
PcsFuelTerminal
Instrukcja obsługi



Producent

PCS s.c.
Ul. Storczykowa 2c
05-830 Nadarzyn

Telefon, faks: +48 22 758 50 89
Tel. komórkowy: +48 601 155 782

E-mail: mg@tankomaty.pl

Systemy informatyczne i samoobsługowe:
• www.tankomaty.pl  ,
• www.telemetry24.com  ,
• www.stanzbiornika.pl  ,
• terminale płatnicze,
• systemy automatycznej dystrybucji paliw,
• systemy kasowe,
• systemy pomiarowe oraz monitoringu zbiornika,
• systemy zarządzania;
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1. Funkcjonalność systemu
• pełen  obieg  dokumentów  podczas  obrotu  paliwami  w  systemie  hurtowym;  bazową 

wielkością rozliczeniową jest objętość w temperaturze referencyjnej 15oC;

• dwa poziomy dokumentów wejścia/wyjścia: zlecenia oraz operacje;  dzięki temu możemy 
oddzielić poziom decyzyjny od poziomu wykonawczego:

• zlecenia – poziom decyzyjny:

• zlecenie przyjęcia – decyzja o zakupie/przyjęciu określonej ilości produktu na 
terminal od określonego dostawcy,

• zlecenie wydania – decyzja o sprzedaży/wydaniu określonej ilości produktu 
określonemu odbiorcy, z wykorzystaniem określonego środka transportu oraz 
osoby odpowiedzialnej za obiór i transport;

• operacje – poziom wykonawczy:

• dokument  przyjęcia  –  dostawa  oraz  pomiar  i  rozliczenie  przyjmowanego 
produktu,

• dokument  wydania  –  załadunek  oraz  pomiar  i  rozliczenie  wydawanego 
produktu;

• funkcja obiegu dokumentów – świadectw jakości (atestów);  automatyczne śledzenie drogi 
przepływu  partii  produktu  z  konkretnym  atestem:  transport  >  przyjęcie  >  dostawa  > 
magazynowanie w zbiorniku > załadunek cysterny > wygenerowanie dokumentu wydania z 
właściwym atestem,

• funkcja  śledzenia  produktu  w temperaturze  referencyjnej,  określanie  faktycznej  gęstości 
danego  produktu  od  momentu  przyjęcia  na  terminal  do  wydania  na  cysternę  oraz 
automatyczne przeliczanie wg posiadanych parametrów (objętość rzeczywista, temperatura) 
objętości referencyjnej na podstawie tabel API,

• funkcje  automatyzacji  przepływu  informacji  oraz  danych  (stany  zbiorników,  wydania  z 
nalewaków) co ułatwia pracę personelu w zakresie planowania dostaw, nalewów, wydań, 
eliminuje błędy oraz pomyłki, ułatwia i przyspiesza pracę,

• funkcje prowadzenia kartotek (firm, kierowców, pojazdów, cystern);  pełne dane dotyczące 
firm,  uprawnienia  firm,  kierowców,  dokumenty  i  uprawnienia  kierowców,  pojazdów  i 
cystern, prawa jazdy, ubezpieczenia, badania, ADR-y, pojemności cystern i komór,

• funkcje  planowania  załadunku,  kontrola  dokumentów,  przydzielanie  nalewów,  kontrola 
procesu  załadunku;  weryfikacja  uprawnień  oraz  możliwości  środka  transportu  oraz 
kierowcy,

• funkcja tworzenia produktów pochodnych (wzbogacanych) – wyliczanie ilości domieszki, 
tworzenie  dokumentów wydania  dla  produktu  wzbogacanego,  atest  produktu  bazowego, 
rozliczenie magazynu środków wzbogacających,

• funkcja pracy zmianowej – rozliczenie i  kontrola personelu, bilans wykonanych operacji 
oraz stanu magazynu na zakończenie zmiany; uszczelnia to system i ułatwia rozliczania strat 
i niedoborów,

• funkcja remanentu – okresowa kontrola  stanów magazynowych,  rozliczenie niedoborów, 
kontrola personelu oraz określenie faktycznych stanów produktów;
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2. Logowanie użytkownika
System posiada możliwość pracy wielu użytkowników jednocześnie. Użytkownicy mogą posiadać 
różne uprawnienia przydzielone przez administratora, dzięki czemu łatwo jest zapanować nad pracą 
terminala oraz rozliczać pracowników z wykonywania przydzielonych im zadań a także zapewnić 
odpowiedzialność za wykonywane operacje.

Wpisz login i hasło użytkownika:

(domyślnie)

• login: pcs

• hasło: pcs

2.1. Praca na stanowisku operatora

Na każdym zbiorniku mamy informację o tym jaki produkt znajduje się w zbiorniku, ile produktu 
znajduje się w zbiorniku, ile pozostało miejsca do całkowitego wypełnienia zbiornika (DW), jaka 
jest temperatura produktu i gęstość produktu. Na nalewakach widzimy rodzaj produktu i końcowy 
stan licznika ostatniego nalewu.
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Ilustracja 2: Zbiorniki i nalewaki przedstawione graficznie

Ilustracja 1: Logowanie użytkownika



2.2. Praca z kartoteką firm
Każda firma w kartotece firm może zawierać następujące informacje:

• dane teleadresowe,

• rodzaj firmy (składujący, dostawca, odbiorca, transport, zlecający),

• miejsca (np. placówki/stacje paliw),

• kierowcy,

• pojazdy,

• naczepy.

Pojazdy i  naczepy oprócz numerów rejestracyjnych zawierają  konfigurację komór – dane te  są 
bardzo ważne podczas wykonywania planu załadunku.
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Ilustracja 3: Kartoteka firm – dane firmy

Ilustracja 4: Kartoteka firm - dane kierowcy



2.3. Rozpoczęcie zmiany

Z menu wybieramy Praca, Zmiany, Otwarcie nowej zmiany. Po otwarciu zmiany możliwa jest praca 
operatora.
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Ilustracja 5: Kartoteka firm - dane pojazdu

Ilustracja 6: Rozpoczęcie zmiany



2.4. Tworzenie zleceń przyjęcia
Z menu wybieramy  Przyjęcia, Nowe zlecenie przyjęcia. Na formularzu określamy nabywcę oraz 
produkty,  jakie  mają  zostać  przyjęte.  Nabywcę  wybieramy z  listy  –  są  to  firmy oznaczone  w 
katalogu firm jako „Składujący”.
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Ilustracja 7: Lista zmian

Ilustracja 8: Zlecenie przyjęcia



2.5. Wystawianie dokumentów przyjęcia
Wszystkie  dokumenty  przyjęcia  wystawiane  są  na  podstawie  zleceń  przyjęcia.  Wystawianie 
dokumentów przyjęcia możliwe jest tylko na otwartej zmianie. Aby utworzyć dokument przyjęcia, z 
menu wybieramy Przyjęcia, Dokumenty przyjęcia, Nowy – pokaże się lista z otwartymi zleceniami 
przyjęcia  – wybranie zlecenia  przyjęcia  spowoduje zapisanie nowego dokumentu przyjęcia.  Na 
dokumencie przyjęcia możemy przyjąć produkty na stan, wprowadzić dostawy do zbiorników lub 
zrobić bezpośrednie wydania z pominięciem zbiorników.

Dodatkowo  możemy  każdej  pozycji  przypisać  atest  w  formie  automatycznie  zeskanowanego 
obrazu,  do  późniejszego  wykorzystania  przy  drukowaniu  dokumentu  wydania  –  drukowanie 
atestów.
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Ilustracja 9: Dokument przyjęcia

Ilustracja 10: Dokument przyjęcia - 
skanowanie atestu



2.6. Tworzenie zleceń wydań
Z menu wybieramy Wydania, Zlecenia wydania, Nowe. Na formularzu określamy składującego, z 
którego  zasobów mają  zostać  wydane  produkty,  datę  ważności  zlecenia,  zlecającego,  odbiorcę, 
miejsce przeznaczenia, przewoźnika oraz listę produktów. Każdy produkt posiada limit wydania 
(objętość) produktu wraz z tolerancją objętości.  Zlecenia zostaną automatycznie zamknięte, jeśli 
minie  ich  data  ważności  lub  wydane  zostaną  wszystkie  produkty  w  ilościach  określonych  na 
zleceniu.
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Ilustracja 11: Dokument przyjęcia - dostawa do zbiornika

Ilustracja 12: Zlecenie wydania



2.7. Tworzenie planu załadunku (dokument wydania)
Z  menu  wybieramy  Wydania,  Dokumenty  wydania,  Nowy.  Zostaniemy  poproszeni  o  wybranie 
zlecenia wydania,  na podstawie którego przygotujemy plan załadunku i  dokument wydania.  W 
planie załadunku określamy, do których komór załadujemy dany produkt i w jakiej ilości. Gotowy 
plan  załadunku  możemy  wydrukować  i  przekazać  pracownikowi,  którego  zadaniem  będzie 
realizacja planu załadunku.
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Ilustracja 13: Dokument wydania - plan załadunku

Ilustracja 14: Wydruk planu załadunku



2.8. Tworzenie nalewów
Tworzenie  nalewów,  czyli  realizacja  planu  załadunku.  Jeśli  istnieje  taka  możliwość  dane  o 
nalewach odczytywane są automatycznie z układu nalewczego wraz z objętością oraz temperaturą. 
W przypadku konieczności ręcznego wprowadzenia nalewu z menu wybieramy Wydania, Nalewy,  
Nowy. Na formularzu wybieramy nalewak i decydujemy, czy chcemy wydać produkt bazowy czy 
pochodny (bazowy plus dodatek).

Na  kolejnym  formularzu  wprowadzamy  dane  nalewu  –  datę  rozpoczęcia  i  zakończenia,  stan 
licznika nalewaka przed i po, objętość, temperaturę, zbiornik, z którego realizowane jest wydanie 
lub pozycję z dokumentu przyjęcia jeśli wydanie jest bezpośrednie z pominięciem zbiornika. Atest 
produktu  automatycznie  przepisze  się  z  obowiązującego  atestu  na  zbiorniku  lub  z  pozycji 
dokumentu  przyjęcia.  Atesty  na  zbiornikach  aktualizują  się  przy  realizacji  dostawy (dokument 
przyjęcia).

Producent programu może przygotować na zamówienie klienta moduł importu danych nalewów, z 
istniejącego  systemu  nalewczego  na  terminalu  –  wtedy  nalewy  zostaną  automatycznie 
wprowadzone do programu.
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Ilustracja 15: Nowe wydanie (nalew)

Ilustracja 16: Nalew



2.9. Wydruk dokumentu wydania
Po podpięciu wszystkich nalewów możemy wydrukować dokument wydania oraz atesty produktów.
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Ilustracja 17: Wydruk dokumentu wydania



2.10.Zakończenie zmiany
Z menu wybieramy Praca, Zmiany. Wybieramy ostatnio otwartą zmianę.

2.11.Remanent

Przed  wykonaniem remanentu  należy  zamknąć  otwartą  zmianę.  Z  menu  wybieramy  Magazyn,  
Remanent, Nowy. Wybieramy firmę, w której przeprowadzimy remanent oraz rodzaj remanentu – 
podstawowy lub  operacyjny.  Remanent  operacyjny wykonujemy tylko  wtedy,  gdy zamierzamy 
wykonać zmiany na zbiornikach – zmianę produktu i/lub właściciela produktu.
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Ilustracja 19: Remanent - wybór rodzaju 
remanentu

Ilustracja 18: Dokument wydania - wydruk atestu



Na  remanencie  wprowadzamy  faktyczne  stany  produktów  w  zbiornikach  i  produktów 
nierozładowanych – wszystkie objętości podajemy w temperaturze referencyjnej (15ºC).
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Ilustracja 20: Remanent



3. Raporty i eksport danych

3.1. Raporty

3.1.1. Raport stanu magazynu
Z menu Raporty wybieramy Raport stanu magazynu. Raport przedstawia obliczone oraz faktyczne 
ilości produktów w zbiornikach, obliczone objętości produktów nierozładowanych, podsumowanie 
według produktów. Obliczenia wykonane są względem ostatniego remanentu.

3.1.2. Informacje o zbiornikach i atestach
Z menu  Raporty wybieramy  Informacje o zbiornikach i atestach. Pokaże się nam formularz, na 
którym znajdziemy aktualnie obowiązujące atesty i gęstości na zbiornikach, z możliwością zmiany 
obrazów (skanów) atestów. Widzimy również informacje objętości, temperaturze produktów oraz 
objętości wody.

3.1.3. Stan usługi wymiany danych
Program PcsFuelTerminal może być podłączony do elektronicznego systemu wymiany danych z 
innymi  systemami  –  producent  oferuje  wykonanie  modułu  wymiany  danych  na  zamówienie, 
według specyfikacji  dostarczonej  przez  klienta.  Gdy usługa  wymiany danych jest  włączona,  w 
menu Raporty, Stan usługi wymiany danych mamy wgląd w stan usługi wymiany danych – czy jest 
uruchomiona i czy zdalny system wymiany danych jest dostępny.

3.2. Eksport danych

W menu Raporty, Eksport do pliku XLS mamy możliwość eksportu danych do plików MS Excel.
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Ilustracja 21: Informacje o zbiornikach i atestach
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Ilustracja 22: Eksport do plików XLS



4. Rozpoczęcie pracy z programem
Przy  pierwszym  uruchomieniu  programu,  należy  wskazać  bazę  danych,  w  której  zostanie 
zainstalowana struktura do przechowywania danych. Obsługiwane bazy danych to MS SQL 2005 i 
MS SQL 2008 (lub nowsze, ale te nie były testowane). Jeśli w Twojej firmie działa już serwer MS 
SQL, wystarczy w oknie ustawień bazy danych wprowadzić:

• adres serwera,

• nazwę bazy danych, która ma zostać utworzona,

• dane użytkownika, który ma prawo utworzyć nową bazę danych na serwerze MS SQL.

Gdy nie jesteś pewien tych ustawień, poproś o pomoc administratora IT w swojej firmie.
Jeśli w Twojej firmie nie działa jeszcze żaden serwer MS SQL, poproś administratora IT w swojej 
firmie o zainstalowanie takiego,  lub wykonaj  instalację serwera samodzielnie.  Bezpłatną wersję 
serwera MS SQL możesz pobrać z internetu:

• MS SQL 2008 R2 SP2 EXPRESS
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30438
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Ilustracja 23: Konfiguracja bazy danych

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30438


5. Konfiguracja podstawowych parametrów
Po  zalogowaniu  się  do  programu,  przed  rozpoczęciem  właściwej  pracy  należy  skonfigurować 
podstawowe parametry, które są charakterystyczne dla Twojego terminala.

5.1. Właściciele produktów
Najpierw wybierz z menu Firmy. Na liście firm, pojawi się firma o nazwie „Moja firma”. Jest to 
domyślna  firma,  rodzaju  „składujący”  -  firmy  z  tego  rodzaju  są  traktowane  jako  właściciele 
produktów/zbiorników.  Jeśli  Twój  terminal  wydaje  produkty  kilku  firm,  możesz  je  dodać, 
pamiętając o zaznaczeniu przy każdej z nich rodzaju „składujący”. Zmień dane firmy „Moja firma” 
na prawidłowe.

5.2. Konfiguracja środowiska
Kolejnym krokiem będzie  konfiguracja  środowiska  terminala.  W tym celu  z  menu  wybieramy 
Ustawienia. Następnie kolejno ustawiamy konfigurację:

• dane terminala – dane adresowe terminala,

• personel – zarządzanie użytkownikami programu,

• produkty – wprowadzamy produkty, które mamy w zbiornikach,

• zbiorniki – wprowadzamy zbiorniki, które mamy na terminalu,

• nalewaki – wprowadzamy nalewaki i przyporządkowujemy im zbiorniki, które mamy na 
terminalu;

5.3. Graficzny podgląd zbiorników i nalewaków

Aby włączyć  graficzny podgląd  zbiorników i  nalewaków z  menu  Ustawienia wybierz  Wygląd, 
Okno główne i zaznacz „Włącz obsługę terminala”.
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Ilustracja 24: Ustawienia - wygląd 
okna głównego



Po wykonaniu  tych  czynności,  na ekranie głównym programu powinny pojawić się  zbiorniki  i 
nalewaki. Jeśli  nie widać wszystkich,  to znaczy, że znajdują się jeden pod drugim – tak jest w 
przypadku, gdy jeszcze w programie nikt nie ustawiał pozycji zbiorników/nalewaków na ekranie 
lub gdy dodano nowy zbiornik lub nalewak (domyślna pozycja każdego z nich to lewy górny róg). 
Aby  dostosować  pozycję  zbiorników  i  nalewaków,  należy  z  menu  Ustawienia wybrać  „włącz 
przesuwanie obiektów w głównym oknie”. Teraz za pomocą myszki, trzymając jej lewy przycisk 
nad obiektem, który chcesz przesunąć, możesz przemieszczać zbiorniki i nalewaki. Pamiętaj,  że 
rozmieszczenie tych elementów jest wspólne dla wszystkich użytkowników programu.
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