
 
 

Program do zarządzania i administracji wysyłek KWysyłka  

 

Program do administracji, archiwizacji i wydruków listów przewozowych. 

Oprogramowanie zsynchronizowane jest ze sklepem internetowym oraz 

kurierem Poczty Polskiej i Siódemką. 

 

Opis programu 

 

Baza danych programu KWysyłka 2013 oparta jest na Microsoft SQL 2008. 

Program może działać zarówno stacjonarnie na jednym komputerze jak i na wielu 

stanowiskach w sieci lokalnej lub w Internecie. 

 

Oprogramowanie KWysyłka jest proste w obsłudze i bardzo intuicyjne. 

Główne okno składa się z listy wysyłek, które mogą być dodawane ręcznie (klawisz 

„Dodaj”) lub automatycznie importowane ze sklepu internetowego (klawisz 

„Odśwież”). Istnieje także możliwość dopisania modułu importu zamówień z Allegro. 

Dzięki zaawansowanym filtrom na liście jest możliwość selekcji wysyłek tylko z 

wybranym statusem, który tworzony jest przez użytkownika w menu Opcje. Klawisz 

„Tylko nie wysłane” pokazuje wysyłki ze wszystkimi statusami pomijając pozycje o 

statusach anulowane, wysłane i zamówienia odwołane. Istnieje również możliwość 

wyszukania wysyłki po nazwisku zleceniodawcy, numerze wysyłki lub wyrazie 

pojawiającym się w zamówieniu. 

 

UWAGA! Statusy wraz z kolorami na liście zamówień należy stworzyć w menu Opcje 

→ Rodzaje statusu zamówienia. 

 

Okno zlecenia pojawia się po kliknięciu na klawisz „Dodaj” lub dwukrotne 

kliknięcie na wybrane zlecenie na liście. Okno składa się z 3 zakładek: zamówienie, 

rodzaj zamówienia, historia zamówień klienta. 

 

1. Zamówienie. Dane dotyczące wartości wysyłki, jej ceny (możliwość zaznaczenia, 

że wysyłka jest gratis) oraz opis zamówienia. Dzięki czerwonemu polu „Szybki zapis i 

wyszukiwanie danych osobowych” program automatycznie wypełnia pola z danymi 

klienta. Wystarczy wpisać w czerwonym polu w poniższej kolejności informacje: 

Imię i nazwisko 

Ulica nr domu 

00-000 Miejscowość 

Uwagi 

Zostaną one automatycznie przekopiowane do właściwych pól w środkowej 

części okna. Jeśli klient istniał już w bazie pojawi się lista z jego danymi, po kliknięciu 

na którą wszystkie dane zostaną przekopiowane do formularza. 

http://www.kajware.pl/programy/program-do-wysylek.html
http://kajware.pl/programy/program-do-wysylek.html


 
 

Jeśli dane do wysyłki różnią się od danych klienta można je uzupełnić prawej części 

formularza po kliknięciu na klawisz „Zmień miejsce wysyłki zamówienia”. 

 

2. Rodzaj zamówienia. Okno to zawiera: 

- ID zamówienia,  

- status zamówienia (tworzony w menu Opcje → Rodzaje statusu zamówienia),  

- nr przesyłki, dostawcę (tworzonego w menu Opcje → Dostawcy zamówienia),  

- rodzaj płatności (tworzony w menu Opcje → Rodzaje płatności zamówienia),  

- status płatności (zapłacono/ nie zapłacono),  

- skąd przyszło zamówienie (Allegro/ Inne),  

- osoba przyjmująca zamówienie (pracownicy tworzeni w menu Opcje → Lista 

Pracowników), 

- automatyczne wysyłanie e-maili po zmianie statusu wysyłki, 

- wysyłka zamówienia przez E-Nadawcę (Pocztę Polską) lub Siódemkę. Po 

wypełnieniu informacji dotyczących przesyłki istnieje możliwość wydruku listu 

przewozowego. 

 

3. Historia zamówień klienta. Okno zawiera informację dotyczące wysyłek danego 

klienta. 

Program posiada bazę klientów wraz z filtrem w celu ich szybkiego 

wyszukiwania. Dodatkowo KWysyłka umożliwia rozsyłania maili reklamowych jak 

i wyszukiwania duplikatów wśród wpisywanych klientów. 

 

Statystyki zamówień, przeznaczone tylko dla osób uprawnionych i chronione 

dodatkowym loginem i hasłem, pokazują liczbę zamówień w danym okresie czasu z 

podziałem na status oraz rodzaj wysyłki. 

 

Raport dzienny umożliwia wydruk wszystkich wysyłek, jak również wysyłek o 

wybranym statusie. 

Oprogramowanie KWysyłka umożliwia również w oknie „Wyślij pakiet” przesłanie 

informacji do Poczty Polskiej lub Siódemki w celu zamówienia kuriera. 

 

Uwaga! 

Program możemy na zamówienie w dowolny sposób modyfikować i przerabiać 

według Państwa potrzeb. Może mieć on również powiązanie, z dowolnym 

programem do księgowości. 

Pobierz wersję demo naszego oprogramowania! 

W wersji demonstracyjnej nie działa import ze sklepu internetowego i mailing. 

  



 
 

Instalacja i uruchomienie 

 

WindowsXP 

Jeśli program nie uruchomi się na Twoim komputerze, konieczne będzie 

doinstalowanie platformy Microsoft .NET Framework wersja 2.0. Platforma NET 2.0 

jest wymagana do poprawnego działania wszystkich programów naszej firmy i można 

ją pobrać za darmo (Licencja: bezpłatna - freeware) na stronach Microsoft 

 

Windows Vista 

Ma on już domyślnie zainstalowaną platformy Microsoft .NET Framework i nie 

trzeba jej doinstalowywać jak w przypadku systemu Windows XP. W tej wersji 

Windowsa, ze względu na różne jego dodatkowe zabezpieczenia program należy 

zainstalować w innym katalogu niż "Program Files" - sugerowany domyślny 

"C:\KajWare\KWysylka". 
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