
Instrukcja instalacji modułu MPlatform.
(instrukcja z dnia 9 sierpnia 2021 r.)

Od marca 2021r. Moduł można użytkować w dwóch trybach: klasycznym lub RAD3.

Wymagania programu 

Dla trybu klasycznego (obecnie ten tryb jest wycofywany):

1. Program w wersji co najmniej 5.20.xxxx.11218 – marzec 2020 (należy sprawdzić wersje także na każdym stanowisku 
POS. Poprzednie wersje posiadające moduł MPlatform należy aktualizować do werji najnowszej, bo zawierają błędy powodujące 
problemy z rozliczaniem promocji w przypadku barkodów z mnożnikami)
2. Moduł obsługi sieciowej (w wersji jednostanowiskowej nie ma możliwości uruchomienia harmonogramu do cyklicznego 
wysyłania użyć promocji i paragonów)
3. Moduł MPlatform (wystarczy jedna licencja na daną lokalizację – komunikacja z serwerem MPlatform odbywa się z jednego 
komputera)
4. System minimum Windows 7 (wcześniejsze wersje Windows nie obsługują połączeń internetowych z szyfrowaniem TLS 
1.1/1.2 Dotyczy to wyłącznie serwera, stanowiska POS mogą być na Windows XP/7/8/10).

Dla trybu RAD3 (ten tryb jest obecnie wdrażany):

1. Program w wersji co najmniej 5.21.xxxx.12519 – czerwiec 2021 (należy sprawdzić wersje także na każdym 
stanowisku POS)
2. Moduł MPlatform (tyle licencji ile jest stanowisk sprzedaży – komunikacja z serwerem MPlatform musi się odbywać na 
każdym stanowisku sprzedaży, nie jest wymagana wersja sieciowa)
3. System minimum Windows 7 (wcześniejsze wersje Windows nie obsługują połączeń internetowych z szyfrowaniem TLS 
1.1/1.2 Dotyczy to wyłącznie stanowisk komputerowych, które będą uczestniczyć w MPlatform RAD3).
4. Dostęp do internetu z każdego stanowiska sprzedaży (komunikacja z serwerem MPlatform odbywa się z każdego 
stanowiska sprzedaży)
5. Zainstalowana i uruchomiona usługa RAD3 (radsrv). (Instalator usługi dostępny jest na stronie: 

https://instalacja.mplatform.com.pl/rad3/ )

Ograniczenia

1. Promocje PromoPlus nie działają w module Bistro.
2. Promocje PromoPlus nie działają podczas wystawiania faktur dla firm. Jeżeli zachodzi potrzeba skorzystania 
z promocji PromoPlus w przypadku firmy należy wystawić paragon, a następnie fakturę do takiego paragonu.

https://instalacja.mplatform.com.pl/rad3/


Weryfikacja wymagań dotyczących programu

Sprawdzenie posiadania wymaganych modułów dla MPlatform znajduje się w menu:
Inne→O programie→zakładka „Moduły cd”:

Sprawdzenie, czy program posiada moduł obsługi wielu stanowisk sieciowych znajduje się w menu: Inne→O 
programie→zakładka „System”. Do komunikacji z MPlatform konieczna jest wersja sieciowa programu 
(tylko w takiej wersji można uruchomić harmonogram zadań wykonywanych cyklicznie).

Konfiguracja MPlatform

menu: Tabele→Sprzedaż → Konfiguracja MPlatform → Konfiguracja
menu: Miesiące→ Instalacja, konfiguracja → Konfiguracja MPlatform (dla POS)



POS:

UWAGA:

W przypadku instalacji MPlatform w trybie RAD3 proszę pominąć poniższe 
rozdziały i przejść na koniec do rozdziału MPlatform w trybie RAD3.



Należy wpisać ID sklepu oraz numery unikatowe drukarek fiskalnych. Można wpisać tyle urządzeń, ile jest 
zarejestrowanych w MPlatform. Pomocne do sprawdzenia jakie numery drukarek były użyte w programie jest 
wybranie przycisku „Wypełnij nr unikat.”. Numery wypełnią się, jeżeli używana była jedna z najnowszych 
wersji programu. W starszych wersjach program nie pozyskiwał z drukarki numeru unikatowego podczas 
fiskalizacji paragonów.
Przyciski „Test” umożliwia sprawdzenie, czy komunikacja z MPlatform przebiegła prawidłowo i czy dany 
POS jest zarejestrowany. W przypadku prawidłowej komunikacji otrzymamy komunikat:

lub, gdy stanowisko(drukarka fiskalna) nie została jeszcze zarejestrowana w MPlatform:

W przypadku otrzymania powyższego komunikatu należy wpisać numer unikatowy drukarki fiskalnej, 
zaznaczyć aktywność POS-a i wybrać przycisk „F11 Rejestruj” w celu zarejestrowania stanowiska.



Uruchomienie komunikacji z MPlatform

Komunikacja z MPlatform wykonywana jest cyklicznie i konieczne jest ustawienie harmonogramu. Czynności 
te można wykonać w zakładce „Harmonogram”:

Należy wpisać czas pomiędzy kolejnymi połączeniami z MPlatform. Oprócz tego konieczne jest uruchomienie 
harmonogramu z zadaniem komunikacji do MPlatform. Po prawidłowym uruchomieniu na ekranie 
informacyjnym powinien widnieć napis: „Harmonogram włączony, wysyłanie cykliczne OK”:

UWAGA: Harmonogram wewnętrzny Small Business działa tylko w wersji sieciowej programu! Nie będzie 
możliwości komunikacji z MPlatform w wersji jednostanowiskowej.



Test poprawności działania modułu MPlatform

Test ma na celu sprawdzenie, czy moduł  MPlatform został zainstalowany poprawnie i poprawnie 
skonfigurowany. W celu przeprowadzenia testu należy wykonanać następujące kroki:

1. Wejść do panelu detalisty MPlatform i aktywować przynajmniej jedną promocję (proszę zwrócić uwagę, aby 
użytkownik posiadał produkt, na które będzie aktywowana dana promocja – łącznie z poprawnie wpisanym 
kodem kreskowym).

2. Wejść do programu, do opcji konfiguracji MPlatform do zakładki „Harmonogram”. Sprawdzić czy 
harmonogram jest uruchomiony (widnieje napis: „Harmonogram włączony, wysyłanie cykliczne OK”) i 
uruchomić opcję: „F11 Wykonaj komunikację teraz”:

Po zakończeniu operacji powinniśmy otrzymać komunikat:



3. Sprawdzić, czy w tabeli w menu: Tabele→Promocje, karty i cenniki→Cenniki specjalne oraz kupony zostały
pobrane promocje MPlatform:

4. Wejść do opcji „Wystaw” i sprzedać towar objęty promocją – sprzedaż powinna być potwierdzona 
wydrukiem fiskalnym.

5. Wejść do spisu paragonów i sprawdzić, czy wystawiony paragon ma wypełnioną rubrykę z numerem 
unikatowym drukarki (menu: Tabele→Sprzedaz→Paragony, fakt. dla osób):

6. Wejść do opcji konfiguracji MPlatform do zakładki „Harmonogram” i ponownie uruchomić opcję: „F11 
Wykonaj komunikację teraz”.



7. Przejść do zakładki „Statystyka” i sprawdzić, czy paragon został przesłany do MPlatform oraz czy 
informacja o użyciu promocji także została wysłana:

8. Uruchomić ponownie komputer. Włączyć program, wejść do konfiguracji MPlatform do zakładki 
„Harmonogram” i sprawdzić czy harmonogram wciąż jest aktywny (widnieje napis: „Harmonogram 
włączony, wysyłanie cykliczne OK”):



Instrukcja Użytkownika



Promocje PromoPlus

W czasie komunikacji z MPlatform pobierane są informacje o promocjach aktywowanych w Panelu Detalisty 
przez użytkownika. Promocje odebrane zostają umieszczone w tabeli cenników specjalnych w menu:
Tabele→ Promocje, karty i cenniki→ Cenniki specjalne oraz kupony:

Komunikacja cykliczna z MPlatform

Komunikacja z MPlatform odbywa się w tle przy pomocy wewnętrznego harmonogramu Small Business. 
Podczas komunikacji program wysyła do MPlatform informacje o użytych promocjach oraz wszystkie 
wystawione paragony.

Program wysyła do MPlatform tylko paragony, które spełniają następujące warunki:
• paragon musi być wystawiony lokalnie lub na stanowisku POS. Nie wysyłamy paragonów z innych filii 

i sklepów. Jeżeli zachodzi konieczność komunikacji MPlatform z innej filii należy uruchomić ją w danej
lokalizacji.

• paragon musi być fiskalny. Wysyłane są także paragony niefiskalne, na których użyto promocji 
PromoPlus, ale nie będą brane pod uwagę w rozliczeniach.

• paragon w bazie Small Business musi mieć wpisany numer unikatowy pobranym z drukarki fiskalnej  
(minus'-' w numerze oznacza,że zafiskalizowano bez sprawdzenia poprawności fiskalizacji, taki paragon
jest odrzucany z wysyłki),

• data wystawienia paragonu musi być większa od daty podpisania umowy z MPlatform,
• data wystawienia musi być w zakresie wpisanych dni(dotyczy tylko ręcznej wysyłki paragonów),
• POS musi być aktywny (zaznaczony w konfiguracji) oraz numer unikatowy drukarki fiskalnej POS-a 

dla tego paragonu musi być wpisany w konfiguracji w zakładce"Ogólne"
• zawartość paragonu nie zmieniono po fiskalizacji(w zakresie: nazwa towaru, symbol towaru, ilość i 

wartość brutto)



Ręczne wysłanie paragonów i pobranie promocji

Możliwe jest ręczne (poza harmonogramem) wysłanie paragonów do MPlatform. Wysłane zostaną tylko 
nowowystawione paragony (Opcja „Wyślij także paragony już wcześniej wysłane” umożliwia ponowne 
wysłanie paragonów wysłanych). Przycisk „F9 Wyślij użycia promocji” wykona podobną wysyłkę informacji o
promocjach.

Gdyby zachodziła taka konieczność to możliwe jest ręczne pobranie aktualnych promocji. Przycisk Ctrl-W 
umożliwia pobranie promocji i wydrukowanie skróconej informacji o promocjach na drukarce fiskalnej. 
Normalnie aktualne promocje odczytają się podczas najbliższej komunikacji z MPlatform.

Sprawdzanie statusu wysłania

Wysłane do MPlatform paragony są oznaczane w rejestrze paragonów (menu:  Tabele→ Sprzedaż → 
Paragony, faktury dla osób) w rubryce „Status zamkn.”. Litera „P” oznacza, że taki paragon został wysłany 
do serwera MPlatform, natomiast listera „R” oznacza, że użycie promocji na tym paragonie też zostało wysłane
do serwera MPlatform. Do MPlatform wysyłane są wszystkie paragony, ale tylko paragony posiadające 
wpisane numery: unikatowy, doby oraz paragonu/wydruku są brane pod uwagę w rozliczeniach. Należy 
zwrócić uwagę na to, czy w rubrykach odpowiadającym tym elementom program wpisuje odpowiednie 
wartości:



Brak numeru unikatowego może oznaczać, że w konfiguracji drukarki fiskalnej w programie są włączone opcje
braku kontroli komunikacji. Należy je wyłączyć. W różnych typach drukarek ta opcja ma inną nazwę. Poniżej 
przykład dla trzech typów najpopularniejszych drukarek fiskalnych (Posnet, Novitus, Elzab). UWAGA: 
Rysunki poniższe pokazują prawidłowe ustawienie opcji:



Raporty

menu: Tabele→Sprzedaż →MPlatform → Raport paragony z PromoPlus  - raport paragonów wysyłanych do 
serwera MPlatform.



Raport pokazuje status paragonów oraz ewentualne przyczyny niewysłania do serwera MPlatform. Raport 
należy wypełnić z pełnym zakresem żądanych informacji:

Po wypełnieniu raportu w rubryce „Status” poszczególne litery informują o stanie wysłania do serwera (litery 
O, W, Z):

O – paragon oczekuje na wysłaniem

W – paragon został wysłany

Z – użycie promocji na typ paragonie zostało wysłane

Litery B,M informują o statusie promocji w paragonie:



B – paragon bez promocji

M – promocja nie jest typu PromoPlus

Litery U,F,D,N,X,V informują o przyczynie wstrzymania wysłania paragonu do serwera MPlatform:

U – Paragon nie jest oznaczony numerem unikatowym (do wysłania jest to wymagane)

F – Paragon został zafiskalizowany, ale z drukarki nie otrzymano potwierdzenia poprawnej fiskalizacji

D – Paragon otrzymany z filii. Paragon taki powinien był wysłany w filii a nie w tej lokalizacji

N – Paragon ze stanowiska nie objętego komunikacją z MPlatform (w konfiguracji nie wpisano numeru 
unikatowego tego stanowiska)

X- Paragon po fiskalizacji został zmieniony w takim stopniu, że uniemożliwia to wysłanie

V – Paragon sprzed daty podpisania umowy z MPlatform.



Serwis - opcje serwisowe (opcja dostępna tylko dla instalatorów – aktywacja 
zakładki klawiszem Ctrl-P)

Poszczególne opcje serwisowe oznaczają:

Serwer testowy MPlatform – włączenie opcji umożliwia testowe połączenia z serwerem dla programistów dla 
testowego ID sklepu: 164(należy taki wpisać).

Pokaż zapytania JSON…, Pokaż odpowiedzi JSON… - pokazuje wysłane/odebrane żądania do/z serwera 
MPlatform. 

Pokaż komunikaty informacyjne – pokazuje komunikaty jakie otrzymano z serwera w postaci dialogu.

Twórz LOG komunikacji HTTP – tworzy zapis sekwencji zapytań/odpowiedzi komunikacji z serwerem w celu
diagnostyki problemów komunikacyjnych. LOG zapisuje się w folderze C:\SB4\LOGS\KASA00 w plikach dd-
mm-rrrr_HTTP.LOG

Pokaż wysłane paragony i promocje – w oknie progresu komunikacji pokazywane są numery paragonów 
aktualnie wysyłanych do MPlatform. Włączenie opcji zwalnia szybkość działania wysyłki danych.

Poszczególne przyciski oznaczają:

F6 Diagnostyka – rejestracja stanowisk POS w MPlatform.

F7 Pobranie eventów dla programu – pobranie zadań/komunikatów dla programu, w chwili obecnej zadania dla
programu nie są obsługiwane. Wyjątkiem jest aktualizacja programu. To zadanie nie wykonuje aktualizacji, ale 
wyświetla komunikat o konieczności aktualizacji programu.

F4 Zeruj znaczniki wysyłania paragonów – MPlatform gromadzi informacje o paragonach, na których użyto 
promocji PromoPlus. W tym celu takie paragony wysyłane są do serwera MPlatform.  Po poprawnym wysłaniu 
program oznacza je znacznikiem wysłania. Taki paragon nie zostanie już ponownie wysłany. Podobnie z 



wysłaniem informacji o użytych promocjach. Po poprawnym wysłaniu użyć promocji – paragon zostanie 
oznaczony znacznikiem wysłania użyć promocji. Opcja zeruje znaczniki wysłania paragonu/użyć promocji i 
dzięki temu można ponownie wykonać wysyłkę.

F5 Pobranie eventów dla POS-ów – wydzielona z pełnego pakietu komunikacji z serwerem MPlatform jedna 
część komunikacji – pobranie zadań dla POS-ów. Takimi zadaniami jest pobranie listy promocji lub żądanie 
wysłania użyć promocji.

Sprzedaż wielopaków w Small Business z modułem MPlatform.

Aby w Small Business promocja MPlatform na wielopak działała poprawnie w Panelu Detalisty należy 
aktywować 2 promocje – dla wielopaku oraz dla pojedynczej szutki 

Na potrzeby przykładu użyjemy dwóch towarów:

4-pak
5900227001017 - Leżajsk Pełne Piwo Jasne 4 X 500 Ml

Puszka
5900227000867 -  Leżajsk Pełne Piwo Jasne

Przykładowa promocja na 4-pak w Panelu Detalisty.

Przykładowa promocja na cztery pojedyncze puszki w Panelu Detalisty.



Sprzedaż wielopaków w Small Business może odbywać się na 2 sposoby.

Sposób nr 1 (zalecany).
W magazynie będzie tylko towar o symbolu: 5900227000867 czyli pojedyncza puszka. Stan towarowy 
prowadzony jest dla pojedynczej puszki. Dla tego towaru EAN 4-paku wprowadzamy jako barkod z 
mnożnikiem równym 4.

Po zeskanowaniu/wpisaniu kodu z 4-paka (5900227001017) do paragonu pobiorą się 4sztuki pojedynczej 
puszki (5900227000867). Na takim paragonie zastosowana zostanie promocja na pojedynczą puszkę zamiast 
promocji na 4-pak.

Sposób nr 2. 
W magazynie będą dwa towary. Jeden towar to 4-pak (5900227001017), drugi towar to pojedyncza puszka 
(5900227000867). Dla każdego z tych towarów będą prowadzone osobne stany magazynowe.
Przy takim podejściu jeśli na paragonie znajdzie się 4-pak to zostanie zastosowana promocja dla 4-paku.
Ten sposób nie jest zalecany ponieważ trzeba kontrolować stany dwóch towarów: wielopaku i pojedynczej 
sztuki. Dodatkowo jeśli sklep jest samoobsługowy to klienci lubią wyciągać pojedyncze sztuki z opakowania 
zbiorczego przez co stan magazynowy wielopaków oraz pojedynczych sztuk w programie jest przekłamany. 
Generalnie chodzi o to, że dochodzą czynności związane z obsługą wielopaków, których można uniknąć 
stosując sposób nr1.



MPlatform w trybie RAD3

Ten tryb pracy polega na komunikacji on-line z serwerem MPlatform w chwili kończenia paragonu w 
odróżnieniu od klasycznego trybu, który jest realizowany off-line. W związku z tym, że na zakończenie 
paragonu cały paragon jest wysyłany do serwera Mplatform wymagany jest dostęp do internetu w miejscu 
wystawiania paragonów. Serwer Mplatform po otrzymaniu takiego paragonu modyfikuje go nadając 
odpowiednie rabaty na promowane produkty. Odesłany z powrotem paragon jest następnie drukowany na 
drukarce fiskalnej.

UWAGA:

Przed włączeniem RAD3 w programie należy zainstalować usługę RAD3 (radsrv) dostępną na stronie: 
https://instalacja.mplatform.com.pl/rad3/

Włączenie trybu RAD3:

Należy wypełnić pola ID sklepu, Nr POS oraz Datę umowy oraz zaznaczyć opcję „Pracuj w trybie on-line 
RAD3”. 

UWAGA: Nr POS musi być unikalnym kolejnym numerem z danej lokalizacji. Nie wolno wpisywać takiego 
samego numeru POS na kilku stanowiskach sprzedaży, ponieważ dla danego stanowiska przdzielany jest tzw. 
token i klucz szyfrowania przy pomocy którego następuje komunikacja z serwerem MPlatform.

https://instalacja.mplatform.com.pl/rad3/


Po wpisaniu należy użyć przycisku „F11 Rejestruj” w celu rejestracji stanowiska na serwerze MPlatform. W 
czasie rejestracji pokazywany jest dialog z danymi sklepu, które należy potwierdzić (lub odrzucić, gdyby nie 
były poprawne):

UWAGA:

W przypadku przejścia użytkownika na RAD3 z klasycznej wersji MPlatform należy usunąć z tabeli „Cenniki 
specjalne oraz kupony” wszystkie promocje MPlatform. W innym wypadku mogą one kolidować z 
rabatowaniem RAD3 (menu Tabele→Promocje karty, cenniki →  Cenniki specjalne oraz kupony).

Menu lokalne na stanowisku sprzedaży

W trakcie sprzedaży kasjer ma do dyspozycji menu lokalne pod przyciskiem „M platform”. Kolor czerwony 
ikony „M” oznacza, że komunikacja z serwerem Mplatform jest poprawna. Kolor szary oznacza problem oraz 
wyłączenie promocji i rabatowania. Aby ponownie włączyć należy nacisnąć ikonę „M platform”:





w panelu dotykowym użytkownik musi taki przycisk dodać w konfiguracji przycisków na dole okna:

Po wybraniu przycisku pojawi się menu lokalne:



Obsługa programu lojalnościowego Hop&Shop (dotychczasowa eMka)

W celu włączenia przekazywania numeru kart Hop&Shop (H&S) należy włączyć opcję obsługi kart 
rabatowych w programie. Menu: Tabele→Promocje, karty i cenniki→Karty rabatowe/lojalnościowe→F7 Opcje
ogólne tak jak na rysunku poniżej:

Kasjer może odczytać kartę H&S w dowolnym momencie sprzedaży. W opcji sprzedaży znajdującej się w 
menu: Wystaw→Dokument sprzedaży Atl-F6 jest to realizowane przez naciśnięcie klawisza Ctrl-Q:



Natomiast w opcji Wystaw→Dokument sprzedaży (Panel dotykowy) Atl-F7 należy dodać przycisk odczytu 
karty „Karta rabatowa”:


	Wymagania programu
	Ograniczenia
	Weryfikacja wymagań dotyczących programu
	Konfiguracja MPlatform
	Uruchomienie komunikacji z MPlatform
	Test poprawności działania modułu MPlatform
	Promocje PromoPlus
	Komunikacja cykliczna z MPlatform
	Ręczne wysłanie paragonów i pobranie promocji
	Sprawdzanie statusu wysłania
	Raporty
	Serwis - opcje serwisowe (opcja dostępna tylko dla instalatorów – aktywacja zakładki klawiszem Ctrl-P)
	Sprzedaż wielopaków w Small Business z modułem MPlatform.
	MPlatform w trybie RAD3
	Menu lokalne na stanowisku sprzedaży
	Obsługa programu lojalnościowego Hop&Shop (dotychczasowa eMka)

