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Konfiguracja aplikacji IN-Software APP 

Krok 1: Aktualizacja IN-FORM 
Wskazówka: Wykonaj poniższe kroki na komputerze głównym/serwerze, na którym jest zainstalowana jest 

baza danych IN-FORM SQL. Tylko wtedy zainstalowane zostaną składniki niezbędne do pracy z aplikacją 

IN-Software APP. 

Aby określić, który komputer jest komputerem głównym/serwerem, naciśnij przycisk (F11) na klawiaturze, 

będąc zalogowanym do IN-FORM. Nazwa przed znakiem „\" w polu „Nazwa serwera SQL”, to nazwa 

komputera/serwera, na którym znajduje się baza danych SQL. 
 

  

1. Zaktualizuj IN-FORM do wersji 22.00/34 - lub wyższej - korzystając z instrukcji zawartych w e-mailu z 

aktualizacją. Podczas tego procesu zaktualizowane zostaną serwer SQL (z wersji 2014 na wersję 2017), 

oraz program IN-FORM. W Twoim systemie operacyjnym zainstalowane zostaną też nowe usługi 

dotyczące aplikacji IN-Software APP. 

 
Jeśli Twoja wersja IN-FORM jest starsza skontaktuj się z nami: 
+48 61 661-71-25 • pomoc@in-software.com • www.in-software.pl 

 
2. Uruchom IN-FORM i zaloguj się, aby przeprowadzić ewentualne konwersje danych po aktualizacji. 

3. Posiadasz kilka oddzielnych firm w IN-FORM? Zaloguj się kolejno na każdą z nich, aby konwersja została 

przeprowadzona we wszystkich firmach.. 
 

Krok 2: Przygotuj IN-FORM do korzystania z aplikacji 

1. Aktywuj korzystanie z IN-FORM API 
 

1. Uruchom IN-FORM i przejdź do Funkcje dodatkowe > Ustawienia/opcje> Ustawienia IN-FORM dla 

wszystkich firm> Interfejsy > Interfejsy internetowe. 

2. Zaznacz opcję „Korzystanie z IN-FORM API (Udostępnienie usługi)“. 

3. Zapisz zmiany i uruchom IN-FORM ponownie. 

http://www.in-software.pl/
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2. Hasło do korzystania z aplikacji zgodne z wymogami bezpieczeństwa  

Dostęp do aplikacji IN-Software APP jest możliwy tylko dla pracowników, którzy do logowania w IN-FORM używają 
hasła zgodnego z następującymi wymogami bezpieczeństwa: co najmniej 8 znaków, składających się z liter, cyfr 

i znaków specjalnych. 

 
Jeżeli dany pracownik nie posiada hasła do logowania w IN-FORM, lub aktualne hasło nie spełnia podanych 

wymogów, to należy dokonać modyfikacji. Przejdź do: 

 
1. Funkcje dodatkowe > Ustawienia/opcje > Ustawienia IN-FORM dla wszystkich firm > Zmień hasło 

2. W przypadku pracowników, którzy nie mają dostępu do IN-FORM hasło musi ustawić ADMINISTRATOR. 

W tym celu należy przejść do Kartoteki pracowników, następnie wybrać Funkcje dodatkowe > Funkcje 

dodatkowe > Zwolnienie pracownika, powtórne przyjęcie… > Ustawienie hasła dla IN-FORM. 

 

3. Uprawnienia dla użytkowników IN-Software APP 

Aby korzystać z aplikacji IN-Software APP, wymagane jest uprawnienie, które należy aktywować dla każdego 

pracownika, który ma pracować z tym narzędziem. 

Uruchom Kartotekę pracowników jako ADMINISTRATOR IN-FORM i wybierz danego pracownika. Przejdź do 

zakładki Uprawnienia > IN-FORM API i włącz opcję Używanie interfejsu IN-FORM API. 

 
Aplikacja IN-Software APP korzysta z tych samych uprawnień pracownika, co IN-FORM. Poniższe uprawnienia IN-

FORM są sprawdzane podczas korzystania z danych w aplikacji. W razie potrzeby należy je aktywować dla danego 

pracownika: 

 

Uprawnienia w IN-FORM Funkcje w IN-Software APP  

Adresy > Podgląd ogólnych danych adresowych 

oraz cech 

Wyszukiwanie adresów i wyświetlanie ogólnych danych  

Adresy > Podgląd danych Info1/Info2  Wyświetlanie informacji dla dokumentów  

Adresy > Podgląd danych F-K/Dane banku Wyświetlanie warunków płatności 

Skoroszyt > Podgląd danych dokumentów 

• IN-FORM PROfessional: 

Ustaw uprawnienia do typu dokumentu dla 
pracownika 

• IN-FORM FLEX: 

Ustaw pracownikowi uprawnienia dla każdej z firmy 
do poszczególnych rejestrów  

Wyszukiwanie dokumentów i wyświetlanie danych 
nagłówka 

Inwestycje > Podgląd danych inwestycji Wyszukuj inwestycje i wyświetlaj ogólne dane 

Inwestycje > Podgląd danych 
„Podsumowanie/Materiał/Czas“ 

Wyświetlanie danych związanych z 
„Podsumowaniem/Materiałem/Czasem“ w inwestycji 

Dokumenty zewnętrzne > Uruchom dokumenty 
zewnętrzne 

Wyświetlanie załączników 

Dokumenty zewnętrzne > Załóż/zmień dokumenty Przesyłaj pliki 

 
 

4. Wymagania dotyczące wyświetlania dokumentów w aplikacji 
Automatyczne protokoły PDF przechowywane w IN-FORM, są używane do wyświetlania dokumentów w aplikacji IN-
Software APP. W tym celu należy aktywować funkcję „Protokołowania“ w Funkcje dodatkowe > Ustawienia/Opcje > 

Skoroszyt/NiZ > Skoroszyty/rejestry. Wybierz rejestr, kliknij Zmień> zakładka Protokołowanie > zaznacz „Aby mieć 

możliwość…  

 

Protokołowanie odbywa się w IN-FORM za każdym razem, gdy drukowany jest dokument. Po aktywacji 

„Protokołowania“ ponownie wydrukuj starsze faktury, które chciałbyś podejrzeć z poziomu aplikacji.
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Krok 3: instalacja i rejestracja w aplikacji IN-Software APP 

1. Instalacja aplikacji IN-Software APP 

Aplikację IN-Software APP można znaleźć w sklepie Google Play, oraz w sklepie Apple App Store. Wystarczy 

kliknąć poniższy link, zeskanować kod QR lub wpisać hasło „IN-Software” w wyszukiwarce App Store i 

zainstalować aplikację IN-Software APP na swoim urządzeniu mobilnym: 

 
 

 
 

 

 

2. Logowanie w aplikacji IN-Software APP 

Aby zalogować się do aplikacji IN-Software APP, każdy pracownik potrzebuje następujących danych: 

 
1. Numer licencji programu IN-FORM 

Numer wyświetlany jest po naciśnięciu przycisku (F11) na klawiaturze w oknie IN-FORM. 

 
2. Nazwa pracownika w IN-FORM 

Chodzi o nazwę karty danego pracownika z Kartoteki Pracowników w IN-FORM. 

 
3. Hasło do logowania w IN-FORM 

Hasło, którego dany pracownik używa do logowania w IN-FORM jest również hasłem, którego należy użyć 

do logowania aplikacji IN-Software APP. Pracownicy, którzy nie pracują w IN-FORM, będą wykorzystywać 
hasło, które zostało ustawione zgodnie z pkt. 2. „Hasło do korzystania…“ 

 
 

3. Korzystanie z aplikacji IN-Software APP 
 

 Instrukcje dotyczące korzystania z aplikacji są opisane tutaj -> https://in-software.pl/praca-z-aplikacja-mobilna-in-
software-app.html [zakładka Obsługa] 

 

 
 
 
 
 
 

Kliknij tutaj, aby pobrać aplikację IN-

Software APP ze sklepu Google Play 

 
 
 
 
 
 

Kliknij tutaj, aby pobrać aplikację IN-

Software APP ze sklepu App Store 

https://in-software.pl/praca-z-aplikacja-mobilna-in-software-app.html
https://in-software.pl/praca-z-aplikacja-mobilna-in-software-app.html
https://android.in-software.com/
https://android.in-software.com/
https://ios.in-software.com/
https://ios.in-software.com/

