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1. Oprogramowanie ibcsLabel. 
 

ibcsLabel jest wygodną i efektywną aplikacją umożliwiającą skomponowanie nośnika, 

zaprojektowanie i wydruk etykiety logistycznej i produktowej oraz zapisanie zawartości 

nośnika w archiwum. Znajduje zastosowanie w firmach dostarczających towary dla 

odbiorców wymagających stosowanie standardu GS1 do znakowania dostaw (np. Jeronimo 

Martins, Netto, Rossman, IKEA, Tesco i inne). Dzięki ibcsLabel można szybko i tanio 

zaimplementować zastosowanie standardu i spełnić wszystkie wymagania odbiorcy.  

Poniżej zamieszczono ekran startowy programu ibcsLabel – wersja próbna (Rys.1-1)  

 

Rys.1-1. Ekran startowy ibcsLabel. 
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2. Ogólne wymagania dla systemu ibcsLabel. 
 

• Komputer z systemem operacyjnym Windows(XP,VISTA,7,8,8.1) 

• .NET Framework (w wersji 4.0) 

• MS SQL serwer (wersja 2012 lub wyższa) 

• Drukarka kodów kreskowych (domyślnie obsługująca język ZPL, istnieje również 

możliwość wydruku na dowolnej drukarce zainstalowanej w systemie Windows) 
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3. Instalacja oprogramowania ibcsLabel. 
 

Uwaga! Instalacja kompletnego programu ibcsLabel składa się z dwóch kolejnych etapów: 

• etap I - instalacja aplikacji ibcsLabel, 

• etap II - konfiguracji serwera MS SQL i środowiska bazodanowego MS SQL, który ma dwie 

opcje wyboru: 

o opcja 1 – instalacja nowego serwera MS SQL Server 2012 Express, lub 

o opcja 2 – podłączenie do już istniejącego serwera w wersji MS SQL 2012 lub 

wyższej. 

Instalację oprogramowania należy przeprowadzić w następujący sposób. 

Wgrać do wybranego katalogu na swoim dysku twardym dwa pliki:  

 

i następnie uruchomić instalator (setup.exe). 

Pojawi się okno dialogowe, zawierające wskazówki na temat instalacji (Rys. 3-1). 

 

 

Rys.3-1. Okno dialogowe etapu I przygotowania do instalacji. 
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Należy wybrać przycisk „Dalej” i w następnym oknie „Umowa licencyjna” należy zapoznać się z 

warunkami umowy licencyjnej (Rys. 3-2). 

Jeśli akceptujesz warunki umowy, kliknij przycisk „Zgadzam się” i następnie przycisk „Dalej”. 

W przeciwnym wypadku kliknij przycisk „Anuluj” – instalacja programu ibcsLabel zostanie przerwana. 

 

 

Rys.3-2. Okno dialogowe umowy licencyjnej. 

 

Po zaakceptowaniu warunków i wybraniu przycisku „Dalej” pojawi się okno do wyboru folderu 

instalacji. Jeżeli nie wprowadzisz zmiany instalator zainstaluje produkt ibcsLabel w domyślnie 

wybranym folderze. 

Aby zainstalować go w domyślnym folderze, kliknij przycisk „Dalej”. 
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Rys.3-3. Okno dialogowe wyboru folderu instalacji. 

 

Są dostępne opcje instalacji na danym komputerze dla wszystkich Użytkowników (przycisk 

„Wszyscy”) lub tylko dla jednego (przycisk „Tylko ja”). 

Aby zainstalować go w innym folderze, wprowadź jego nazwę lub kliknij przycisk „Przeglądaj”  

po czym pojawi się okno do wyboru folderu do instalacji (Rys.3-4). 

 

Rys.3-4. Okno przeglądania w poszukiwaniu folderu. 
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Mamy na tym etapie instalacji możliwość podglądu listy dysków, na których możesz zainstalować 

produkt ibcsLabel wraz z ilością dostępnego i wymaganego miejsca na każdym dysków po wyborze 

przycisku „Koszt dysku” (Rys.3-5). 

 

Rys.3-5. Okno przeglądania w poszukiwaniu folderu. 

Następne okno dialogowe (Rys.3-5) podsumowuje ustawienia procesu instalacji i umożliwia jej 

rozpoczęcie. 

Kolejne okno „Potwierdzanie instalacji” wyświetla nam informacje o gotowości do zainstalowania 

ibcsLabel na tym komputerze (Rys.3-6). 

 

Rys.3-6. Okno dialogowe potwierdzanie instalacji. 
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Kliknięcie przycisku „Dalej” rozpocznie instalację oprogramowania. Postęp instalacji  

w przybliżeniu określa postęp paska widocznego w polu „Czekaj…” (Rys.3-7.). 

 

 

Rys.3-7. Okno dialogowe kreatora instalacji ibcsLabel z paskiem postępu. 

  



 

Strona 10 z 26 

 

Po zakończeniu etapu I instalacji pojawi się okno „Instalacja zakończona” (Rys. 3-7). 

 

Rys.3-7.Okno dialogowe kreatora zakończenia instalacji etapu I. 

 

Oznacza to, że etap I instalacji oprogramowania ibcsLabel został prawidłowo zakończony i instalator 

jest gotowy do uruchomienia etapu II „Konfiguracja serwera MS SQL i bazy danych ibcsLabel”.  

Instalator domyślnie przyjmuje, że Użytkownik przystąpi do etapu II instalacji stąd zaznaczona opcja 

„Konfiguracja serwera MS SQL i bazy danych ibcsLabel”. 

Uwaga! Zaznaczenie tej opcji jest mocno rekomendowane. Jeżeli Użytkownik zrezygnuje  

z konfiguracji bazy danych na tym etapie instalacji instalator uruchomi etap II przy pierwszym 

uruchomieniu programu. 

Klikając przycisk „Zamknij”, potwierdzamy zakończenie instalacji ibcsLabel i jeżeli jest zaznaczona 

opcja „Konfiguracja serwera MS SQL i bazy danych ibcsLabel” przystępujemy do etapu II instalacji. 
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4. Konfiguracja serwera SQL. 
 

Po zainstalowaniu oprogramowania ibcsLabel uruchomi się etap II instalacji - Kreator serwera MS 

SQL i bazy danych. 

W pierwszym kroku należy wybrać język dla interfejsu z możliwych opcji, rozwijając zakładkę 

„Domyślny język”. 

 

 

Rys.4-1. Okno dialogowe kreatora bazy danych. 
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4.1 Konfiguracja z instalacją nowej instancji MS SQL Server 2012 Express. 
 

Kreator bazy danych serwera SQL daje możliwość instalacji nowej instancji MS SQL Server 2012 

Express. 

Aby skorzystać z tej opcji należy wybrać pole „Instalacja nowego serwera MS SQL Server Express i 

bazy danych ibcsLabel (rekomendowane)” (Rys.4-1.1) i nacisnąć przycisk „Dalej”. 

 

 

Rys.4-1.1: Okno dialogowe kreatora bazy danych. 

Uwaga! Uruchomiona zostanie instalacja nowego serwera MS SQL Server 2012 Express i bazy 

danych ibcsLabel, która potrwa kilkanaście minut. Prosimy o cierpliwość! Podczas instalacji będą 

się pojawiać i znikać okna kolejnych etapów procesu! 

Po zainstalowaniu nowego serwera MS SQL Server 2012 Express ponownie pojawi się okno kreatora 

serwera MS SQL i bazy danych. 
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Następnie pojawi się kolejne okno (Rys.4-1.2), w którym należy wybrać nazwę bazy danych dla 

programu. Instalator sugeruje domyślną nazwę bazy danych „ibcsLabel”. Użytkownik może nadać 

inną nazwę. 

 

Rys.4-1.2. Okno dialogowe kreatora serwera MS SQL i bazy danych. 

Kolejnym krokiem konfiguracji jest dodanie nowego Użytkownika programu ibcsLabel oraz nadanie 

mu hasła (Rys.4-1.2).  Po zdefiniowaniu tych parametrów wybieramy przycisk „Dalej”. 

 

Rys.4-1.3. Okno dialogowe kreatora serwera MS SQL i bazy danych. 
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W kolejnym kroku kreator instalacji serwera MS SQL i bazy danych wyświetli informację  

o konfiguracji serwera MS SQL i bazy dany oraz inicjalizacji Użytkownika (Rys.4-1.4).  

 

Rys.4-1.4. Okno dialogowe kreatora bazy danych. 

Mamy możliwość zaznaczenia opcji umieszczenia skrótu na pulpicie oraz uruchomienia programu 

ibcsLabel po zakończeniu Instalacji (Rys.4-1.4). 
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4.2 Konfiguracja z wykorzystaniem istniejącego serwera MS SQL 2012. 
 

Kreator bazy danych serwera MS SQL daje nam także możliwość wykorzystania dostępnej instancji 

MS SQL 2012 (lub w wersji wyższej). 

Należy wybrać w tym przypadku opcję „Podłączenie do istniejącego serwera MS SQL i bazy danych 

(ponowna instalacja ibcsLabel lub gdy dostępny jest serwer MS SQL i baza danych) i nacisnąć 

przycisk „Dalej” (Rys.4-2.1). 

 

Rys.4-2.1. Okno dialogowe kreatora serwera MS SQL i bazy danych. 

 

W kolejnym oknie należy zdefiniować dane do połączenia z serwerem (Rys.4-2.2). 

Uwaga! Konieczne są następujące dane do podłączenia do istniejącego serwera MS SQL: 

• adres istniejącego serwera MS SQL (przykładowo „.\IBCSSQL” lub „.\SQLExpress”,) 

• uwierzytelnienie poprzez: 

o Windows Authentication, lub 

o SQL Server Authentication. 

Uwaga! Jeżeli Użytkownik nie ma dostępu do tych danych powinien je pozyskać od administratora 

IT lub przeprowadzić tę część instalacji przy jego pomocy! 
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Rys.4-2.2. Okno dialogowe kreatora serwera MS SQL i bazy danych. 

 

Mamy możliwość wykonania testu połączenia do serwera wybierając „Test serwera” w oknie 

dialogowym kreatora. Poprawne połączenie wyświetli komunikat wskazany na Rys.4-2.3. 

 

Rys.4-2.3. Okno poprawnego testu połączenia z serwerem MS SQL. 

 

Uwaga! W przypadku niepoprawnego połączenia z istniejącym serwerem MS SQL należy 

zlokalizować przyczynę z udziałem administratora IT! 
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Następnie w kreatorze bazy danych należy w polu „Nazwa” podać nazwę nowej bazy danych dla 

programu (nazwa domyślna to ibcsLabel) lub wskazać istniejącą, do której Użytkownik chce się 

podłączyć (Rys.4-2.4).  

 

Rys.4-2.4. Okno dialogowe kreatora serwera MS SQL i bazy danych. 

 

W kolejnym kroku kreator instalacji serwera MS SQL i bazy danych wyświetli podsumowanie 

informacji o konfiguracji (Rys.4-2.6).  

 

Rys.4-2.6. Okno dialogowe kreatora bazy danych. 
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Mamy możliwość zaznaczenia opcji umieszczenia skrótu na pulpicie oraz uruchomienia programu 

ibcsLabel po zakończeniu instalacji. Kończymy etap II instalacji wybierając przycisk „Zamknij”. Oba 

etapy instalacji zostały zakończone poprawnie. 
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5. Usuwanie produktu ibcsLabel. 
 

Usuwanie oprogramowania ibcsLabel należy przeprowadzić w następujący sposób. W katalogu, 

w którym znajdują się pliki instalatora:  

 

i uruchomić instalator (setup.exe). 

Pojawi się okno dialogowe, zawierające wskazówki na temat usunięcia oprogramowania ibcsLabel 

(Rys.5-1).  

W celu usunięcia oprogramowania należy wybrać opcję „Usuwanie produktu ibcsLabel” i nacisnąć 

przycisk „Zakończ”. 

 

 

Rys.5-1.Okno dialogowe usunięcia i naprawy systemu ibcsLabel. 

 

Po wybraniu przycisku „Zakończ” pojawi się okno dialogowe kreatora instalacji ibcsLabel z paskiem 

postępu (Rys.5-2). 
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Rys.5-2. Okno dialogowe usuwania ibcsLabel z paskiem postępu. 

 

Po zakończeniu operacji usuwania oprogramowania ibcsLabel pojawi się okno z komunikatem  

(Rys.5-3). Aby potwierdzić zamknięcie operacji należy nacisnąć przycisk „Zamknij”. 

 

Rys.5-3. Okno dialogowe poprawnego usunięcia oprogramowania ibcsLabel. 
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6. Naprawa produktu ibcsLabel. 
 

Naprawę oprogramowania należy przeprowadzić w następujący sposób. W katalogu, 

w którym znajdują się pliki instalatora:  

  

 

i uruchomić instalator (setup.exe). 

Pojawi się okno dialogowe, zawierające wskazówki na temat naprawy oprogramowania ibcsLabel 

(Rys.6-1).  

W celu naprawy oprogramowania należy wybrać opcję „Naprawa produktu ibcsLabel” i nacisnąć 

przycisk „Zakończ”. 

.  

Rys.6-1. Okno dialogowe usunięcia i naprawy systemu ibcsLabel. 

 

Kliknięcie przycisku „Zakończ” rozpocznie naprawę oprogramowania. Postęp instalacji można  

w przybliżeniu określić na podstawie paska postępu, widocznego na Rys.6-2. 
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Rys.6-2. Okno dialogowe kreatora naprawy ibcsLabel z paskiem postępu. 

Po zakończeniu operacji naprawy oprogramowania ibcsLabel pojawi się okno z komunikatem  

(Rys.6-3). Aby potwierdzić zamknięcie operacji należy nacisnąć przycisk „Zamknij”. 
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7. Aktywowanie systemu ibcsLabel po wygaśnięciu licencji wersji 

próbnej. 
 

Po wygaśnięciu licencji 30-dniowej wersji próbnej ibcsLabel w przypadku próby otwarcia systemu na 

ekranie będzie wyświetlane powiadomienie (Rys.7-1) o wygaśnięciu licencji. 

 

 

Rys.7-1: Okno dialogowe powiadomienia o wygaśnięciu licencji. 

Aby aktywować pełną bezterminową licencję ibcsLabel należy kupić od IBCS Poland Sp. z o.o. pełną 

licencję do oprogramowania co można zrobić korzystając z menu „O programie” (Rys.7-2). 

 

Rys.7-2: Okno dialogowe O programie. 
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Należy wybrać przycisk „Zamów licencję w promocyjnej cenie” po czym pojawi się okno „Zamów 

licencję” (Rys.7-3), w którym należy wypełnić dane dotyczące Zamawiającego wybrać i przycisk 

„Wyślij”. 

 

Rys.7-3. Okno Zamów licencję. 

Po dokonaniu płatności za zamówioną licencję IBCS Poland Sp. z o.o. dostarczy Użytkownikowi 

wygenerowany dla niego kod licencji do wersji pełnej bezterminowej w postaci elektronicznej. Dalsze 

kroki postępowania Użytkownika opisano poniżej. 

1. W wskazanym powyżej oknie dialogowym powiadomienia o wygaśnięciu licencji (Rys.7-1) 

należy wprowadzić otrzymany kod wygenerowanej licencji w polu „Licencja dostarczona 

przez IBCS Polska”. 

2. Potwierdzić aktywację licencji klikając przycisk „Zapisz”. Nowa licencja zostanie aktywowana 

a dostęp do korzystania z oprogramowania ibcsLabel przywrócony. 
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8. Kontakt. 
 

Prosimy o kierowanie wszelkich pytań dotyczących oprogramowania ibcsLabel drogą  

e-mailową na adres: label@ibcs.pl. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IBCS Poland Sp. z o.o. 
Al. J. Piłsudskiego 46 

33-300 Nowy Sącz 
+48 18 44 00 222 
+48 18 44 00 220 

label@ibcs.pl 
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