


1 
 

 

 

 

Spis treści 

 

Lp. Treść Strona 

1. Zawartość płyty CD. 2 

2. Wymagania sprzętowe. 3 

3. Instalacja programów. 3 

4. Program SKP. 4 

5. Uruchomienie programu. 7 

6. Menu plik. 9 

6.1. Zmiana hasła. 9 

6.2. Administracja. 9 

6.3. Wyloguj. 11 

6.4. Zakończ. 12 

7. Menu ustawienia. 12 

8. Aktywacja. 13 

9. Odinstalowanie programu. 13 

10. Informacje dodatkowe. 14 

11. Informacje końcowe. 17 

 



2 
 

1. Zawartość Płyty CD lub pliku skompresowanego. 

 

Po włożeniu płyty CD do napędu komputera ukazuje się następujący widok: 

 

 

Rysunek 1. Menu główne po otwarciu płyty CD. 

 

Wyświetlana jest zawartość płyty, na którą składają się przyciski do: 

➢ Programu SKP. 

➢ Programu Symfonia Start Faktura i Kasa. 

➢ Księgowości internetowej Wfirma. 

➢ Aplikacji i plików pomocniczych. 
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2. Wymagania sprzętowe. 

Dla poprawnej pracy umieszczonych na płycie programów niezbędne jest 
spełnienie poniższych wymagań sprzętowych: 
 
▪ System operacyjny: Windows XP, Windows Vista, Windows7, Windows10. 
▪ Procesor: komputer Pentium III 1GHz. 
▪ Pamięć operacyjna: 512 MB. 
▪ Wolne miejsce na dysku: 500 MB. 
▪ Stacja dysków: CD-ROM lub DVD-ROM. 
▪ Rozdzielczość grafiki: 800x600 lub wyższa z 256 kolorami. 
▪ Urządzenie wskazujące: mysz komputerowa lub inne. 
▪ Dostęp do internetu: wymagany przy instalacji, aktualizacji, łączności z CEP, 

rozkodowaniu numeru VIN oraz wysyłaniu powiadomień na serwer. 
 

3. Instalacja programów. 

Instalację programów umieszczonych na płycie może wykonać tylko 

użytkownik posiadający uprawnienia administratora. Po umieszczeniu płyty CD 

z aplikacją w napędzie komputera automatycznie zostanie uruchomione okno 

startowe instalatora.  

W przypadku instalacji systemu do rejestru badań technicznych pojazdów 

z menu głównego należy wybrać Program SKP. 

W przypadku instalacji programu do wystawiania dokumentów sprzedaży 

oraz prowadzenia kasy z menu głównego należy wybrać Program Symfonia 

Start Faktura i Kasa, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi 

w podmenu tego programu. 

Wybór przycisku Księgowość internetowa Wfirma otwiera podmenu ze 

szczegółowo opisanymi linkami do różnych funkcji księgowości internetowej, 

w tym także dokumentów sprzedaży. 
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 Przycisk Aplikacje i pliki pomocnicze zawiera: 

✓ instalator programu Acrobat Reader, 
✓ wykaz aktów prawnych obowiązujących w SKP, 
✓ wykaz wyposażenia kontrolno-pomiarowego SKP, 
✓ tabelę opłat za badania techniczne pojazdów. 

4. Program SKP. 

Program SKP umożliwia: 
 

• prowadzenie rejestru badań technicznych pojazdów w wersji 
informatycznej, 

• wydruk zaświadczeń i załączników do nich ze wszystkich rodzajów 
przeprowadzanych badań technicznych, 

• eksport zaświadczeń i załączników do nich do zewnętrznych programów, 

• zapis i wydruk tabliczek zastępczych, 

• generowanie pliku XML i przekazywanie informacji o przeprowadzonych 
badaniach do Centralnej Ewidencją Pojazdów, 

• sporządzanie ewidencji, sprawozdań i zestawień dla celów statystyki 
Centralnej Ewidencji Pojazdów, 

• sortowanie bazy danych według zadanych kryteriów oraz tworzenie 
wydruków rejestru badań, rejestru korekt oraz innych danych według 
życzeń użytkownika, 

• wizualizację panelu użytkownika stosownie do upodobań graficznych i 
kolorystycznych, 

• automatyczne zapisywanie w rejestrze danych pojazdu zawartych w kodzie 
2D dowodu rejestracyjnego przy zastosowaniu czytnika kodów, 

• rozkodowywanie numeru identyfikacyjnego VIN pojazdu oraz 
sprawdzenie, czy nie figuruje on w ewidencji pojazdów poszukiwanych, 

• aktualizację programu automatycznie przez łącze internetowe lub ręcznie 
z wybranej lokalizacji, 

• stały dostęp do tabeli opłat za badania techniczne, 

• prowadzenie korespondencji z klientem (powiadomienia sms, email, 
listowne), 

• określanie zakresu indywidualnych uprawnień użytkowników 
(diagnostów), 



5 
 

• sporządzanie kopii bezpieczeństwa i archiwizację bazy danych, 

• sporządzanie dokumentów sprzedaży i prowadzenie gospodarki kasowej – 
Symfonia Start, 

• prowadzenie księgowości internetowej Wfirma, 

• pracę na pojedynczym stanowisku komputerowym lub w środowisku 
sieciowym. 

 

Po wyborze przycisku Program SKP zostanie otwarte podmenu, gdzie mamy 

do wyboru: 

 

Rysunek 2. Podmenu główne instalacji programu SKP2014. 

 

• Instalator SKP. 

• SKP – podręcznik użytkownika. 

• Informację o programie. 

• Podziękowanie współtwórcom i wykonawcom programu. 

• Historia polskiego systemu badań technicznych pojazdów. 
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• SKP – nowoczesność rozwiązań. 

• Powrót do Strony głównej. 

 

       W celu zainstalowania Programu SKP należy wybrać przycisk Instalator 

SKP. Zostanie wówczas uruchomione okno instalacji aplikacji klienckiej oraz 

bazy danych. Poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji zostanie wykonana 

instalacja Serwera wraz bazą danych i aplikacji do rejestru badań technicznych 

pojazdów. 

 

 

Rysunek 3. Panel instalatora Programu SKP. 
 

Istnieją trzy możliwości instalacji Programu SKP: 

• Instalacja tylko Serwera wraz z bazą danych, 

• Instalacja tylko programu do rejestru badań technicznych pojazdów, 

• Instalacja Serwera wraz z bazą danych i jednocześnie programu do rejestru 

badań technicznych pojazdów. 

 

Wybór sposobu instalacji uzależniony jest od ilości komputerów, na 

których będzie prowadzony rejestr badań technicznych. Jeśli na stacji istnieje 
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tylko jeden komputer do tego przeznaczony należy wykonać instalację trzecią, 

czyli Serwera wraz z bazą danych oraz programu do rejestru badań 

technicznych. W przypadku, kiedy na stacji istnieje wiele komputerów należy 

na jednym z nich (komputer, na którym będą zapisane wszystkie badania) 

wykonać instalację Serwera wraz z bazą i programu do rejestru badań. Na 

pozostałych komputerach należy wykonać tylko instalację programu do 

rejestru badań technicznych. 

 UWAGA!!! 

 Po zakończeniu instalacji należy dodać port 1433 do wyjątków na 

komputerze z bazą danych. (Nie dotyczy instalacji, kiedy na SKP, baza i 

program do rejestru badań technicznych znajdują się na jednym 

komputerze). 

 

5. Uruchomienie programu. 

Po prawidłowo przeprowadzonej instalacji, program dostępny jest na 

pasku programów (Start -> Wszystkie programy -> Petrosoft.pl -> SKP) systemu 

Windows i/lub zostanie utworzona ikona programu na pulpicie. Po 

uruchomieniu programu pojawia się okno logowania. 

 

Rysunek 4. Okno logowania. 
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Praca z programem możliwa jest po wprowadzeniu poprawnych wartości 

w pola Serwer DB, Baza danych (zakładka „Serwer i baza”) oraz ID 

użytkownika i Hasło (zakładka „Użytkownik i hasło”).  

W polu Serwer DB należy wprowadzić adres „’IPKomputera’\PSSKP” lub 

„NazwaKomputra\PSSKP”, na którym została zainstalowana baza danych 

PS_PSSKP.  

W polu ID użytkownika należy wpisać „admin”, w polu hasło również 

„admin”. Dane powyżej są przykładowe. Po zalogowaniu do aplikacji zostanie 

wyświetlone okno główne programu. 

Rysunek 5. Widok strony głównej Programu SKP. 

 

Program SKP działa w modelu MDI – w oknie głównym programu istnieje 

możliwość otwierania wielu okien funkcjonalnych. Okno główne programu 

składa się Menu oraz obszaru roboczego, w którym wyświetlane są okna 

funkcjonalne. W górnym pasku programu widoczne są informacje 

o zalogowanym użytkowniku. 
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6. Menu Plik 

W menu Plik zostały zawarte funkcjonalności związane z ustawieniami       i 

zarządzaniem systemem. 

6.1   Zmiana hasła 

Zarówno domyślny użytkownik „admin” jak i każdy nowo utworzony 

użytkownik powinien po pierwszym zalogowaniu do programu zmienić swoje 

domyślne hasło. Po otwarciu okna system oczekuje wprowadzenia starego i 

nowego hasła oraz powtórzenia nowego hasła. 

 

Rysunek 6. Okno zmiany hasła użytkownika. 

 

6.2  Administracja 

 

Opcja ta otwiera okno, w którym użytkownik mający odpowiednie prawa - 

będący administratorem programu - może zarządzać wszystkimi 

użytkownikami programu (aplikacji) SKP. Użytkownicy, nie będący 

administratorami programu, nie mają możliwości otwarcia tego okna. 

Aplikacja SKP posiada następującą hierarchię uprawnień: 

Użytkownik -> Profile -> Zasoby 

Zasób określa dostęp do wybranej opcji menu programu i jest jednocześnie 

elementem usytuowanym na najniższym szczeblu hierarchii. Elementem 

usytuowanym w środku jest profil, w skład którego wchodzą zasoby (jeden lub 
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wiele). Profil należy rozumieć jako rolę w programie (funkcyjny zbiór zasobów), 

np. profil Plik oznacza dostęp do menu Plik, w skład którego wchodzą zasoby 

takie jak np. Ustawienia, Zmiana hasła. Elementem usytuowanym na szczycie 

hierarchii jest Użytkownik. Każdy z użytkowników ma przypisany przynajmniej 

jeden profil, np. użytkownik Administrator ma przypisany profil Admin, w skład 

którego wchodzą odpowiednie zasoby. Użytkownik może mieć podłączonych 

wiele profili, świadczących o tym, że pełni różne funkcje w module 

administracyjnym. System umożliwia tworzenie własnych profili, co znacząco 

zwiększa jego elastyczność. Zasoby zostały zdefiniowane przez dostawcę 

oprogramowania i użytkownik nie jest w stanie konfigurować własnych 

zasobów. 

 

Rysunek 7. Administracja programu SKP. 

 

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na którymkolwiek z węzłów 

drzewa wyświetla się menu kontekstowe z dostępnymi opcjami dla danego 

węzła. 

Dodawanie nowych użytkowników korzystających z programu umożliwia 

opcja „Dodaj użytkownika”. W oknie należy wprowadzić ID, imię i nazwisko, 

wybrać typ użytkownika (Użytkownik aplikacyjny, Administrator aplikacji), Nr 

uprawnienia oraz klikając w ikonę „Lupy” wybrać profil nowego użytkownika. 
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Rysunek 8. Dodawanie użytkownika. 

 

 

Po dodaniu, użytkownik powinien być widoczny w drzewku 

użytkowników. Ostatnim krokiem pozwalającym na aktywację użytkownika 

jest ustawienie hasła – opcja „Ustaw hasło”. System wymaga podania nowego 

hasła i jego powtórzenia. 

 

 
Rysunek 9. Zmiana hasła 

 

6.3  Wyloguj. 

 

Uruchomienie tej opcji umożliwia wylogowanie aktualnie zalogowanego 

użytkownika i przełączenie programu w tryb oczekiwania na zalogowanie. 

Program nie kończy pracy. 
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6.4  Zakończ. 

 

Uruchomienie tej opcji kończy działanie programu. Przed zamknięciem 

program pyta czy użytkownik chce wykonać kopię bezpieczeństwa. Jeśli 

użytkownik to potwierdzi program wykonuje czynności archiwizacyjne. 

 

7. Menu ustawienia. 

W menu Ustawienia zawarte są informacje związane z danymi firmy (w 

tym danymi stacji (SKP), słownikami i ogólnymi ustawieniami programu. 

 

Rysunek 10. Dane firmy i stacji kontroli pojazdów. 
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Przed rozpoczęciem pracy z programem należy skonfigurować dane 

dotyczące firmy oraz stacji kontroli pojazdów w celu poprawnej jego 

aktywacji.  

8. Aktywacja. 

 

Rysunek 11. Widok okna aktywacji programu SKP. 

 

              Aktywację programu można wykonać na dwa sposoby: 

• pobrać licencję z serwera lub, 

• pobrać licencję z pliku otrzymanego od dostawcy oprogramowania. 

       Po poprawnej aktywacji można rozpocząć normalną pracę z 

programem. Tylko wówczas aktywne są wszystkie jego funkcje. 

9. Odinstalowanie programu. 

Odinstalowanie programu można wykonać na zasadach ogólnych w panelu 

Dodaj/Usuń programy - Odinstaluj. Dodatkowo należy usunąć folder 

Petrosoft.pl znajdujący się w katalogu C:\ProgramFiles. 
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10.  Informacje dodatkowe. 

Program posiada wbudowaną możliwość bezpośredniego odczytu 

danych, zawartych w kodzie 2D (Aztec) dowodu rejestracyjnego za 

pomocą czytnika kodów 2D oraz ich implementacji do rejestru badań.  

 

 

 

Rysunek 12. Widok wzoru dowodu rejestracyjnego pojazdu z kodem 2D (Aztec). 

 

 

Rysunek 13. Widok czytnika oraz kodu 2D (Aztec). 
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W tym celu należy podpiąć czytnik do komputera, na którym 

zainstalowany jest program SKP i ustawić go we właściwym trybie pracy 

(manualnej lub automatycznej – dotyczy czytników HHP 4600 i HHP 4800). 

Podłączenie czytnika powoduje wyświetlenie odpowiedniej informacji na 

dolnym pasku programu. Programując czytnik należy wykonać następujące 

czynności: 

 

Rysunek 14. Kod programujący pracę czytnika kodów 2D poprzez złącze USB. 

 

 

Rysunek 15. Kod programujący pracę czytnika kodów 2D w trybie manualnym. 

 

 

Rysunek 16. Kod programujący pracę czytnika kodów 2D w trybie automatycznym. 
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Dokonując instalacji czytnika kodów 2D należy pamiętać, że nie 

wszystkie czytniki posiadają możliwość pracy zarówno w trybie 

manualnym (ręcznym) jak też w systemie pracy ciągłej (automatycznej). W 

przypadku zastosowania czytnika UNISKAN 2D500 odczyt danych 

następuje poprzez uruchomienie dodatkowego okienka odczytu na dole 

ekranu. 

Zastosowanie czytnika znacznie usprawnia pracę i eliminuje możliwość 

popełnienia błędów. Pamiętać jednak należy, że czytnik dokonuje 

wprowadzenia do programu tylko danych zawartych w dowodzie 

rejestracyjnym. Pozostałe dane, takie jak termin następnego badania, 

rodzaj badania, dodatkowe warunki techniczne, itp. Diagnosta musi 

wprowadzić do rejestru samodzielnie. 

 

Program SKP umożliwia również drukowanie tabliczek zastępczych na 

specjalnej folii trudnozniszczalnej, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

Program SKP korzysta z zewnętrznego modułu do wystawiania faktur i 

prowadzenia gospodarki kasowej z uwagi na różnorodność systemów 

księgowych w SKP. Rozkodowanie numeru VIN jest funkcjonalnością 

zewnętrzną udostępnioną przez portal rządowy: 

www.HistoriaPojazdu.gov.pl.  Powiadomienie klienta o terminie 

następnego badania technicznego odbywa się poprzez usługę systemu 

SMSAPI. 

Przed opuszczeniem programu SKP pojawia się komunikat z pytaniem 

o archiwizacje bazy danych. Należy pamiętać, że jest to bardzo ważna 
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czynność dla zachowania danych z badań technicznych, które podlegają 

okresowej archiwizacji. Pojawia się komunikat: 

  

Rysunek 17. Ekran archiwizacji bazy danych.  

11.  Informacje końcowe. 

Program do rejestru badań technicznych pojazdów SKP dostarczany 

jest w pełnej wersji funkcjonalnej. Wymaga jednak aktywacji poprzez 

wprowadzenie numeru licencji. Licencja może być udzielona na dowolny 

okres, a co za tym idzie pracę z programem można rozpocząć w dowolnym 

czasie. W celu uzyskania informacji o programie oraz kosztach licencji na 

jego użytkowanie należy skontaktować się z właścicielem programu SKP 

pod adresem: E - biuro@skpinfo.pl, lub telefonicznie pod numerem – M - 

+48 517 676 848. 

      Szczegółowe informacje na temat poszczególnych funkcjonalności 

programu zawarte są w podręczniku użytkownika, stanowiącym część 

Programu SKP.  

      Wszelkie uwagi i pytania w sprawie programu prosimy kierować 

pocztą elektroniczną na adres biuro@skpinfo.pl. Za wszelkie uwagi z góry 

serdecznie dziękujemy.  

Życzymy miłego użytkowania programu. 

Wszelkie prawa zastrzeżone! 


