
Inwentaryzacja w Sz@rk ST z wykorzystaniem kodów kreskowych   

odczytywanych smartfonem z aplikacją ScanPet 

 

Wstęp 

Od kwietnia 2015, w systemie Sz@rk ST dodano możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji z 

użyciem smartfonów z systemem operacyjnym Android, iOS lub Windows Phone. Inwentaryzację 

obsługuje aplikację ScanPet lub XScanPet zainstalowana w smartfonie.  

Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na szybkie i sprawne przeprowadzenie 

inwentaryzacji składników majątku firmy. Do odczytów kodów kreskowych z etykiet naklejonych na 

obiekty (środki trwałe, wyposażenie), można użyć dowolnego smartfona mającego aparat 

fotograficzny z autofocusem.  Uwaga, funkcja autofocus-a w aparacie telefonu jest niezbędna.  

Większość obecnie sprzedawanych smarfonów średniej lub wyższej klasy jest wyposażona w aparat z 

autofocusem. 

Nowa funkcjonalność wprowadza dwie duże zalety, w odniesieniu do dotychczas 

stosowanego rozwiązania  z użyciem dedykowanych kolektorów kodów kreskowych: 

 Korzystanie z aplikacji na smartfonie jest łatwiejsze i bardziej intuicyjne. 

 Nie ma potrzeby zakupu kolektora kodów kreskowych, którego koszt przekracza 2000 zł. 

W niniejszej instrukcji opisany będzie proces instalacji i konfiguracji aplikacji ScanPet w systemie 

Android.  Instalacja i konfiguracja w innych systemach, tj. iOS (urządzenia firmy Apple) oraz Windows 

Phone (Nokia) są bardzo podobne. 

 

2. Instalacja i konfiguracja XScanPet na smartfonie z systemem Android 

W smartfonie należy pobrać i zainstalować ze sklepu Google Play aplikację XScanPet (pełna 

wersja - koszt ok 6 zł.) lub ScanPet (wersja darmowa - okrojona) 

XScanPet: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maiko.xscanpet&hl=pl 

ScanPet: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maiko.scanpet&hl=pl 

Uwaga, przed instalacją należy upewnić się, że aparat fotograficzny smarfona posiada funkcję 

autofocus.  Dla wygodnej pracy, rozdzielczość aparatu powinna być większa od 4 Mpix (przy 

opracowaniu tego opisu użyto smarfona średniej klasy z aparatem 8 Mpix).   

Bezpośrednio po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji pojawi się kreator konfiguracji który 

zamykamy. Poniżej ekran główny aplikacji. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maiko.xscanpet&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maiko.scanpet&hl=pl


 

Rysunek 1. Ekran główny aplikacji XScanPet w systemie Android. 

Najwygodniejszym sposobem wymiany plików pomiędzy aplikacją ScanPet a systemem 

Sz@rk ST, jest korzystanie z pośrednictwa dysku Google chociaż możliwe są także inne sposoby 

komunikacji, np. z wykorzystaniem poczty e-mail, albo dysku DropBox.   

Każdy smarfon z systemem android pracuje w oparciu o konto e-mail w domenie 

@gmail.com   (np.  kowalski@gmail.com).  Na komputerze PC w którym pracuje system Sz@rk ST, 

należy zalogować się na to konto uzyskując dostęp do dysku Google, bez potrzeby instalowania 

dodatkowego oprogramowania.   W tym celu należy otworzyć stronę www.gmail.com i zalogować się 

na to samo konto na którym pracuje smartfon.  Po zalogowaniu,  należy otworzyć dysk Google.  

Przykład poniżej. 

mailto:kowalski@gmail.com
http://www.gmail.com/
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Rysunek 2. Zawartość dysku Google w przeglądarce 

Po otwarciu dysku Google, należy utworzyć w nim katalog scanpet jak na rysunku powyżej,  

a po wejściu do utworzonego katalogu scanpet należy utworzyć podkatalog conf, do którego należy 

skopiować plik scanpet_ustawienia1.txt, z katalogu C:\SzarkSQL\ST\DAT.  Przesłany plik zawiera 

konfigurację dla aplikacji ScanPet na smarfonie. Poniżej zrzut ekranu z dysku Google, po wykonaniu 

kopiowania. 

 

Rysunek 3. Dysk Google po wkopiowaniu pliku konfiguracyjnego dla ScanPet 

 

Wracamy do aplikacji ScanPet na smarfonie, aby wczytać konfigurację z przesłanego pliku.   

Z głównego menu przechodzimy do zakładki „Ustawienia”, następnie „Wyślij / odbierz”.  
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Rysunek 4. Menu „Ustawienia” w aplikacji ScanPet  

 Po otwarciu opcji konfigurowania funkcji „Wyślij / odbierz”, wybieramy „Użytkownik dysku 

Google”. Po dotknięciu tej opcji, należy wskazać konto z domeny @gmail.com do którego przypisany 

jest dysk Google.   

 

Rysunek 5. Połączenie konta systemowego Android z dyskiem Google w programie XScanPet 
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 Po wskazaniu konta Google, powinien się pojawić komunikat „Połączono z dyskiem Google”.  

Następnie wracamy do menu głównego aplikacji i wchodzimy do opcji „Wyślij / odbierz” aby pobrać 

plik konfiguracyjny dla Sz@rk ST.   

Uwaga,  jeżeli w menu głównym aplikacji opcja „Wyślij / odbierz” jest nieaktywna (szary 

kolor przycisku) to uruchamiamy na chwilę opcję „Nowy plik” (potwierdzamy komunikat  

o utworzeniu nowego pliku), a następnie wracamy z powrotem do menu głównego  

(opcja „Wyślij / Odbierz” uaktywni się – przycisk będzie zielony). 

 

Rysunek 6.  Komunikat o utworzeniu nowego pliku wyjściowego. 

  

Na tym etapie konfigurowania ScanPet należy pobrać z dysku Google plik konfiguracyjny, 

który wcześniej został skopiowany z komputera.  W tym celu, z menu głównego aplikacji ScanPet 

uruchamiamy „Wyślij / odbierz”, następnie „Dysk Google” oraz „Lista plików dysku Google” (żółty 

przycisk). Wyświetli się lista plików dysku Google ‘/scanpet’ - dotykamy nazwę 

„scanpet_ustawienia1.txt” i potwierdzamy kopiowanie pliku na smartfon: 
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Rysunek 7.  Kopiowanie pliku konfiguracyjnego z dysku Google na smartfon. 

Po skopiowaniu pliku na urządzenie, należy przenieść plik konfiguracyjny  

„scanpet_ustawienia1.txt” do podkatalogu „conf”. Należy to wykonać za pomocą aplikacji „File 

Explorer” lub innego programu narzędziowego. Przykład poniżej – przeniesienie pliku systemowym 

menagerem plików w Androidzie. 

 

Rysunek 8. Przenoszenie pliku „scanpet_ustawienia1.txt” do podkatalogu „conf”. 
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Jeżeli plik konfiguracyjny będzie dostępny w podkatalogu /scanpet/conf w urządzeniu,  

możliwe będzie wczytanie konfiguracji kolumn wymaganej przez program Sz@rk ST. W tym celu 

uruchamiany ScanPet i uruchamiamy „Ustawienia”, następnie „Zapisz/Wczytaj ustawienia” (ikona z 

dyskietką).  Pojawi się ekran z plikiem „scanpet_ustawienia.txt”, dotykamy go i potwierdzamy 

poniższy komunikat: 

 

Rysunek 9. Wczytanie ustawień z pliku „scanpet_ustawienia1.txt” 
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Rysunek 10. Podczas wczytywania ustawień wybieramy „Tylko kolumny” 

Uwaga, istnieje możliwość ręcznego skonfigurowania ustawień (np. w przypadku problemów 

z przeniesieniem pliku konfiguracyjnego do podkatalogu conf). W tym celu należy uruchomić opcję 

„Ustawienia” następnie „Excel – ustawienie kolumn” (rys. 4), oraz ręcznie zmienić nazwy 

domyślnych kolumn, oraz typy danych i opcje wg poniższego wzoru: 
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Rysunek 11. Ustawienie kolumn – wymagane dla programu Sz@rk ST 

Poniżej tabela ustawień kolumn (w przypadku ręcznej konfiguracji ScanPet bez ładowania 

pliku konfiguracyjnego)  

Kolumna 
w Excelu 

Nazwa 
kolumny 

Typ danych Wartość 
domyślna 

Pokaż pole Pole 
wymagane 

Można 
edytować 

A Kod kreskowy Kod kreskowy  Tak TAK Nie 

B Nr Inw Krótki tekst  Tak Nie Nie 

C Nazwa Krótki tekst  Tak Nie Nie 

D Miejsce Krótki tekst  Tak Nie Nie 

E Stan Pole przyrostowe 1 Tak Nie TAK 

 

 

3. Eksport danych z Sz@rk ST do smarfona 

Aby przeprowadzić inwentaryzację w firmie z użyciem smartfona, konieczne jest wcześniejsze 

załadowanie do niego wszystkich kodów kreskowych wygenerowanych w programie Sz@rk ST.  

Dzięki temu, podczas odczytu danych z etykiety na ekranie smartfona wyświetlą się podstawowe 

dane dotyczące zeskanowanego obiektu, tj. numer inwentarzowy, jego nazwa w systemie Sz@rk ST,  
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aktualne miejsce użytkowania (w systemie Sz@rk ST), oraz proponowana ilość, zgodna z aktualnym  

stanem w Sz@rk.  

 Do wygenerowania pliku XLS, który będzie służył jako baza danych w smarfonie służy funkcja 

programu Sz@rk ST:  „Inwentaryzacje \ Wysyłanie danych do kolektora kodów kreskowych”. Po 

uruchomieniu tej funkcji, należy wybrać typ urządzenia „Smartfon”.  

 

Rysunek 12. Wybór smartfona w Sz@rk ST 

 Po wybraniu typu urządzenia „Smartfon”, uruchomi się kreator generowania pliku XLS, który 

trzeba będzie później skopiować na swój dysk Google, aby był dostępny do pobrania ze smarfona. 

Poniżej kolejne ekrany kreatora z komentarzami. 

 

Rysunek 13. Ekran wstępny kreatora eksportu danych do smartfona 
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 Na tej zakładce kreatora, można sterować zawartością tworzonego pliku XLS, najlepiej 

pozostawić opcje domyślnie włączone. Uwaga, domyślną lokalizacją dla pliku wynikowego będzie 

katalog C:\SzarkSQL\EXPORT,  aby zmienić lokalizację lub nazwę pliku należy wprowadzić zmiany w 

pliku .\INI\ST.INI zgodnie z informacją która wyświetli się po kliknięciu w przycisk […] w polu do 

wprowadzania nazwy pliku (bezpośrednio edycja nazwy i lokalizacji pliku jest zablokowana).  

 

Rysunek 14. Ostatni ekran kreatora – należy postępować zgodnie z opisem  

 Zgodnie z pierwszą częścią opisu na rysunku 13, należy wkopiować utworzony plik (domyślnie 

C:\SzarkSQL\Export\ScanPet.XLS) na dysku Google. Po skopiowaniu pliku, można przystąpić do jego 

pobierania na smartfonie. 
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Rysunek 15. Pobranie pliku na dysk Google do katalogu scanpet (menu podręczne – prawy przycisk myszki).  

 

 Poniżej opis załadowania utworzonego pliku na smartfonie. Uruchamiany aplikację ScanPet i 

przechodzimy do opcji „Wyślij / odbierz”, następnie „Dysk Google” oraz „Lista plików dysku 

Google”. Pojawi się lista z plikiem ScanPet.XLS. Dotykamy plik i potwierdzamy kopiowanie pliku, oraz 

kolejny komunikat z pytaniem czy pobierać pliki zdjęć (pozostawić aktywną opcję „Nie pobieraj”). 
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Rysunek 16. Kopiowanie pliku z dysku Google na dysk własny aplikacji ScanPet 

Po pomyślnym skopiowaniu pliku, powinien pojawić się na moment komunikat: 

 „Plik ‘ScanPet.XLS’ został pobrany!”. Wracamy do menu głównego, przechodzimy do opcji „Pliki” 

(fioletowy przycisk). Pojawi się lista plików, przytrzymujemy plik ScanPet.XLS (ok. 2 sekundy) aż 

pojawi się menu podręczne – wtedy wybieramy „Ustaw jako szablon” oraz akceptujemy poniższy 

komunikat.  
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Rysunek 17. Załadowanie nowego szablonu z pliku ScanPet.XLS 

Po załadowaniu nowego szablonu aplikacja ScanPet jest już gotowa do przeprowadzania 

inwentaryzacji dla Sz@rk ST. 

Uwaga, jeżeli nadane kody kreskowe w firmie rozpoczynają się od zera, np. występuje kod  

‘00110012’, należy wówczas dodatkowo włączyć opcję „Usuń wszystkie zera”, dostępną przez 

„Ustawienia”  =>  „Skaner kodów kreskowych”.   
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Rysunek 18. Włączenie opcji usuwania początkowych znaków 0 (zero) z kodu kreskowego. 

  

 

4. Wykonanie inwentaryzacji za pomocą smartfona  

 Przystępując do wykonania spisu, uruchamiany aplikację ScanPet lub XScanPet na smartfonie 

i naciskamy „Nowy plik” (czerwony przycisk w menu głównym).  Pojawi się komunikat z prośbą o 

potwierdzenie – w informacji podana jest nazwa arkusza w którym gromadzone będą odczyty.  

Nazwa pliku zawiera datę oraz godzinę i minutę utworzenia. 
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Rysunek 19. Utworzenie nowego pliku z odczytami inwentaryzacji.  

Przystępując do przeprowadzania spisu w nowym pomieszczeniu, grupie pomieszczeń lub 

lokalizacji - w pierwszej kolejności (jako pierwszy odczyt) powinno się wczytać lub podać ręcznie kod 

miejsca użytkowania.  Najlepiej do tego celu użyć wydruku pomocniczego który można wydrukować 

w Sz@rk ST za pomocą funkcji: Inwentaryzacje \  Pomocniczy wykaz lokalizacji dla inwentaryzacji.  

Istnieje możliwość ręcznego wskazania kodu lokalizacji, przez użycie ikonki klawiatury (zaznaczono 

żółtym pisakiem na poniższym rysunku). 
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Rysunek 20. Przykład wczytania aktualnej lokalizacji z pomocniczego wydruku. 

 

Rysunek 21. Po odczytaniu kodu lokalizacji, należy sprawdzić dane i zapisać rekord. 

 Po wczytaniu aktualnej lokalizacji do arkusza, przystępujemy do odczytywania wszystkich 

etykiet z obiektów w pomieszczeniu lub lokalizacji. Przykład poniżej. 
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Rysunek 22. Przykład wczytania etykiety z kodem kreskowym 

 Bezpośrednio po odczytaniu kodu kreskowego z etykiety przez smartfon, pojawi się ekran z 

podstawowymi danymi środka trwałego lub wyposażenia. Można w tym momencie zmienić ilość 

przyciskami Plus/Minus (zaznaczono flamastrem). Poprawny odczyt akceptujemy przyciskiem 

„Zapisz”. Przykład poniżej. 

 

Rysunek 23. Ekran pojawiający się bezpośrednio po odczytaniu kodu kreskowego z etykiety. 

  

W przypadku zamknięcia aplikacji przed  zakończeniem odczytów z danej lokalizacji, można 

ponownie otworzyć poprzednio utworzony plik przez użycie funkcji „Kontynuuj plik” z menu 

głównego w aplikacji ScanPet.  

Po odczytaniu wszystkich kodów kreskowych z etykiet w danej lokalizacji, należy przesłać plik 

z odczytami ze smartfona do programu Sz@rk ST.  Odbywa się to dwuetapowo, najpierw przesyła się 

plik z odczytami na dysk Google korzystając z opcji „Wyślij / odbierz”, a następnie z dysku Google 

należy pobrać plik na dysk komputera w którym pracuje program Sz@rk ST. 
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Aby wysłać plik z odczytami do dysku Google, uruchamiany funkcję „Wyślij / odbierz”, 

następnie „Dysk Google”, potem „Wyślij na dysk Google”.  

 

Rysunek 24.  Wysyłanie pliku z odczytami na dysk Google 

Poniżej widok dysku Google po wysłaniu do niego pliku ze smartfona: 

 

Rysunek 25. Kopiowanie pliku z odczytami z dysku Google na dysk komputera  
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 Jeżeli plik z odczytami jest już dostępny w podkatalogu C:\SzarkSQL\IMPORT\ScanPet, 

można użyć go podczas wczytywania odczytów w arkuszu inwentaryzacji utworzonym w Sz@rk ST. 

Poniżej przykład. 

 

Rysunek 26. Pobranie odczytów ze smartfona do arkusza inwentaryzacji w Sz@rk ST 

 

 Więcej informacji na temat wykonania inwentaryzacji można znaleźć w opisie programu 

Sz@rk ST w rozdziale V. 

http://www.tgsoft.pl/pdf/st.pdf 
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