będzie następny po ustawionym. 

Identyfikacja urządzenia – pozwala na identyfikację urządzenia 

 „imei” – identyfikator urządzenia z aktywną kartą sim 

 „mac” – identyfikator karty sieciowej urządzenia 
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3.1. Uprawnienia aplikacji w systemie ANDROID (instalacja i lokalizacja 
GPS) 

Od wersji 7 ANDROID-a (NOUGAT) zostały wprowadzone uprawnienia/zezwolenia dla 
aplikacji, które definiuje użytkownik na urządzeniu podczas instalacji lub po jej 
zainstalowaniu. 

Zależnie od nakładki systemowej producenta urządzenia, uprawnienia/zezwolenia 
znajdują się w ustawieniach urządzenia (telefon/tablet śceiżka) 

Ustawienia-> Aplikacje -> Selldroid ->Uprawnienia/Zezwolenia  

 

Aby umożliwić Selldroid zapisywanie lokalizacji 

zamówienia lub kontrahenta musi zostać nadane 

uprawnienie „Twoja lokalizacja”.  

 

 

 

 

 

4. Przypisy 

 

1 Informacje w sprawie wymagań sprzętowych prosimy się kontaktować z firmą KJM INTEGRACJA sp. z o.o. 

2 Wymagany odpowiednio wykupiony pakiet danych u operatora sieci 

3 Podgląd ilości dni sprzedaży jest parametryzowany wraz z ilością dokumentów, które są widoczne 

4 Opcja VANSELLING (sprzedaż z tzw. samochodu) opcja dodatkowo płatna  

5 Współpracujące drukarki (informacja w KJM INTEGRACJA sp. z o.o.) 

 

 

 

 


