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Wstęp
Program jest przeznaczony dla wykonawców i projektantów instalacji elektrycznych, 

teletechnicznych, oświetleniowych oraz architektów. Umożliwia wykonanie kosztorysów, ofert 

oraz projektów na rozwiązaniach firmy Schrack Technik. 

Program umożliwia zastosowanie ok 20 000 produktów oraz daje możliwość tworzenia 

bazy klientów użytkownika, pozwala zarządzać ofertami i zamówieniami. Każda 

przygotowana oferta lub zamówienie może być automatycznie przeniesiona do sklepu 

internetowego lub do Schrack CAD. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na www.schrack.pl lub wysyłając zapytanie 

na adres: wsparcie@schrack.pl

Schrack Technik Polska Sp. z o.o. – Centrala

ul. Staniewicka 5

03–310 Warszawa

Telefon: 22 205 31 00

Fax: 22 205 31 11
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Kalkulator Ofert

Pierwsze uruchomienie
Podczas pierwszego uruchomienia programu otworzy się okno ustawień programu.  

W tym oknie jest możliwość przeprowadzenie następujących czynności:

1. Zamykanie okna.

2. Okno do wprowadzenia loginu konta w sklepie Schrack. Zalogowanie w sklepie daje 

użytkownikowi możliwość pobrania własnych cen zakupowych oraz ich aktualizacji. 

Użytkownik niezalogowany będzie posługiwał się cenami katalogowymi.

3. Okno do wprowadzenia hasła do konta w sklepie Schrack.
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4. Przycisk przypominania hasła (dla użytkowników posiadających już login w sklepie 

Schrack). Po kliknięciu przekierowuje na stronę www.schrack.pl, gdzie po wpisaniu 

adresu e-mail zostanie wysłana wiadomość z informacjami niezbędnymi do ponownego 

logowania.

5. Dla użytkowników nie mających dostępu do sklepu Schrack, przycisk przekierowujący 

do strony www.schrack.pl, gdzie można założyć nowe konto (jeżeli konto jeszcze 

nie istnieje). Poprzez zalogowanie w systemie Schrack, dajemy dostęp do Państwa cen 

zakupowych.

6. Testowanie prawidłowego połączenia z Państwa kontem w sklepie Schrack.

7. Ustawienie języka interfejsu aplikacji. Nazwy produktów pozostają bez zmian.

8. Wybór listy produktów dla kraju użytkownika. Wybranie kodu kraju powoduje pobranie 

bazy produktowej przypisanej do danego kraju. Należy pamiętać, że opisy produktów 

będą w języku urzędowym danego kraju a ceny będą cenami katalogowymi. 

Asortyment będzie również dopasowany do danego kraju. Konta klientów są ściśle 

powiązane z krajem logowania, więc rabaty są udzielane tylko i wyłącznie na produkty 

dostępne w danym kraju.

9. Rozszerzenie lub zmniejszenie listy możliwych krajów do wyboru.

10. Możliwość dodania logo firmy (użytkownika programu), które będzie drukowane 

na dokumentach powstających w programie.

11. Aktualizacja bazy cennikowej. Należy pamiętać, iż program wgrywa do Kalkulatora 

Ofert nową bazę produktów z konta zalogowanego użytkownika (dla klientów 

zalogowanych) lub cen katalogowych (dla klientów niezalogowanych).

Ceny specjalne (stałe ceny) wprowadzone przez użytkownika programu, 

zostaną przykryte cenami jakie znajdują się w systemie Schrack.
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Kalkulator Ofert

12. Ustawienie automatycznego przypominania o aktualizacji cennika.

13. Zapisanie wszystkich zawartości Kalkulatora Ofert do zewnętrznego pliku bazy danych 

w celu archiwizacji lub przekazania innemu użytkownikowi.

14. Odzyskiwanie wszystkich danych Kalkulatora Ofert z zewnętrznego pliku bazy danych.

15. Zapisywanie wprowadzonych ustawień. Ustawienia także zostaną domyślnie zapisane 

w Schrack CAD.

16. Anulowanie wprowadzonych ustawień. Ustawienia także zostaną domyślnie anulowane 

w Schrack CAD.
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Menu główne
Po wprowadzeniu ustawień i po każdym kolejnym uruchomieniu programu, 

wyświetla się menu główne.

1 2

3 6
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1.1

1.3

1.2

5.2 5.1

1.4
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Kalkulator Ofert

1.   Moje dane firmowe tj. użytkownika programu. Umożliwia 

dostęp do podstawowych danych użytkownika. Takich jak: 

nazwa firmy, adres, nr klienta Schrack, osoby kontaktowej 

ze strony użytkownika programu. Osoba kontaktowa 

będzie domyślnie się pojawiała na wszystkich ofertach 

i zamówieniach.

1.1   Dodawanie pracowników firmy. Możliwy import lub export listy 

pracowników.

Lista jest wykorzystywana przy tworzeniu Ofert i Zamówień poprzez 

funkcję F4. Umożliwia wstawienie autora Oferty/Zamówienia.

1.2   Dodawanie produktów i pozycji cennikowych spoza katalogu 

produktów Schrack. Aby dodać nowy produkt, w pierwszej kolejności 

należy utworzyć własną grupę produktową PGR (zakładka „Lista grup 

produktowych PGR”) – 5.2.

Umożliwia import oraz export listy własnych produktów.

Lista jest wykorzystywana przy tworzeniu Ofert i Zamówień. 

„Moje produkty” nie przenoszą się z Oferty do Zamówienia przy 

automatycznym przejściu z Oferty na Zamówienie.

1.3   Tworzenie książki adresowej dla automatycznego wstawiania miejsca 

dostaw. Umożliwia import oraz export kontaktów.

Lista jest wykorzystywana przy tworzeniu ofert i zamówień.

1.4   Dodawanie tekstów używanych w czasie tworzenia Ofert i Zamówień. 

Umożliwia stworzenie gotowych tekstów, które będą wstawiane 

na początku oraz na końcu ofert i zamówień.
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2.   Klienci – Program umożliwia tworzenie własnej bazy 

klientów i danych teleadresowych klientów. Istnieje 

możliwość importu oraz exportu bazy do zewnętrznych 

plików. Program daje możliwość zdefiniowania 

indywidualnych narzutów na cenę zakupu dla danego 

klienta (przy tworzeniu ofert) z wyszczególnieniem każdej 

grupy produktowej osobno.

3.   Oferty – tworzenie nowych i modyfikacja istniejących 

ofert. Istnieje możliwość importu oraz exportu 

do zewnętrznych plików CSV i XML. Wykorzystując 

funkcję importu z pliku csv można wstawiać zestawienie 

materiałów z programu Schrack CAD, a wykorzystując 

funkcję eksportu do pliku csv można wyeksportować 

produkty do Schrack CAD.

4.   Zamówienia – tworzenie nowych i modyfikacja 

istniejących zamówień. Istnieje możliwość importu oraz 

exportu do zewnętrznych plików CSV i XML. 

Wykorzystując funkcję importu z pliku csv można 

wstawiać zestawienie materiałów z Programu Schrack 

CAD, a wykorzystując funkcję eksportu do pliku csv 

można wyeksportować produkty do Schrack CAD.

Menu główne 9



Kalkulator Ofert

5. Produkty – lista produktów (5.1) i grup produktowych PGR (5.2).

5.1   Lista produktów to baza wszystkich produktów Schrack.  

Klient zalogowany będzie miał wyświetloną cenę za produkty 

z uwzględnieniem rabatów jakie ma przydzielone w firmie Schrack 

Technik. Klient niezalogowany będzie miał wyświetlone ceny 

katalogowe.

Program daje możliwość wprowadzenia ceny specjalnej na dany 

produkt. Należy pamiętać, iż ceny które użytkownik samodzielnie 

wprowadzi, zostaną wykasowane podczas aktualizacji, na ich miejsce 

pojawią się ceny autoryzowane poprzez Schrack Technik. Aktualizacja 

produktów i cennika powoduje aktualizację Państwa cen zakupowych 

w Schrack Technik (dla użytkownika zalogowanego) oraz aktualizację 

o nowe produkty. Użytkownik niezalogowany aktualizuje produkty oraz 

ceny katalogowe.

Zakładka Dokumentacja w liście produktów pozwala zapoznać się 

z danym produktem na stronie internetowej. Znajdą tam Państwo 

takie informacje jak stany magazynowe oraz pełną dokumentację 

techniczną.
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5.2   Grupy produktowe występujące w Schrack, które powiązane 

są z rabatami. Możliwe jest tworzenie nowych grup produktowych 

wykorzystywanych tylko przez użytkownika programu. 

Grupy produktowe definiowane przez użytkownika programu mogą 

składać się maksymalnie z dwóch znaków. Jest możliwość usuwania 

grup produktowych oraz ich eksportowania.
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6.   Dostawcy – lista oddziałów i placówek Store Schrack. Funkcja daje 

możliwość wybrania preferowanego oddziału firmy Schrack Technik, 

z którego to będą realizowane Państwa zamówienia.

7. Ustawienia – dostęp do loginu i hasła do sklepu internetowego,  

języka, asortymentu dla danego kraju i logo w tle.

8. O programie – informacje o programie.

9. Wyjście z programu.
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Tworzenie nowej oferty
Aby utworzyć nową ofertę z Menu głównego należy wybrać przycisk „Oferty” a następnie 

„Nowa”. Następnie należy wypełnić pola w oknie „Nowa oferta”.

W polach „Nr inf. handlowej”(1), „Opis”(2), „Miejsce dostawy”(3) oraz „Ostateczny 

opis”(4) można skorzystać z gotowych tekstów wprowadzonych w „Moje konto”. Aby wejść 

do gotowych tekstów należy wybrać okno, w którym chcemy wstawić tekst i wcisnąć przycisk 

F4. W ten sam sposób można ze zbioru osób wypełnić pole „Autor”(5) oraz Miejsce 

dostawy (3).
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Kalkulator Ofert

Aby dodać klienta, można jego dane wpisać z poziomu okna „Nowa oferta” lub dodać 

klienta z katalogu za pomocą przycisku „Wybierz z katalogu klientów”(6).

Program daje możliwość dodawania lub odejmowania globalnie na ofercie rabatów (7).

Oferent, który automatycznie jest wpisany w nowej ofercie jest zdefiniowany w „Moich 

danych”. Oferenta można edytować.

Aby do oferty wstawić produkty należy przejść do zakładki „Pozycje oferty”(7). Następnie 

by otworzyć okno wstawiania produktów należy wcisnąć klawisz F3.

Wówczas możemy wybierać produkty po numerze katalogowym.
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Aby wykorzystać filtr do wyszukiwania produktów należy wcisnąć klawisz F5. Zostaniemy 

wtedy przekierowani do okna z listą produktów.
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Kalkulator Ofert

Po wstawieniu produktu i ustawieniu narzutu, łączna cena, zysk i marża zostaną 

automatycznie policzone przez program.

Narzut na danego klienta jest zdefiniowany przez użytkownika programu w zakładce 

Klienci/Indywidualne narzuty.

Termin dostawy domyślnie ustawiony jest na 14 dni. Możliwa jest zmiana terminu dostawy.

Po zakończeniu definiowania zamówienia należy wcisnąć przycisk „Zapisz”(8). Wyświetli się 

wtedy okno z listą istniejących ofert.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na istniejącą ofertę wyświetli się okno z operacjami 

możliwymi do wykonania na danej ofercie.
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9 10 11

Wybierając „Drukuj” lub „Drukuj do PDF” lub Eksport możliwe jest ukrycie cen (9), 

zestawienie według pola Uwagi (10) oraz wyświetlenie w cenach katalogowych (11). Opcja 

ukrywania cen umożliwia zrobienie wydruku na, którym będą widoczne numery katalogowe, 

opisy produktów, numer PGR oraz ilości. Wydruk z podziałem na pola „Uwagi” pozwala 

wydrukować dokument z podziałem np. na rozdzielnice, punkty dystrybucyjne, obiekty, 

instalacje itp. Ostatnia opcja to wydruk w cenach katalogowych. Wybierając tą opcję 

na ofercie będzie widoczna cena katalogowa.

Uwaga: produkty które mają status „cena specjalna” będą wyswietlone 

w specjalnej cenie zakupowej, a nie w cenie katalogowej.

Wybierając opcję „Wyślij e-mail” automatycznie stworzony zostanie plik PDF, który będzie 

zamieszczony w załączniku, a adresatem będzie osoba wpisana w Osoba kontaktowa/

Klient.

Możliwe jest eksportowanie ofert do plików CSV oraz XLS. Import ofert jest możliwe jedynie 

z plików CSV.
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Wyeksportowany plik CSV z produktami można zaimportować do Schrack CAD. W oknie 

Schrack CAD wybieramy rodzaj importu:

WW symbole jednokreskowe

WW symbole wielokreskowe

WW widoki

Wybierając „Generuj zamówienie” zostaniemy przeniesieni do okna tworzenia zamówienia.

Wówczas Oferta użytkownika zostanie przeliczona na ceny zakupowe jakie użytkownik 

programu posiada w Schrack. W tej sytuacji nie przeniosą się do zamówienia do Schrack 

„Moje produkty”.

Funkcja „Kopiuj z aktualnymi cenami” jest przydatna jeśli uległ zmianie cennik Schrack. 

Wówczas można zaktualizować wybrane Oferty o aktualne ceny zakupowe i aktualne ceny 

katalogowe.
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Tworzenie nowego zamówienia
Aby utworzyć nowe zamówienie z menu głównego należy wybrać przycisk „Zamówienia” 

a następnie „Nowe”. Następnie należy wypełnić pola w oknie „Nowe zamówienie”.

Nowe zamówienie może być także utworzone z poziomu Ofert poprzez użycie funkcji 

„Generuj zamówienie”.

W polach „Nr wewnętrzny”(1), „Opis”(2), „Miejsce dostawy”(3) oraz „Ostateczny opis”(4) 

można skorzystać z gotowych tekstów wprowadzonych w „Moje konto”.
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Aby wejść do gotowych tekstów należy wybrać okno, w którym chcemy wstawić tekst 

i wcisnąć przycisk F4. W ten sam sposób można ze zbioru osób wypełnić pole „Autor”(5).

Aby wstawić dostawcę, można jego dane wpisać z poziomu okna „Nowe zamówienie” lub 

wstawić dostawcę z katalogu za pomocą przycisku „Wybierz z katalogu dostawców”(6). 

Jeżeli ustawiony jest preferowany dostawca, zostanie on wstawiony domyślnie.

Użytkownik, który automatycznie jest wpisany w nowej ofercie został zdefiniowany 

w „Moich danych”. Użytkownika można edytować.

Aby do zamówienia wstawić produkty należy przejść do zakładki „Pozycje zamówienia”(7). 

Następnie by otworzyć okno wstawiania produktów należy wcisnąć klawisz F3. Wówczas 

mamy wybór produktów po numerze katalogowym.
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Aby wykorzystać filtr do wyszukiwania produktów należy wcisnąć klawisz F5. Zostaniemy 

wtedy przekierowani do okna z listą produktów.

Po wstawieniu produktu, cena i cena z VAT automatycznie zostaną policzone przez program. 

Wstawiane ceny są cenami zakupowymi w Schrack (dla klienta zalogowanego do sklepu 

Schrack) lub cenami katalogowymi (dla klienta niezalogowanego).

Termin dostawy domyślnie ustawiony jest na 14 dni. Możliwa jest zmiana terminu dostawy.

Po zakończeniu definiowania zamówienia należy wcisnąć przycisk „Zapisz”(8). Wyświetli się 

wtedy okno z rozpiską istniejących zamówień.
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Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na istniejące zamówienie wyświetli się okno 

z operacjami możliwymi do wykonania na danym zamówieniu.

Wybierając „Drukuj” lub „Drukuj do PDF” możliwe jest zestawienie według pola Uwagi (9).

Funkcja „Kopiuj z aktualnymi cenami” jest przydatna jeśli uległy zmianie ceny zakupowe 

i katalogowe dla użytkownika programu. Wówczas można zaktualizować wybrane 

Zamówienia o aktualne ceny zakupowe.

Wybierając „Generuj ofertę” zostaniemy przeniesieni do okna tworzenia oferty, a produkty 

z „Zamówienia” zostaną przeniesione do „Oferty”.

Wybierając opcję „Wyślij e-mail” automatycznie stworzony zostanie plik PDF, który będzie 

zamieszczony w załączniku.

Możliwe jest eksportowanie zamówień do plików CSV oraz XLS. Dzięki funkcji import z CSV 

można zaimportować do zamówienia produkty od innego użytkownika aplikacji.
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Wyeksportowany plik CSV z produktami z zamówienia można zaimportować do Schrack 

CAD. W oknie Schrack CAD wybieramy rodzaj importu:

WW symbole jednokreskowe

WW symbole wielokreskowe

WW widoki

Funkcja „Eksport do koszyka” daje możliwość wyeksportowania zamówienia do koszyka 

w sklepie Schrack (możliwe tylko dla użytkowników posiadających login i hasło w sklepie).

Po wybraniu tej funkcji, program pyta czy użytkownik chce utworzyć nową zawartość 

koszyka, czy też dodać produkty do istniejącego koszyka w sklepie.
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Przy wyborze „Utwórz nowy Koszyk” produkty które dotychczas były w Koszyku trafiają 

na listę życzeń w sklepie internetowym.
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Lista produktów PGR
Lista produktów PGR (Product Group Range) zawiera wszystkie grupy produktowe Schrack 

oraz daje możliwość stworzenia własnych grup produktowych (dla celów dodania własnych 

produktów lub pozycji).

Lista produktów PGR może być aktualizowana przy aktualizacji cennika. Użytkownik 

zalogowany (po aktualizacji) widzi ceny i rabaty jakie ma ustalone w firmie Schrack.

Aby stworzyć własną, nową grupę PGR z Menu głównego należy wybrać „Lista grup 

produktowych PGR”. W oknie które się wyświetli należy wybrać „Nowy”. Okno pozwala 

zdefiniować numer PGR, nazwę oraz przypisany rabat. Numer nowo dodanych grup PGR 

nie może przekraczać dwóch cyfr.
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Rabaty znajdujące się przy grupach PGR przeliczają ceny na produkty jakie posiada 

użytkownik programu i są wyświetlane przy wstawianiu produktu do Oferty lub 

do Zamówienia.
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Produkty
Aby wyświetlić wszystkie produkty z Menu głównego należy wybrać „Produkty” a następnie 

z listy rozwijalnej „Lista produktów”. Zostanie wyświetlone okno ze wszystkimi produktami 

dostępnymi w katalogu jak i produktami dodanymi przez użytkownika w „Moim koncie”.

Aby sprawdzić informacje o produkcie należy kliknąć przycisk „Dokumentacja”(1). 

Zostaniemy wtedy przekierowani do strony internetowej www.schrack.pl/szukaj/, 

z pełną dokumentacją danego produktu.
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Aby ustawić specjalną cenę dla produktu należy kliknąć na przycisk „Wprowadzanie ceny 

specjalnej”(2).

Uwaga: „aktualizacja produktów i cennika” spowoduje wstawienie takiej 

ceny (specjalnej lub po rabacie) jaką użytkownik ma przypisaną w systemie 

Schrack.

Produkty z ceną specjalną są podświetlane na czerwono.

Aby aktualizować listę produktów należy wcisnąć przycisk „Aktualizacja produktów 

i cennika”(3).

Aby ułatwić wyszukiwanie produktów możemy korzystać z filtrowania (4). Filtrować można 

po grupach PGR, cenie specjalnej, lub wpisując część nazwy lub numeru produktu.

Aby eksportować listę produktów należy kliknąć na przycisk „Eksport”(5). Listę produktów 

można eksportować do plików CSV i XLS.
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Tworzenie nowych dostawców
Aby utworzyć nowego dostawcę należy z Menu głównego kliknąć na przycisk „Dostawcy”. 

Wyświetli się wtedy okno wszystkich dostępnych dostawców.

W celu zdefiniowania nowego dostawcy należy wcisnąć przycisk „Nowy” (1) i wprowadzić 

niezbędne dane. Zaznaczenie pola „Preferowany dostawca” sprawi, że ustawiony w ten 

sposób dostawca będzie domyślnie wstawiany podczas tworzenia nowego zamówienia. 

Można wybrać tylko jednego preferowanego dostawcę.

Aby eksportować listę dostawców do pliku XLS lub CSV należy kliknąć na przycisk „Eksport”.
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CENTRALA WIEDEŃ
SCHRACH TECHNIK GMBH

Seybelgasse 13, a-1230 Wien
TEL +43 (01) 866 85-5900
E-MAIL info@schrack.com

CENTRUM LOGISTYCZNE  
I  KOMPETENCYJNE DLA POLSKI
SCHRACK TECHNIK POLSKA SP. Z O.O. 
ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa
Prologis Park Warszawa II, Budynek 2
TEL +48 22 / 205 31 00
FAX +48 22 / 205 3111
E-MAIL kontakt@schrack.pl

FIRMA

BIURO HANDLOWE  
& STORE WARSZAWA
ul. Staniewicka 5
03-310 Warszawa
TEL. (22) 205 31 10
FAX (22) 205 31 11

STORE BIAŁYSTOK
ul. Wiejska 65 lok. 10
15-351 Białystok
TEL. (85) 745 64 80
FAX (85) 745 64 81

BIURO HANDLOWE  
& STORE WIELKOPOLSKA
ul. Prymasa Augusta Hlonda 5
61-008 Poznań
TEL. (61) 652 33 62
FAX (61) 652 33 61

BIURO HANDLOWE  
& STORE POMORZE
ul. Grunwaldzka 613
80-337 Gdańsk
TEL. (58) 342 28 20
FAX (58) 342 28 21

STORE KIELCE
ul. Klonowa 55A lok. H
25-553 Kielce
TEL. (41) 335 55 60
FAX (41) 335 55 61

BIURO TECHNICZNE  
SZCZECIN
ul. Południowa 25B
pokój 420
71-001 Szczecin
KOM. 600 336 141

BIURO HANDLOWE  
& STORE DOLNY ŚLĄSK
ul. E. Kwiatkowskiego 15
52-326 Wrocław
TEL. (71) 716 45 30
FAX (71) 716 45 31

BIURO HANDLOWE  
& STORE ŚLĄSK
ul. Żeliwna 43
40-852 Katowice
TEL. (32) 363 59 60
FAX (32) 363 59 61


