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Informacje ogólne 
 

Co to jest program 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 stosowania standardu GS1 do znakowania dostaw (np. Wojsko Polskie, 

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

tanio zaimplementować zastosowanie standardu i spełnić wszystkie wymagania odbiorcy. 

 

Ogólne wymagana dla systemu ibcsLabel 
 

 Komputer z systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszym 

 .NET Framework (w wersji 4.0) 

 Baza danych MS SQL (sugerowana wersja 2012 lub nowsza) 

 Drukarka kodów kreskowych (domyślnie obsługująca język ZPL, istnieje również 

możliwość wydruku na dowolnej drukarce zainstalowanej w systemie Windows) 

 Opcjonalnie: MS Management Studio dla łatwego administrowania bazą danych 

 

Profil pracy 
 
 Program ibcsLabel umożliwia znakowanie nośników (wydruk etykiet logistycznych) 

dla wielu różnych numerów jednostki kodującej w ramach jednej licencji programy. Możliwość 

taka ma znaczenie na przykład dla firm produkujących towary innych firm (marek). Na 

przykład: Firma A o numerze GS1 5909999 wykonuje w swoim zakładzie produkcyjnym 

produkcję własną oraz usługowo dla firm X (GS1 – 5909998), Y (GS1 – 5909997) oraz Z (GS1 

– 5909996). Aby generować prawidłowe etykiety logistyczne dla każdego z tych numerów 

jednostek kodujących konieczne jest utworzenie czterech profili oraz użytkowników dla 

każdego z tych profili. 

W celu wskazania właściwego profilu pracy konieczne jest zalogowanie się użytkownika do 

programu podczas jego uruchomiania za pomocą loginu i hasła przypisanego do żądanego 

profilu pracy. 

 

 
Rysunek 1 - Logowanie użytkownika systemu 

 

W ramach jednego profilu wspólna jest baza szablonów etykiet natomiast różne pozostałe 

kartoteki, w tym kartoteka asortymentu i kontrahentów. 
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Bieżący login użytkownika oraz profil wyświetlany jest w prawej, dolnej części okienka  

programu wraz z przyciskiem umożliwiającym wylogowanie się i zmianę profilu na inny. 

 

 
Rysunek 2 - Informacje o aktualnym profilu 

 

Sposób tworzenia profili jest opisany w rozdziale: Profile (str. 26). 

 

Kartoteki 
 

Ze względu na ergonomię i przejrzystość pracy aplikacja ibcsLabel została podzielona 

na kilka sekcji. Najważniejsze informacje zostały pogrupowane w kartoteki: Asortymentu, 

Kontrahentów, Nośników oraz Etykiet. 

 

 
Rysunek 3 - Okno główne programu ibcsLabel 

 

Asortyment 
 

 Kartoteka udostępnia listę wszystkich asortymentów zdefiniowanych w programie dla 

których można wydrukować etykietę produktową lub zdefiniować nośnik logistyczny. 

Asortymenty w programie ibcsLabel mogą być importowane z systemu handlowego lub 

magazynowego działającego w firmie lub być definiowane ręcznie, bezpośrednio w programie. 

Lista asortymentu może być przeglądana oraz modyfikowana przy użyciu opcji dostępnych na 

wstążce menu: 

 Lista asortymentu – Wyświetlenie listy asortymentu 

 Odśwież listę – Ponowne pobranie listy asortymentu z bazy danych programu 

 Drukuj – Wydrukowanie etykiety produkcyjne dla wybranego asortymentu 

 Nowy – Dodanie nowego asortymentu do bazy 
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 Kopia – Utworzenie nowego asortymentu na podstawie danych innego, wybranego 

asortymentu 

 Edycja – Zmiana parametrów wybranego asortymentu 

 Usuń – Usunięcie z bazy danych wybranego asortymentu 

 Import – Import listy asortymentu z pliku tekstowego 

 Eksport – Eksport listy asortymentu do pliku tekstowego 

 

 
Rysunek 4 - Lista asortymentów w programie ibcsLabel 

 

Drukowanie etykiety produktowej 
 

 Program ibcsLabel umożliwia wydrukowanie etykiety produktowej dla wskazanego 

asortymentu. W celu wydrukowania etykiety należy nacisnąć przycisk „Drukuj” w menu 

asortymentu. 

Po wybraniu opcji drukowania program wyświetli okienko umożliwiające wybór żądanego 

szablonu etykiety z listy wszystkich dostępnych szablonów etykiet produkcyjnych, ilości kopii 

etykiety oraz wskazanie drukarki na której ma zostać wydrukowana etykieta. Aby wydrukować 

etykietę zgodnie ze wskazanym szablonem należy nacisnąć przycisk „Drukuj”. 

Powrót do listy asortymentu jest możliwy po naciśnięciu przycisku „Anuluj”. 
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Rysunek 5 - Drukowanie etykiety produktowej 

 

Nowy asortyment 
 

 Dodanie nowego asortymentu odbywa się przez wciśnięcie przycisku „Nowy” w menu 

kartoteki asortymentu lub naciśnięcie klawisza „Insert”. Po wybraniu opcji dodawania nowego 

asortymentu otwiera się dodatkowe okno umożliwiające wpisanie danych nowego asortymentu. 

Po wypełnieniu wszystkich żądanych danych w celu zapisania nowego asortymentu należy 

wybrać przycisk „Zapisz”, program powróci do listy asortymentów. Wybranie przycisku 

„Anuluj” lub klawisza „Esc” powoduje powrót do listy asortymentu bez dodania nowego 

asortymentu. Wybranie przycisku „Drukuj” umożliwia wydrukowanie etykiety produktowej 

dla aktualnie wpisanych danych bez zapisywania nowego asortymentu w bazie danych. 
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Rysunek 6 – Dodawanie nowego asortymentu 

 

Każdy asortyment w programie ibcsLabel może zawierać następujące informacje (pola 

wymagane zostały oznaczone gwiazdką) 

 Kod Produktu* – Unikalny identyfikator asortymentu  

 GTIN – Numer identyfikacyjny asortymentu w systemie GS1. Może być podany w 

formie: EAN8, EAN13, EAN14 (GTIN), UPC7, UPC12. W zależności od konfiguracji 

programu wartość cyfry kontrolnej numeru GTIN jest automatycznie wyliczana przez 

system lub tylko weryfikowana jeżeli użytkownik ręcznie wprowadza cały numer 

GTIN. Numer może składać się wyłącznie z cyfr a wpisana długość numeru musi być 

zgodna z wybranym typem numeru i jest kontrolowana przez program. Poprawna lub 

niepoprawna długość numeru jest sygnalizowana odpowiednią ikoną z prawej strony 

pola edycyjnego. 

 Nazwa* – Pełna nazwa asortymentu  

 Okres ważności – Okres ważności asortymentu wyrażony w dniach od daty bieżącej 

 Data produkcji – Data produkcji asortymentu wyrażona w dniach od daty bieżącej, 

może przyjmować wartości ujemne 

 Data pakowania – Data pakowania asortymentu wyrażona w dniach od daty bieżącej, 

może przyjmować wartości ujemne 

 Ilość szt. w opakowaniu – Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym. W przypadku gdy 

asortyment nie jest pakowany w opakowanie zbiorcze ilość powinna być ustawiona na 

jeden. Zmiana ilości sztuk w opakowaniu ma bezpośredni wpływ na wyliczanie ilości 

całkowitej oraz wagi całkowitej tworzonego nośnika. 

 Ilość na nośniku – Ilość całkowita opakowań zbiorczych z danym asortymentem na 

nośniku lub ilość danego asortymentu na nośniku jeżeli nie występuje pośrednie 

opakowanie zbiorcze (w takim wypadku Ilość szt. W opakowaniu = Ilość na nośniku). 

 Ilość warstw – Ilość warstw danego asortymentu na nośniku. 

 Waga netto – Waga netto pojedynczej sztuki danego asortymentu wyrażona w 

kilogramach. 
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 Waga brutto – Waga brutto pojedynczej sztuki danego asortymentu wyrażona w 

kilogramach. 

 Dostawca – Kod dostawcy asortymentu wybierany z kartoteki Kontrahentów. 

 Odbiorca – Kod odbiorcy asortymentu wybierany z kartoteki Kontrahentów.  

 Pole dodatkowe (od 1 do 5) – Definiowalne przez użytkownika, dodatkowe atrybuty 

asortymentu opisujące inne niż powyżej właściwości asortymentu. Nazwy opisowe 

poszczególnych pól dodatkowych mogą być zmieniane przez użytkownika w 

parametrach programu. 

 Etykieta produktowa – Kod szablonu, domyślnej etykiety produktowej dla danego 

asortymentu wybierany z kartoteki szablonów etykiet. 

 Info o produkcie – Dodatkowe informacje opisowe (w postaci tekstu o dowolnej 

długości) o asortymencie. 

 

Kopia asortymentu 
 

Dla podniesienia wydajności aplikacji, ibcsLabel daje możliwość szybkiego stworzenia 

kopi danego asortymentu. Po wciśnięciu przycisku „Kopia” w menu asortymentu, system 

wyświetli formatkę do wprowadzenia nowego asortymentu ze wstępnie wypełnionymi polami 

na podstawie wybranego wcześniej na liście asortymentu. W celu zapisania nowego 

asortymentu konieczna jest co najmniej zmiana  kodu produktu. 

Dodawanie asortymentu w formie kopii jest identyczne jak przy tworzeniu nowego 

asortymentu. 

 

Edycja asortymentu 
 

W celu zmiany danych wybranego asortymentu należy nacisnąć przycisk  „Edycja” w 

menu asortymentu. Podobnie jak w przypadku tworzenia kopi asortymentu zostanie otworzone 

okienko umożliwiające zmianę danych wybranego asortymentu. W przypadku edycji 

asortymentu nieaktywne jest pole kod produktu które nie może być zmienione, jeżeli chcemy 

zmienić kod produktu należy skorzystać z opcji „Kopia”. 

Zasada edycji asortymentu jest identyczna jak przy tworzeniu nowego asortymentu. 

 

Usunięcie asortymentu 
 

 Aby usunąć wybrany asortyment z kartoteki należy nacisnąć przycisk „Usuń” w menu 

asortymentu lub klawisza „Delete”. Program żąda potwierdzenia decyzji o usunięciu 

asortymentu. 

 

 
Rysunek 7 – Potwierdzenie usunięcia produktu 
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Import asortymentu 
 

 Program ibcsLabel umożliwia dynamiczny import danych z tabelarycznych plików 

tekstowych o zróżnicowanej strukturze bez konieczności wcześniejszej edycji pliku, który 

będziemy importować. Rozpoczęcie importu asortymentu następuje po kliknięciu w przycisk 

„Import” w menu asortymentu.  

 

 
Rysunek 8 - Import asortymentu 

 

Przed rozpoczęciem importu wymagane jest wykonanie kilka czynności 

przygotowawczych. Dostosowanie importera do importowanego pliku będzie miało wpływ na 

poprawność zaimportowanych danych.  

 Wybranie separatora kolumn w importowanym pliku, ibcsLabel dopuszcza 3 rodzaje 

separatorów: „ ; ” (średnik), „ , ” (przecinek) i  „ Tab ” (tabulator). 

 Zdefiniowanie czy pierwszy wiersz powinien być importowany. W przypadku gdy 

pierwszy wiersz importowanego pliku zawiera nazwy kolumn pomijamy import tego 

wiersza.  

 Zdefiniowanie ścieżki do pliku. Po wciśnięciu przycisku […] wybieramy żądny plik 

w standardowym oknie wyboru pliku w systemie Windows..  

 Powiązanie kolumn w importowanym pliku tekstowym z odpowiednimi polami 

opisującymi asortyment w programie ibcsLabel. Po wczytaniu pliku tabela w centrum 

importera wypełnia się danymi z podziałem na kolumny zgodnie ze wskazanym 

rodzajem separatora. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na wybranej kolumnie 

z menu kontekstowego wybieramy odpowiadające jej pole w kartotece asortymentu 

programu ibcsLabel. 
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 Minimalnym wymaganiem do zaimportowania danych jest powiązanie kodu produktu 

oraz nazwy między kolumną z pliku a polem w aplikacji. 

 Rozpoczęcie importu zaczyna się przez wciśnięcie przycisku „Import” na kreatorze 

importu. O postępie importu zostaniemy poinformowaniu przez zmieniający się status 

rekordów:  

o Import – liczba nowych rekordów dodanych do kartoteki asortymentu  

o Edycja – liczba rekordów zmienionych w kartotece. W przypadku gdy 

importer napotka pozycję w kartotece o takim samym kodzie produktu, taki 

rekord zostanie zaktualizowany danymi z pliku. 

o Error – liczba rekordów których importer nie był w stanie zaimportować. 

Najczęstszym błędem który uniemożliwia import jest wprowadzenie błędnego 

numeru GTIN który nie przeszedł walidacji lub przekroczenie dopuszczalnej 

długości pola.  

 

Cały proces został przygotowany by w jak najprostszy sposób wykonać import dużej ilości 

danych przy jak najmniejszym nakładzie pracy wykonanej przez Użytkownika. Dla 

poprawnego wykonania importu do programu ibcsLabel należy przestrzegać kilku zasad: 

 Kod produktu musi być unikalny w całym pliku 

 Wszystkie daty powinny być importowane w formie liczbowej (356, 50, etc.), związane 

jest to z tym że importujemy ilości dni do obliczenia na podstawie daty drukowania a 

nie bezpośrednio, konkretne daty w kalendarzu. 

 W przypadku gdy GTIN nie przejdzie weryfikacji cały rekord zostanie pominięty. 

 Kod dostawcy, kod odbiorcy i kod szablonu etykiety powinien mieć odwzorowanie w 

bazie ibcsLabel, w przeciwnym wypadku kody będą pomijane dla zachowania spójności 

danych. 

 

Eksport asortymentu 
 

Wszystkie dane zgromadzone w kartotece asortymentowej można wyeksportować do 

pliku CSV. Wciśnięcie przycisku „Export” w menu asortymentu spowoduje otwarcie okna 

systemowego w którym Użytkownik wskazuje lub wpisuje nazwę i lokalizację pliku eksportu. 

 

Kontrahenci 
 

 Podobnie jak w przypadku asortymentu wszyscy zdefiniowaniu kontrahenci zostali 

umieszczeni w jednej kartotece. W aplikacji każdego kontrahenta można zdefiniować  jako 

dostawcę i/lub odbiorcę. Ważne by dla poprawności wydruku etykiet logistycznych opartych o 

specyfikację GS1 zdefiniować przynajmniej jednego dostawcę (zazwyczaj swoją firmę) bez 

pominięcia pola GLN.  

Kontrahenci w programie ibcsLabel mogą być importowani z systemu handlowego lub 

magazynowego działającego w firmie lub być definiowani ręcznie, bezpośrednio w programie. 

Lista kontrahentów może być przeglądana oraz modyfikowana przy użyciu opcji dostępnych 

na wstążce menu: 

 Lista kontrahentów – Wyświetlenie listy kontrahentów 

 Odśwież listę – Ponowne pobranie listy kontrahentów z bazy danych programu 

 Nowy – Dodanie nowego kontrahenta do bazy 

 Kopia – Utworzenie nowego kontrahenta na podstawie danych innego, wybranego 

kontrahenta 

 Edycja – Zmiana parametrów wybranego kontrahenta 
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 Usuń – Usunięcie z bazy danych wybranego kontrahenta 

 Import – Import listy kontrahentów z pliku tekstowego 

 Eksport – Eksport listy kontrahentów do pliku tekstowego 

 

 
Rysunek 9 - Kartoteka kontrahentów 

 

Nowy kontrahent 
 

 Dodanie nowego kontrahenta odbywa się przez wciśnięcie przycisku „Nowy” w menu 

kartoteki kontrahenta lub naciśnięcie klawisza „Insert”. Po wybraniu opcji dodawania nowego 

kontrahenta otwiera się dodatkowe okno umożliwiające wpisanie danych nowego kontrahenta. 

Po wypełnieniu wszystkich żądanych danych w celu zapisania nowego kontrahenta należy 

wybrać przycisk ‘Zapisz”, program powróci do listy kontrahentów. Wybranie przycisku 

„Anuluj” lub klawisza „Esc” powoduje powrót do listy kontrahentów bez dodania nowego 

kontrahenta.  
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Rysunek 10 - Nowy kontrahent 

 

Każdy kontrahent w programie ibcsLabel może zawierać następujące informacje (pola 

wymagane zostały oznaczone gwiazdką) 

 Kod Kontrahenta* – Unikalny identyfikator asortymentu  

 GLN – Numer identyfikacyjny kontrahenta w systemie GS1. Może być podany w 

formie 13 cyfrowego numeru GLN. W zależności od konfiguracji programu wartość 

cyfry kontrolnej numeru GLN jest automatycznie wyliczana przez system lub tylko 

weryfikowana jeżeli użytkownik ręcznie wprowadza cały numer GLN. Numer może 

składać się wyłącznie z cyfr.  

 Nazwa* – Pełna nazwa kontrahenta  

 Adres – Pola pozwalające na wpisanie danych adresowych kontrahenta 

 Rodzaj kontrahenta* – Przypisanie kontrahenta jako klienta i/lub dostawcę 

 

Kopia kontrahenta 
 

Dla podniesienia wydajności aplikacji, ibcsLabel daje możliwość szybkiego stworzenia 

kopi danego kontrahenta. Po wciśnięciu przycisku „Kopia” w menu kontrahentów, system 

wyświetli formatkę do wprowadzenia nowego kontrahenta ze wstępnie wypełnionymi polami 

na podstawie wybranego wcześniej na liście kontrahenta. W celu zapisania nowego kontrahenta 

konieczna jest co najmniej zmiana  kodu kontrahenta. 

Dodawanie kontrahenta w formie kopii jest identyczne jak przy tworzeniu nowego kontrahenta. 

 

Edycja kontrahenta 
 

W celu zmiany danych wybranego kontrahenta należy nacisnąć przycisk  „Edycja” w 

menu kontrahenta. Podobnie jak w przypadku tworzenia kopi kontrahenta zostanie otworzone 

okienko umożliwiające zmianę danych wybranego kontrahenta. W przypadku edycji 

kontrahenta nieaktywne jest pole kod kontrahenta które nie może być zmienione, jeżeli chcemy 

zmienić kod kontrahenta należy skorzystać z opcji „Kopia”. 



Instrukcja użytkownika programu ibcsLabel 

 

IBCS Poland Sp. z o.o.  Strona 14 

Zasada edycji kontrahenta jest identyczna jak przy tworzeniu nowego kontrahenta. 

 

Usunięcie Kontrahenta 
 

Aby usunąć wybranego kontrahenta z kartoteki należy nacisnąć przycisk „Usuń” w 

menu kontrahenta lub klawisza „Delete”. Program żąda potwierdzenia decyzji o usunięciu 

kontrahenta. 

 

 
Rysunek 11 – Potwierdzenie usunięcia kontrahenta 

 

Import Kontrahentów 
  

Program ibcsLabel umożliwia dynamiczny import danych z tabelarycznych plików 

tekstowych o zróżnicowanej strukturze bez konieczności wcześniejszej edycji pliku, który 

będziemy importować. Rozpoczęcie importu kontrahentów następuje po kliknięciu w przycisk 

„Import” w menu kontrahenta. 

 

 
Rysunek 12 -  Import kontrahentów 
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Przed rozpoczęciem importu wymagane jest wykonanie kilka czynności 

przygotowawczych. Dostosowanie importera do importowanego pliku będzie miało wpływ na 

poprawność zaimportowanych danych.  

 Wybranie separatora kolumn w importowanym pliku, ibcsLabel dopuszcza 3 rodzaje 

separatorów: „ ; ” (średnik), „ , ” (przecinek) i  „ Tab ” (tabulator). 

 Zdefiniowanie czy pierwszy wiersz powinien być importowany. W przypadku gdy 

pierwszy wiersz importowanego pliku zawiera nazwy kolumn pomijamy import tego 

wiersza.  

 Zdefiniowanie ścieżki do pliku. Po wciśnięciu przycisku […] wybieramy żądny plik 

w standardowym oknie wyboru pliku w systemie Windows..  

 Powiązanie kolumn w importowanym pliku tekstowym z odpowiednimi polami 

opisującymi kontrahenta w programie ibcsLabel. Po wczytaniu pliku tabela w centrum 

importera wypełnia się danymi z podziałem na kolumny zgodnie ze wskazanym 

rodzajem separatora. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na wybranej kolumnie 

z menu kontekstowego wybieramy odpowiadające jej pole w kartotece kontrahenta 

programu ibcsLabel. 

 Minimalnym wymaganiem do zaimportowania danych jest powiązanie kodu 

kontrahenta, nazwy oraz rodzaju kontrahenta między kolumną z pliku a polem w 

aplikacji. 

 Rozpoczęcie importu zaczyna się przez wciśnięcie przycisku „Import” na kreatorze 

importu. O postępie importu zostaniemy poinformowaniu przez zmieniający się status 

rekordów:  

o Import – liczba nowych rekordów dodanych do kartoteki kontrahentów  

o Edycja – liczba rekordów zmienionych w kartotece. W przypadku gdy 

importer napotka pozycję w kartotece o takim samym kodzie produktu, taki 

rekord zostanie zaktualizowany danymi z pliku. 

o Error – liczba rekordów których importer nie był w stanie zaimportować. 

Najczęstszym błędem który uniemożliwia import jest wprowadzenie błędnego 

numeru GLN który nie przeszedł walidacji lub przekroczenie dopuszczalnej 

długości pola.  

 

Cały proces został przygotowany by w jak najprostszy sposób wykonać import dużej ilości 

danych przy jak najmniejszym nakładzie pracy wykonanej przez Użytkownika. Dla 

poprawnego wykonania importu do programu ibcsLabel należy przestrzegać kilku zasad: 

 Kod kontrahenta musi być unikalny w całym pliku 

 W przypadku gdy GLN nie przejdzie weryfikacji cały rekord zostanie pominięty. 

 

Eksport Kontrahentów 
 

Wszystkie dane zgromadzone w kartotece kontrahentów można wyeksportować do 

pliku CSV. Wciśnięcie przycisku „Export” w menu kontrahenta spowoduje otwarcie okna 

systemowego w którym Użytkownik wskazuje lub wpisuje nazwę i lokalizację pliku eksportu. 

 

Nośniki 
 

 Kartoteka udostępnia archiwalną listę wszystkich nośników zdefiniowanych w 

programie dla których została wydrukowana etykieta logistyczna.  
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Lista nośników może być przeglądana wraz ze szczegółami zawartości każdego nośnika oraz 

wydrukować kopię etykiety dla wybranego nośnika przy użyciu opcji dostępnych na wstążce 

menu: 

 Lista nośników – Wyświetlenie listy nośników 

 Odśwież listę – Ponowne pobranie listy nośników z bazy danych programu 

 Szczegóły – Szczegółowe informacje o nośniku w tym o jego zawartości 

 Eksport – Eksport listy nośników do pliku tekstowego 

 

 
Rysunek 13 - Lista nośników w programie ibcsLabel 

 

Szczegóły nośnika 
 

 Program ibcsLabel przechowuje informacje o każdy wydrukowanej etykiecie 

logistycznej. W celu wyświetlenia informacji o wybranym nośniku jak również o jego 

zawartości należy nacisnąć przycisk „Szczegóły” w menu asortymentu. 

Po wybraniu opcji program wyświetli okienko z informacjami ogólnymi o nośniku oraz listą 

asortymentów które znajdowały się na nim w momencie drukowania etykiety.  

Aby wydrukować kopię oryginalnej etykiety należy nacisnąć przycisk „Drukuj kopię”. 

Aby wyświetlić obraz oryginalnej etykiety należy nacisnąć przycisk „Podgląd” – opcja 

dostępna tylko dla etykiet graficznych. 

Powrót do listy nośników jest możliwy po naciśnięciu przycisku „Anuluj”. 
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Rysunek 14 – Szczegółowe informacje o nośniku 

 

Eksport nośników 
 

Wszystkie dane zgromadzone w kartotece nośników można wyeksportować do pliku 

CSV. Wciśnięcie przycisku „Export” w menu asortymentu spowoduje otwarcie okna 

systemowego w którym Użytkownik wskazuje lub wpisuje nazwę i lokalizację pliku eksportu. 

 

Zarządzanie szablonami etykiet 
 

W programie ibcsLabel można posługiwać się dwoma typami szablonów etykiet, są to 

szablony: 

 Skryptowe – w postaci tekstu napisanego w natywnym języku danej drukarki etykiet 

(np. ZEBRA ZPL). Etykiety takie mogą być drukowane tylko i wyłącznie na drukarkach 

potrafiących interpretować dany skrypt, są to najczęściej dedykowane drukarki etykiet 

(ZEBRA, INTERMEC, itp.). 

 Graficzne – projektowane z wykorzystaniem wbudowanego w program graficznego 

edytora etykiet typu WYSIWYG. Etykiety takie mogą być drukowane na dowolnej 

drukarce zainstalowanej na komputerze z systemem Windows. 
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Program pozwala również na inny podział szablonów w zależności od przeznaczenia etykiety: 

 Etykieta produktowa – przeznaczona do znakowania produktów i ich opakowań o 

stałej zawartości informacji opartej o kartotekę asortymentu, każda drukowana etykieta 

jest identyczna. 

 Etykieta logistyczna – przeznaczona do znakowania nośników rozumianych jako 

obiekty poddające unikalny numer identyfikacyjny (np. numer SSCC systemu GS1), 

każda drukowana etykieta może posiadać inne dane oparte o definicję nośnika w tym 

zawsze posiada inny numer nośnika. 

 

Kartoteka etykiet udostępnia listę wszystkich szablonów etykiet zdefiniowanych w programie.  

Lista szablonów może być przeglądana oraz modyfikowana przy użyciu opcji dostępnych na 

wstążce menu: 

 Lista etykiet – Wyświetlenie listy szablonów 

 Odśwież listę – Ponowne pobranie listy asortymentu z bazy danych programu 

 Usuń etykietę – Usunięcie z bazy danych wybranego szablonu 

 Nowa etykieta ZPL – Dodanie nowego szablonu etykiety skryptowej 

 Nowa etykieta graficzna – Dodanie nowego szablonu etykiety graficznej 

 Kopia etykiety – Utworzenie nowego szablonu na podstawie danych innego, 

wybranego szablonu 

 Import etykiety – Import szablonu etykiety z pliku szablonu 

 Eksport etykiety – Eksport wybranego szablonu etykiety do pliku szablonu 

 

 
Rysunek 15 - Zarządzanie szablonami etykiet 

 

Usunięcie etykiety 
 

 Aby usunąć wybrany szablon z kartoteki należy nacisnąć przycisk „Usuń etykietę” w 

menu etykiet lub klawisza „Delete”. Program żąda potwierdzenia decyzji o usunięciu szablonu. 
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Nowy szablon ZPL 
 

 Dodanie nowego szablonu skryptowego odbywa się przez wciśnięcie przycisku „Nowa 

etykieta ZPL” w menu kartoteki szablonów lub naciśnięcie klawisza „Insert”. Po wybraniu 

opcji dodawania nowego szablonu otwiera się dodatkowe okno umożliwiające wpisanie danych 

nowego szablonu. 

W trakcie edycji treści szablonu można skorzystać z przycisku „Drukuj testową” w celu 

wydrukowanie testowej etykiety na podstawie aktualnie wprowadzonej treści szablonu. W celu 

zapisania nowego szablonu należy wybrać przycisk „Zapisz”, program zapisze aktualną treść 

szablonu ale pozostanie w oknie edycji.  

Aby zakończyć edycję szablonu należy wybrać przycisk „Anuluj” lub klawisz „Esc” co 

powoduje powrót do listy szablonów.  

 

Nowy szablon graficzny 
 

 Dodanie nowego szablonu skryptowego odbywa się przez wciśnięcie przycisku „Nowa 

etykieta graficzna” w menu kartoteki szablonów lub naciśnięcie klawisza „Insert”. Po 

wybraniu opcji dodawania nowego szablonu otwiera się dodatkowe okno umożliwiające 

wpisanie danych nowego szablonu. 

Po wypełnieniu wszystkich żądanych danych w celu utworzenia nowego szablonu należy 

wybrać przycisk „Utwórz”, użytkownik zostanie przeniesiony do programu graficznego 

edytora etykiet w celu przygotowania szablonu.  

Wybranie przycisku „Anuluj” lub klawisza „Esc” powoduje powrót do listy szablonów bez 

dodania nowego szablonu.  

 

Import etykiety 
 

Program ibcsLabel umożliwia dynamiczny import nowych szablonów etykiet 

przygotowanych w innym programie ibcsLabel, za pomocą specjalnych plików szablonów. 

Rozpoczęcie importu etykiety następuje po kliknięciu w przycisk „Import etykiety” w menu 

kartoteki szablonów. 

Po wybraniu opcji importu etykiety wybieramy żądany plik z szablonem w standardowym 

oknie wyboru pliku w systemie Windows. Po pliku z szablonem i kliknięciu przycisku 

„Otwórz”, otwiera się dodatkowe okno umożliwiające wpisanie danych nowego szablonu. 

Otrzymujemy możliwość zmiany kodu i nazwy opisowej importowanego szablonu oraz w 

przypadku szablonów tekstowych również zmiany treści samego szablonu. Można skorzystać 

z przycisku „Drukuj testową” w celu wydrukowanie testowej etykiety na podstawie aktualnie 

wprowadzonej treści szablonu podobnie jak ma to miejsce podczas dodawania nowego 

szablonu. W celu zapisania nowego szablonu należy wybrać przycisk „Zapisz”, program 

zapisze aktualną treść szablonu ale pozostanie w oknie edycji.  

Aby zakończyć edycję szablonu należy wybrać przycisk „Anuluj” lub klawisz „Esc” co 

powoduje powrót do listy szablonów. 

 

Eksport etykiety 
 

Każdy szablon etykiety znajdujący się w kartotece szablonów można wyeksportować 

do pliku. Wciśnięcie przycisku „Export etykiety” w menu kartoteki szablonów spowoduje 

otwarcie okna systemowego w którym Użytkownik wskazuje lub wpisuje nazwę i lokalizację 

pliku eksportu w którym zostanie zapisana bieżąca etykieta. 
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Definicje nośników 
 

 Definiowanie nośników to podstawowa funkcjonalność programu pozwalająca na 

zdefiniowanie i utworzenie nośników oraz wydrukowanie na nie etykiety logistycznej poprzez 

utworzenie definicji (szablonu) nośnika. Każda definicja zawiera podstawie informacje o 

nośniku jako całości, np.: jego numer, datę utworzenia, wagę, dane dostawcy i/lub odbiorcy, 

pola dodatkowe opisujące nośnik oraz zawartość nośnika w postaci listy asortymentów 

znajdujących się na nośniku. Zawartość nośnika obejmuje informacje o ilości asortymentu na 

nośniku, datach produkcji, pakowania, przydatności, wadze netto i brutto, formie pakowania, 

ilości warstw, dostawcy, odbiorcy oraz dodatkowe definiowane przez użytkownika informacje 

opisowe. 

Kartoteka definicji nośników udostępnia listę wszystkich szablonów nośników zdefiniowanych 

w programie. Lista szablonów może być przeglądana oraz modyfikowana przy użyciu opcji 

dostępnych na wstążce menu: 

 Lista definicji – Wyświetlenie listy szablonów nośników 

 Odśwież listę – Ponowne pobranie listy asortymentu z bazy danych programu 

 Usuń definicję – Usunięcie z bazy danych wybranego szablonu nośnika 

 Nowa definicja – Dodanie nowego szablonu nośnika do systemu 

 

 

 
Rysunek 16 - Zarządzanie definicjami (szablonami) nośników 

 

Nowy nośnik (drukowanie etykiet logistycznych) 
 

Aby utworzyć nowy nośnik i wydrukować etykiety logistyczne należy utworzyć nowy szablon 

nośnika lub otworzyć wybrany, istniejący szablon. Po otwarciu istniejącego szablonu możemy 

od razu przystąpić do tworzenia nośników i drukowania etykiet lub zmodyfikować istniejący 

szablon przed rozpoczęciem tworzenia nośników. 
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Rysunek 17 - Utworzenie nowego nośnika 

 

Abu utworzyć nowy nośnik i wydrukować dla niego etykietę wystarczy podać:  

 Ilość kopi etykiety – każda etykieta logistyczna może być wydrukowana w kilku 

kopiach. Każda kopia jest identyczna, w szczególności każda kopia posiada ten sam 

numer nośnika (SSCC). 

 Ilość etykiet (nośników) – określenie ile identycznych co do zawartości i 

zdefiniowanych parametrów nośników chcemy utworzyć. Każdy nośnik będzie miał 

inny numer nośnika (SSCC). 

 Drukarka – umożliwia wskazanie drukarki na której chcemy wydrukować etykiety 

 

Po podaniu powyższych informacji należy wybrać przycisk „Drukuj etykiet”. W systemie 

zostaną utworzone nośniki zgodnie z definicją w otwartym szablonie, dla każdego nośnika 

zostanie przydzielony nowy numer (SSCC) oraz zostaną wydrukowane etykiety. 

 

Aby utworzyć nowy nośnik według zmienionego lub nowego szablonu należy zmodyfikować 

istniejącą definicję nośnika. Sposób tworzenia nowych definicji jest opisany w rozdziale: Nowa 

definicja nośnika (str.21). 

 

Nowa definicja nośnika 
 

Dodanie nowej definicji odbywa się przez wciśnięcie przycisku „Nowa definicja” w 

menu definicji nośników lub naciśnięcie klawisza „Insert”. Po wybraniu opcji dodawania 

nowej definicji otwiera się dodatkowe okno umożliwiające wpisanie danych nowej definicji. 

Zmodyfikowanie istniejącej definicji odbywa się poprzez wybranie z listy i otwarcie żądanej 

definicji nośnika lub po wybraniu przycisku „Nowa definicja” poprzez wczytanie istniejącego 

wzorca nośnika.  

Aby wczytać istniejący wzorzec nośnika należy wybrać go z listy w polu „Definicja nośnika” 

Aby wyczyścić istniejącą definicję i rozpocząć pracę od pustego szablonu należy wybrać 

przycisk „Wyczyść definicję”. 



Instrukcja użytkownika programu ibcsLabel 

 

IBCS Poland Sp. z o.o.  Strona 22 

 

 
Rysunek 18 - Zarządzanie wzorcami nośników 

 

Definiując nowy nośnik podajemy informacje dotyczące samego nośnika jako całości oraz 

niezalenie dotyczące jego zawartości. Cały nośnik jest opisywany przez następujące pola: 

 Data ważności tylko miesiąc i rok – Zaznaczenie tego pola spowoduje że pola daty na 

etykiecie będą drukowane bez numeru dnia w miesiącu. 

 Numer nośnika* – Unikalny numer nowego nośnika. Numer ten może być generowany 

automatycznie przez program co jest opcją zalecaną lub podawany ręcznie. Numer 

nośnika może być używany w dowolnym numerem lub jako numer zgodny z zasadami 

systemu GS1, w tym drugim przypadku numer nośnika jest standardowym numerem 

SSCC. Jeżeli do identyfikacji nośników używamy numeru SSCC to w zależności od 

konfiguracji programu wartość cyfry kontrolnej numeru SSCC jest automatycznie 

wyliczana przez system lub tylko weryfikowana jeżeli użytkownik ręcznie wprowadza 

cały numer SSCC. Numer może składać się wyłącznie z cyfr a wpisana długość numeru 

musi wynosić 17 cyfr (przy automatycznym wyliczaniu cyfry kontrolnej) lub 18 cyfr 

(przy ręcznym wpisywaniu cyfry kontrolnej) i jest kontrolowana przez program. 

Poprawna lub niepoprawna długość numeru jest sygnalizowana odpowiednią ikoną z 

prawej strony pola edycyjnego. 

 Wpisz ręcznie – Zaznaczenie tej opcji umożliwia ręczne wpisanie numeru nośnika 

 Wysłać do: Kod – Wybór odbiorcy z listy kontrahentów. Jeżeli wybierzemy odbiorcę 

z listy pozostałe pola z grupy Wysłać do są wypełniane automatycznie, w przeciwnym 

wypadku możemy je wypełnić ręcznie 

 Wysłać do: GLN - Numer identyfikacyjny kontrahenta w systemie GS1. Może być 

podany w formie 13 cyfrowego numeru GLN. W zależności od konfiguracji programu 

wartość cyfry kontrolnej numeru GLN jest automatycznie wyliczana przez system lub 

tylko weryfikowana jeżeli użytkownik ręcznie wprowadza cały numer GLN. Numer 

może składać się wyłącznie z cyfr. 

 Wysłać do: Nazwa – Nazwa odbiorcy nośnika 

 Wysłać do: Adres – Dane adresowe odbiorcy nośnika 

 Kupiono od: Kod – Wybór dostawcy z listy kontrahentów. Jeżeli wybierzemy 

dostawcę z listy pozostałe pola z grupy Kupiono od są wypełniane automatycznie, w 

przeciwnym wypadku możemy je wypełnić ręcznie 

 Kupiono od: GLN - Numer identyfikacyjny kontrahenta w systemie GS1. Może być 

podany w formie 13 cyfrowego numeru GLN. W zależności od konfiguracji programu 

wartość cyfry kontrolnej numeru GLN jest automatycznie wyliczana przez system lub 

tylko weryfikowana jeżeli użytkownik ręcznie wprowadza cały numer GLN. Numer 

może składać się wyłącznie z cyfr. 

 Kupiono od: Nazwa – Nazwa dostawcy nośnika 

 Kupiono od: Adres – Dane adresowe dostawcy nośnika 

 Dodatkowe 1..10 – Pola dodatkowe, definiowane przez użytkownika 

 Cał. Netto – Waga całej zawartości nośnika 

 Cał. Brutto – Waga całego nośnika (wszystkich jego komponentów wraz z 

zawartością) 

 Ilość całkowita – Ilość sztuk wszystkich asortymentów na nośniku 

 

Ostatnim krokiem w definicji nośnika jest wybór typu szablonu etykiety zgodnie z którym 

będzie drukowana etykieta na nośnik. Lista dostępnych szablonów zawiera wyłącznie szablony 

zdefiniowane jako logistyczne. 
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Tak zdefiniowany nośnik może zostać zapisany poprzez wybranie przycisku „Zapisz 

definicję”. Dostępne są dwie opcje zapisania definicji: 

 Utwórz nową definicję nośnika – należy podać nazwę nowej definicji i wybrać 

przycisk „Zapisz”. 

 Zmień istniejąca definicję nośnika – należy wybrać z listy jedną z istniejących 

definicji nośnika a następnie wybrać przycisk „Zapisz”. 

 

 
Rysunek 19 - Zapisywanie definicji nośnika 

 

Zdefiniowany nośnik możemy utworzyć i wydrukować dla niego etykietę pojedynczo lub dla 

większej ilości identycznych nośników. W tym celu należy podać: 

 Ilość kopi etykiety – każda etykieta logistyczna może być wydrukowana w kilku 

kopiach. Każda kopia jest identyczna, w szczególności każda kopia posiada ten sam 

numer nośnika (SSCC). 

 Ilość etykiet (nośników) – określenie ile identycznych co do zawartości i 

zdefiniowanych parametrów nośników chcemy utworzyć. Każdy nośnik będzie miał 

inny numer nośnika (SSCC). 

 Drukarka – umożliwia wskazanie drukarki na której chcemy wydrukować etykiety 

 

Po podaniu powyższych informacji należy wybrać przycisk „Drukuj etykiet”. W systemie 

zostaną utworzone nośniki zgodnie z definicją w otwartym szablonie, dla każdego nośnika 

zostanie przydzielony nowy numer (SSCC) oraz zostaną wydrukowane etykiety. 

 

Edycja zawartości nośnika 
 

 Zawartość nośnika wyświetlana jest w postaci listy w górnej części okienka. 

Asortymenty możemy dowolnie dodawać do listy lub je z niej usuwać używając przycisków: 

 Dodaj produkt – Dodanie nowego asortymentu do nośnika 

 Usuń produkt – Usunięcie wybranego asortymentu z zawartości nośnika 

 

Dodanie asortymentu do nośnika 
 

Nowy asortyment dodawany do nośnika może być asortymentem wybranym z listy 

asortymentów znajdujących się w kartotece asortymentu lub całkowicie nowym asortymentem 

utworzonym na potrzeby bieżącej definicji nośnika. W tym drugim przypadku należy pamiętać 

iż nowy asortyment nie zostanie dodany do kartoteki asortymentu, będzie funkcjonował 

wyłącznie w obrębie danej definicji nośnika. 
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Rysunek 20 – Dodawanie nowego asortymentu 

 

W po wybraniu przycisku „Wybierz” (w przypadku asortymentu z listy) lub przycisku „Dodaj” 

(w przypadku nowego asortymentu) otwiera się dodatkowe okno umożliwiające wpisanie 

danych dodawanego asortymentu, w przypadku wybrania produktu z listy pola będą wstępnie 

wypełnione zgodnie z danymi wybranego asortymentu. Zawartość nośnika może zostać opisana 

przez następujące informacje (pola wymagane zostały oznaczone gwiazdką) 

 Kod Produktu* – Unikalny identyfikator asortymentu. Pole niedostępne do edycji w 

przypadku wyboru z listy istniejących asortymentów.  

 GTIN – Numer identyfikacyjny asortymentu w systemie GS1. Może być podany w 

formie: EAN8, EAN13, EAN14 (GTIN), UPC7, UPC12. W zależności od konfiguracji 

programu wartość cyfry kontrolnej numeru GTIN jest automatycznie wyliczana przez 

system lub tylko weryfikowana jeżeli użytkownik ręcznie wprowadza cały numer 

GTIN. Numer może składać się wyłącznie z cyfr a wpisana długość numeru musi być 

zgodna z wybranym typem numeru i jest kontrolowana przez program. Poprawna lub 

niepoprawna długość numeru jest sygnalizowana odpowiednią ikoną z prawej strony 

pola edycyjnego. Pole niedostępne do edycji w przypadku wyboru z listy istniejących 

asortymentów. 

 Nazwa* – Pełna nazwa asortymentu. Pole niedostępne do edycji w przypadku wyboru 

z listy istniejących asortymentów.  

 Data ważności – Data ważności lub termin przydatności produktu do użycia 

 Data produkcji – Data produkcji asortymentu  

 Data pakowania – Data pakowania asortymentu  

 Ilość szt. w opakowaniu – Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym. W przypadku gdy 

asortyment nie jest pakowany w opakowanie zbiorcze ilość powinna być ustawiona na 

jeden. Zmiana ilości sztuk w opakowaniu ma bezpośredni wpływ na wyliczanie ilości 

całkowitej oraz wagi całkowitej tworzonego nośnika. 

 Ilość na nośniku – Ilość całkowita opakowań zbiorczych z danym asortymentem na 

nośniku lub ilość danego asortymentu na nośniku jeżeli nie występuje pośrednie 

opakowanie zbiorcze (w takim wypadku Ilość szt. W opakowaniu = Ilość na nośniku). 

 Ilość warstw na nośniku – Ilość warstw danego asortymentu na nośniku. 

 Waga netto – Waga netto pojedynczej sztuki danego asortymentu wyrażona w 

kilogramach. 

 Waga brutto – Waga brutto pojedynczej sztuki danego asortymentu wyrażona w 

kilogramach. 

 Dostawca – Kod dostawcy asortymentu wybierany z kartoteki Kontrahentów. 

 Odbiorca – Kod odbiorcy asortymentu wybierany z kartoteki Kontrahentów.  

 Pole dodatkowe (od 1 do 5) – Definiowalne przez użytkownika, dodatkowe atrybuty 

asortymentu opisujące inne niż powyżej właściwości asortymentu. Nazwy opisowe 

poszczególnych pól dodatkowych mogą być zmieniane przez użytkownika w 

parametrach programu. 
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 Info o produkcie – Dodatkowe informacje opisowe (w postaci tekstu o dowolnej 

długości) o asortymencie. 

 

Po wypełnieniu wszystkich żądanych danych w celu zapisania nowego asortymentu należy 

wybrać przycisk „Dodaj”, program powróci do listy definicji nośnika. Wybranie przycisku 

„Anuluj” lub klawisza „Esc” powoduje powrót do definicji nośnika bez dodania nowego 

asortymentu.  

 

Nośniki Jednorodne vs. Mieszane 
 

 Przez nośnik jednorodny rozumiemy nośnik zawierający tylko i wyłącznie jeden 

asortyment a w zależności od obwiązujących w danej firmie zasad również asortyment o 

identycznych parametrach (np.: numer partii, termin przydatności, itd.). 

Nośnik mieszany z kolei to nośnik zawierający różne asortymentu a w zależności od 

obowiązujących w danej firmie zasad również jedne asortyment ale o różnych parametrach 

(np.: numer partii, termin przydatności, itd.). 

W systemie GS1 istnieją jasno zdefiniowane zasady dotyczące znakowania takich nośników. 

W przypadku nośników mieszanych mogą być one znakowane etykietami zawierającymi 

wyłącznie informacje dotyczące nośnika jako całości, w tym przede wszystkim numer SSCC. 

Na etykietce takiej nie mogą znaleźć się żadne IZ1 dotyczące zawartości nośnika. Z kolei nośnik 

jednorodny może być i najczęściej jest znakowany etykietą zawierającą IZ odnoszące się do 

zawartości nośnika, np.: 01 lub 02 (numer GTIN), 10 (numer partii), 17 (termin przydatności), 

37 (ilość opakowań na nośniku), itp. 

Program ibcsLabel umożliwia znakowanie obu typów nośników jednakże obwiednie szablony 

etykiet nią są automatycznie rozróżniane i można błędnie wydrukować etykietę według 

szablonu przeznaczonego dla innego typu nośnika.. O ile w przypadku użycia szablonu etykiety 

przeznaczonej dla nośnika mieszanego do oznakowania nośnika jednorodnego nie musi 

skutkować to błędem w odniesieniu do reguł systemu GS1 o tyle w odwrotnym przypadki tak 

wydrukowana etykieta będzie całkowicie błędna. W takiej sytuacji program użycie do 

wypełniania wymaganych pól etykiety pierwszego asortymentu na liście. 

 

 

Administracja 
 

Opcje dostępne w obszarze administracji umożliwiają konfigurację programu zgodnie 

z własnymi potrzebami i obejmują następujące grupy parametrów: 

 Użytkownicy – zarządzanie użytkownikami 

 Profile – zarządzanie profilami pracy 

 Drukarki – Definiowanie dostępu do dedykowanych drukarek etykiet 

 Inne – pozostałe parametry programu 

 

Użytkownicy 
 

Kartoteka udostępnia listę wszystkich użytkowników zdefiniowanych w programie. 

Każdy użytkownik jest przypisany do konkretnego profilu i jest identyfikowany w archiwum 

nośników z każdą wydrukowaną przez siebie etykietą. 

Lista użytkowników może być przeglądana oraz modyfikowana przy użyciu opcji dostępnych 

na wstążce menu: 

                                                 
1 IZ – Identyfikatory Zastosowania systemu GS1 
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 Lista użytkowników – Wyświetlenie listy użytkowników 

 Nowy użytkownik – Dodanie nowego użytkownika do bazy 

 Usuń użytkownika – Usunięcie z bazy danych wybranego użytkownika 

 

 
Rysunek 21 - Lista użytkowników systemu 

 

Nowy użytkownik 
 

 Dodanie nowego użytkownika odbywa się przez wciśnięcie przycisku „Nowy 

użytkownik” w menu kartoteki użytkowników lub naciśnięcie klawisza „Insert”. Po wybraniu 

opcji dodawania nowego użytkownika otwiera się dodatkowe okno umożliwiające wpisanie 

danych nowego użytkownika. 

Po wypełnieniu wszystkich żądanych danych w celu zapisania nowego użytkownika należy 

wybrać przycisk „Zapisz”, program powróci do listy użytkowników. Wybranie przycisku 

„Anuluj” lub klawisza „Esc” powoduje powrót do listy użytkowników bez dodania nowego 

użytkownika.  

 

Usunięcie użytkownika 
 

 Aby usunąć wybranego użytkownika z kartoteki należy nacisnąć przycisk „Usuń” w 

menu użytkownika lub klawisz „Delete”. Program żąda potwierdzenia decyzji o usunięciu 

użytkownika. 

 

Profile 
 Profile umożliwiają tworzenie w programie jednostek logistycznych dla wielu, 

różnych numerów jednostek kodujących. Kartoteka udostępnia listę wszystkich profili 

zdefiniowanych w programie.  

Lista profili może być przeglądana oraz modyfikowana przy użyciu opcji dostępnych na 

wstążce menu: 
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 Lista profili – Wyświetlenie listy profili 

 Nowy profil – Dodanie nowego profilu do bazy 

 Usuń profil – Usunięcie z bazy danych wybranego profilu 

 

 
Rysunek 22 - Lista zdefiniowanych profili 

 

Nowy profil 
 

 Dodanie nowego profilu odbywa się przez wciśnięcie przycisku „Nowy profil” w menu 

kartoteki profilów lub naciśnięcie klawisza „Insert”. Po wybraniu opcji dodawania nowego 

profilu otwiera się dodatkowe okno umożliwiające wpisanie danych nowego profilu. 

W ramach definiowania profilu określamy: 

 Zasadę obsługi numerów identyfikacyjnych systemu GS1 (GTIN, GLN i SSCC) 

 Numer jednostki kodującej w systemie GS1 

 Prefiks numeru SSCC 

 Numer kolejny licznika nośników 

 Dane adresowe firmy w danym profilu 
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Rysunek 23 - Okno definicji profilu 

 

Po wypełnieniu wszystkich żądanych danych w celu zapisania nowego profilu należy wybrać 

przycisk „Zapisz”, program powróci do listy profilów. Wybranie przycisku „Anuluj” lub 

klawisza „Esc” powoduje powrót do listy profilów bez dodania nowego profilu.  

 

Usunięcie profilu 
 

 Aby usunąć wybrany profil z kartoteki należy nacisnąć przycisk „Usuń” w menu profilu 

lub klawisz „Delete”. Program żąda potwierdzenia decyzji o usunięciu profilu. 

 

Obsługa cyfr kontrolnych systemu GS1 
 

Podczas tworzenia nowego asortymentu, kontrahenta lub nośnika istnieje możliwość 

wprowadzenia numeru identyfikacyjnego systemu GS1 (odpowiednio: GTIN, GLN i SSCC) 

dla danego obiektu (pozostawienie wartości pustej jest akceptowalne). Aplikacja już na 

poziomie wprowadzania weryfikuje poprawność co do długości jak i co do poprawności 

ostatniej cyfry kontrolnej. W zależności od potrzeb program ibcsLabel dopuszcza możliwość 

wprowadzenia numeru identyfikacyjnego GS1 bez cyfry kontrolnej (zostanie ona wyliczona i 

dodana automatycznie), w takim przypadku numer identyfikacyjny GS1 będzie weryfikowany 

tylko pod względem długości.  

Zaznaczenie opcji „GTIN/GLN/SSCC cyfra kontrolna ręcznie” spowoduję, że system nie 

będzie wyliczał ostatniej cyfry automatycznie. Podczas wprowadzania numeru GTIN, GLN lub 

SSCC będzie on walidowany pod względem długości i poprawności ostatniej cyfry. W obu 

przypadkach Użytkownik zostanie poinformowany o nieprawidłowości przed zapisaniem 

danego obiektu. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości aplikacja nie pozwoli zapisać 

danych do kartoteki.  

 

Drukarki sieciowe 
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 Opcja ta umożliwia zdefiniowanie listy adresów sieciowych dedykowanych drukarek 

etykiet przeznaczonych do drukowania szablonów skryptowych. 

Lista drukarek może być przeglądana oraz modyfikowana przy użyciu opcji dostępnych na 

wstążce menu: 

 Lista drukarek – Wyświetlenie listy drukarek 

 Nowa drukarka – Dodanie nowej drukarki do bazy 

 Usuń drukarkę – Usunięcie z bazy danych wybranej drukarki 

 

 
Rysunek 24 - Lista drukarek sieciowych 

 

Nowa drukarka 
 

 Dodanie nowej drukarki odbywa się przez wciśnięcie przycisku „Nowa drukarka” w 

menu kartoteki drukarek lub naciśnięcie klawisza „Insert”. Po wybraniu opcji dodawania 

nowej drukarki otwiera się dodatkowe okno umożliwiające wpisanie danych nowej drukarki. 

Po wypełnieniu wszystkich żądanych danych w celu zapisania nowej drukarki należy wybrać 

przycisk „Zapisz”, program powróci do listy drukarek. Wybranie przycisku „Anuluj” lub 

klawisza „Esc” powoduje powrót do listy drukarek bez dodania nowej drukarki.  

 

Usunięcie drukarki 
 

 Aby usunąć wybraną drukarkę z kartoteki należy nacisnąć przycisk „Usuń” w menu 

drukarek lub klawisz „Delete”. Program żąda potwierdzenia decyzji o usunięciu drukarki. 

 

 

Pola dodatkowe 
 Opcja umożliwia zdefiniowanie własnych nazw dla pól dodatkowych dostępnych dla 

asortymentu oraz nośnika. 

 


