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1.

Informacje ogólne

Asystent Komornika jest programem usprawniającym pracę kancelarii komorniczej. Funkcjonalności Asystent
Komornika zostały podzielone na następujące moduły:
❖ sprawy - umożliwiający podgląd spraw postępowania oraz weryfikowanie harmonogramów spłat dla
dłużników,
❖ SMS - umożliwiający powiadomienie stron postępowania za pomocą wiadomości SMS,
❖ dokumenty - umożliwiający wymianę dokumentów elektronicznych pomiędzy uczestnikami
postępowania a kancelariami komorniczymi.
Asystent Komornika umożliwia pobieranie informacji dla:
❖ programów komorniczych: Komornik SQL, Kancelaria Komornika,
❖ systemów zarządzania bazą danych: MS SQL, PostgreSQL.
Uwierzytelnianie użytkownika odbywa się z pośrednictwem serwisu Komornik Online znajdującego się na
stronie internetowej https://www.komornik-online.eu sprawdzając następujące kryteria:
❖ poprawność loginu oraz hasła użytkownika,
❖ poprawność licencji Asystent Komornika (1 licencja na 1 stanowisko),
❖ typ konta użytkownika (logowanie możliwe tylko dla pracowników kancelarii),
❖ adres IP użytkownika (logowanie tylko z wybranych adresów IP).
W procesie konstruowania Asystent Komornika dobrano odpowiednie narzędzia techniczne, aby zapewnić
bezpieczeństwo wymiany danych. Asystent Komornika zaimplementowano na platformę Windows oraz
przetestowano pomyślnie na następujących wersjach systemu:
● Windows 10 Home,
● Windows 7 Home.
Dla każdej operacji wymagającej większej uwagi Asystent Komornika wyświetla okno domagające
potwierdzenia wykonania operacji.
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2.

Instalacja

Po uruchomieniu instalatora Asystent Komornika pojawiające się okno rozpoczyna proces instalacji.
Wymagane jest zapoznanie się z wyświetlającym ostrzeżeniem. Kliknięcie w przycisk Dalej pozwala przejść
do kolejnego kroku procesu instalacji.

Obowiązkowo należy zapoznać się z warunkami umowy licencyjnej, w celu jej zaakceptowania należy
kliknąć w przycisk Zgadzam się. Zaakceptowanie umowy licencyjnej umożliwia kontynuację procesu
instalacji po kliknięciu w przycisk Dalej.
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Przycisk Przeglądaj… umożliwia wybór folderu docelowego, w którym zostanie zainstalowany Asystent
Komornika. Kliknięcie w przycisk Dalej pozwala przejść do kolejnego kroku procesu instalacji.

Kliknięcie w przycisk Dalej potwierdza zakończenie konfiguracji opcji instalatora oraz uruchamia instalację
Asystent Komornika.
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Instalacja Asystent Komornika.

Po pomyślnym zakończeniu instalacji Asystent Komornika zostanie automatycznie uruchomiona instancja
Asystent Komornika. Zakończenie procesu instalacji następuje po kliknięciu przycisku Zamknij.
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3.

Proces logowania

Proces logowania składa się z następujących po sobie etapów:
❖ sprawdzenie licencji Asystent Komornika,
❖ uwierzytelnianie użytkownika,
❖ testowanie połączeń do baz danych,
❖ sprawdzenie aktualizacji Asystent Komornika.

Po pomyślnym zakończeniu procesu logowania lub po pomyślnej aktualizacji konfiguracji połączenia do baz
danych pojawia się O programie, w której znajduje się:
❖ informacja o zainstalowanej wersji Asystent Komornika,
❖ informacja o zalogowanym użytkowniku,
❖ kontakt do pomocy technicznej,
❖ kontakt handlowy,
❖ informacja o statusie połączenia serwisu Komornik Online z bazą kancelarii komorniczej,
❖ baner serwisu komorniczego,
❖ baner profesjonalnego niszczenia nośników danych.

8

3.1.

Formularz licencji

Formularz licencji pojawia się w przypadku braku licencji lub w przypadku błędów związanych z
licencjonowaniem Asystent Komornika.
Do pola wprowadzania danych należy wpisać licencję otrzymaną z serwisu Komornik Online, a następnie
kliknąć w przycisk Aktywuj, po pomyślnie aktywacji Asystent Komornika zostanie wyświetlony Formularz
logowania.
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3.2.

Formularz logowania

Formularz logowania umożliwia uwierzytelnienie użytkownika, wymaga podania loginu oraz hasła z serwisu
Komornik Online.
Kliknięcie przycisku Zaloguj rozpoczyna uwierzytelniania użytkownika. W przypadku otrzymania odmowy
dostępu zostanie wyświetlony Formularz logowania z komunikatem odnoszącym się do przyczyny braku
dostępu. Natomiast, gdy powód odmowy związany jest licencjonowaniem Asystent Komornika, wtedy
wyświetlony zostanie Formularz licencji.
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3.3.

Formularz aktualizacji

Formularz aktualizacji pojawia się, gdy dostępna jest nowa wersja Asystent Komornika.
Kliknięcie w przycisk Tak spowoduje uruchomienie aktualizacji. Natomiast, kliknięcie w przycisk Nie
pozwala na kontynuowanie pracy.
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3.4.

Formularz wymuszonej aktualizacji

Pojawienie się Formularz wymuszonej aktualizacji oznacza obligatoryjność aktualizacji Asystent Komornika.
Wyświetlenie Formularz wymuszonej aktualizacji występuje, gdy:
❖ w serwisie Komornik Online zostało uruchomione wymuszanie zainstalowania najnowszej wersji,
❖ została zaktualizowana oraz poprawnie uruchomiona nowsza wersja Asystent Komornika na innym
komputerze (odnosząca się do tej samej bazy danych Asystent Komornika) wraz z pomyślnie
zakończonym procesem logowania - takie zachowanie oznacza zablokowanie możliwości
jednoczesnego korzystania z programów różniących się wersją.
Kliknięcie w przycisk Tak spowoduje uruchomienie aktualizacji. Natomiast, kliknięcie w przycisk Nie
zamyka instancję Asystent Komornika.
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4.

Konfiguracja

4.1. Połączenie

W Połączenie należy zadeklarować szczegóły połączenia do baz danych.
Konfiguracje połączeń dotyczą następujących baz danych:
❖ programu komorniczego - wymagane uprawnienia odczytu i zapisu dla podanego użytkownika bazy
danych,
❖ skanów - wymagane uprawnienia odczytu i zapisu dla podanego użytkownika bazy danych,
❖ pism (tylko w programie komorniczym Kancelaria Komornika) - wymagane uprawnienie odczytu
dla podanego użytkownika bazy danych,
❖ Asystent Komornika - wymagane uprawnienia odczytu i zapisu dla podanego użytkownika bazy
danych,
Dla każdej konfiguracji połączenia do bazy danych należy wypełnić pola wprowadzania danych:
❖ Adres serwera - adres internetowy serwera bazy danych,
❖ Nazwa bazy - nazwa bazy danych,
❖ Prefiks bazy (tylko w programie komorniczym Kancelaria Komornika) - prefiks nazwy bazy
danych,
❖ Nazwa użytkownika - nazwa użytkownika bazy danych,
❖ Hasło użytkownika - hasło użytkownika bazy danych.
Kliknięcie w przycisk Uzupełnij o proponowane dane uzupełnia pola wprowadzania danych dotyczące
połączeń o sugerowane dane.
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4.2. Licencja

Licencja zawiera formularz zmiany licencji Asystent Komornika.
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4.3. Pakiet SMS

Pakiet SMS zawiera informacje o dostępnym pakiecie SMS.
Zapoznanie się z dostępnymi pakietami SMS
https://serwiskomorniczy.pl/zamow/wysylka-sms.

jest

możliwe

poprzez

stronę

internetową
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4.4. Ustawienia programu

Ustawienia programu zawiera ustawienia Asystent Komornika.
Należy wypełnić pola wprowadzania danych:
❖ Liczba dni na zaksięgowanie wpłaty - ilość dni (domyślnie 0), po których powinna być widoczna
wpłata w księdzę pieniężnej,
❖ Oprogramowanie biurowe - oprogramowanie biurowe wykorzystywane do konwersji plików na
pliki formatu PDF,
➢ Ścieżka do oprogramowania biurowego - ścieżka do głównego pliku wykonywalnego
wybranego oprogramowania biurowego,
❖ Zalogowany pracownik - pracownik kancelarii komorniczej typu komornik,
❖ Operator pocztowy (tylko w programie komorniczym Kancelaria Komornika) - operator pocztowy,
który będzie przypisany do adresata pisma po wysłaniu dokumentów elektronicznych.
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4.5. Podpis cyfrowy

W Podpis cyfrowy należy zadeklarować wykorzystywane typy kart kryptograficznych.
Oznaczając typ karty kryptograficznej dodatkowo należy zdefiniować w odpowiednim polu wprowadzania
danych ścieżkę dostępu do biblioteki PKCS#11 (domyślne ścieżki dostępu do bibliotek PKCS#11 znajdują się
na powyższym zrzucie ekranu, są one automatycznie uzupełniane w przypadku braku deklaracji ścieżki
dostępu do biblioteki PKCS#11).
Odróżnienie typu karty kryptograficznej KIR Graphite od typu karty kryptograficznej KIR Carbon jest
możliwe za pomocą pierwszych czterech znaków numeru seryjnego znajdującego się fizycznie na karcie
(1112… - karta KIR Graphite, 1012... - karta KIR Carbon).
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4.6. Szablony SMS

W Szablony SMS wyświetlana jest lista rekordów odnoszących się do szablonów SMS (wzorów
wykorzystywanych do wygenerowania treści SMS).
Kliknięcie w przycisk Nowy szablon pozwala przejść do Deklaracja szablonu SMS,
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4.6.1. Deklaracja szablonu SMS

Deklaracja szablonu SMS zawiera formularz deklaracji szablonu SMS.
W Deklaracja szablonu SMS występują następujące pola wprowadzania danych:
❖ Nazwa - unikalna nazwa szablonu SMS,
❖ Szablon domyślny - określenie czy aktualny szablon SMS ma być domyślnym szablonem SMS,
❖ Wartość - wzór treści SMS,
❖ Wygenerowana treść - wygenerowana treść SMS.
W prawej części Deklaracja szablonu SMS występuje lista rekordów odnoszących się do zadeklarowanych
zmiennych szablonów SMS w Asystent Komornika. Dla danego rekordu, kliknięcie w przycisk Wstaw
pozwala na dodanie zmiennej szablonu SMS do pola wprowadzania danych Wartość. Z każdą zmianą
wartości w polu wprowadzania danych Wartość generowana jest treść do pola wprowadzania danych
Wygenerowana treść (wszystkie odwołania do nazw zmiennych szablonów SMS zamieniane są na wartości
zmiennych szablonów SMS). Jednocześnie należy zaznaczyć, że zmienne systemowe Asystent Komornika
nie są zastępowane w tym miejscu, tak jak w przypadku zmiennej systemowej z Asystent Komornika o
nazwie Sygnatura, której wartość pojawia się dopiero w rekordzie wysyłanym do Lista SMS do wysłania.
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4.7. Zmienne szablonów SMS

W Zmienne szablonów SMS wyświetlana jest lista rekordów odnoszących się do zmiennych szablonów SMS.
Poprzez słowo zmienna należy rozumieć dane o charakterze nazwa i wartość, gdzie do wartości można
odwołać się poprzez odpowiednie użycie nazwy zmiennej. Przykładowo, zapis w formie [nr konta] pozwala
odwołać się do wartości zmiennej o nazwie nr konta.
Zmienne szablonów SMS zostały podzielone na:
❖ systemowe - zaimplementowane w Asystent Komornika (nie można ich edytować),
❖ użytkownika - zdefiniowane przez użytkownika.
Zmienne szablonów SMS mogą zostać wykorzystane w wygenerowaniu treści SMS w:
❖ edycji wartości Wartość w Deklaracja szablonu SMS,
❖ edycji wartości pola w danym wierszu z kolumny Treść SMS w Lista SMS do wysłania.
Kliknięcie w przycisk Nowa zmienna pozwala przejść do Deklaracja zmiennej szablonu SMS,
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4.7.1. Deklaracja zmiennej szablonu SMS

Deklaracja zmiennej szablonu SMS zawiera formularz deklaracji zmiennej szablonu SMS.
W Deklaracja zmiennej szablonu SMS występują następujące pola wprowadzania danych:
❖ Nazwa - unikalna nazwa zmiennej szablonu SMS,
❖ Wartość - wartość zmiennej szablonu SMS.
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5.

Moduł sprawy

5.1. Lista spraw

W Lista spraw wyświetlane są rekordy odnoszące się do spraw pobranych z bazy danych programu
komorniczego (dla programu komorniczego Komornik SQL pobierane są sprawy, których typ sprawy jest
różny od KMK).
W celu znalezienia szukanych rekordów Asystent Komornika oferuje filtrowanie po:
❖ Sygnatura - identyfikująca sprawę/sprawy
➢ sygnaturę sprawy należy wpisywać w formie [typ sprawy] [numer sprawy]/[rok sprawy],
np. KM 1/12,
➢ wartość [numer sprawy] oraz [rok sprawy] mogą być wartościami zakresu, stąd np. w
celu odnalezienia spraw typu KM z numerem sprawy od 1 do 100 z roku od 2012 do 2015
należy wprowadzić KM 1-100/12-15,
➢ do pola wprowadzania danych można również wpisywać wartość w następujących
formach:
■ [numer sprawy] - w wyniku zostaną otrzymane sprawy o wszystkich typach
spraw ze wszystkich lat z danym numerem sprawy,
■ /[rok sprawy] - w wyniku zostaną otrzymane sprawy z podanego roku,
■ [numer sprawy]/[rok sprawy] - w wyniku zostaną otrzymane sprawy o
wszystkich typach spraw zawierające podany numer oraz rok sprawy,
➢ możliwe filtrowanie po wielu formach, należy je oddzielić znakiem “,” (przecinek) lub “;”
(średnik),
❖ Stan - stan sprawy.
❖ Nazwa dłużnika - fragment nazwy dłużnika,
❖ Nazwa wierzyciela - fragment nazwy wierzyciela,
❖ Nazwa pełnomocnika - fragment nazwy pełnomocnika.
Kliknięcie w przycisk Odznacz wszystkie odznacza wszystkie elementy, które zostały zaznaczone.
Kliknięcie w przycisk Zaznacz wszystkie zaznacza elementy, które zostały wyszukane za pomocą filtrowania
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(zaznaczenie obejmuje pierwsze 10000 elementów). Kliknięcie w przycisk SMS (x) (gdzie x jest liczbą
elementów zaznaczonych) pozwala przejść do Lista SMS do wysłania, gdzie z danych zaznaczonych
rekordów pobierana i przekazywana jest lista dłużników.
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5.2. Harmonogram spłat

Harmonogram spłat zawiera listę rekordów odnoszących się do dłużników, dla których możliwe jest
określenie harmonogramu spłat w Asystent Komornika.
W celu znalezienia szukanych rekordów Asystent Komornika oferuje filtrowanie po:
❖ Sygnatura - identyfikująca sprawę/sprawy
➢ sygnaturę sprawy należy wpisywać w formie [typ sprawy] [numer sprawy]/[rok sprawy],
np. KM 1/12,
➢ wartość [numer sprawy] oraz [rok sprawy] mogą być wartościami zakresu, stąd np. w
celu odnalezienia spraw typu KM z numerem sprawy od 1 do 100 z roku od 2012 do 2015
należy wprowadzić KM 1-100/12-15,
➢ do pola wprowadzania danych można również wpisywać wartość w następujących
formach:
■ [numer sprawy] - w wyniku zostaną otrzymane sprawy o wszystkich typach
spraw ze wszystkich lat z danym numerem sprawy,
■ /[rok sprawy] - w wyniku zostaną otrzymane sprawy z podanego roku,
■ [numer sprawy]/[rok sprawy] - w wyniku zostaną otrzymane sprawy o
wszystkich typach spraw zawierające podany numer oraz rok sprawy,
➢ możliwe filtrowanie po wielu formach, należy je oddzielić znakiem “,” (przecinek) lub “;”
(średnik),
❖ Stan - stan sprawy.
❖ Nazwa dłużnika - fragment nazwy dłużnika,
❖ Dłużnicy z harmonogramem - określenie czy dłużnicy mają posiadać zadeklarowany
harmonogram spłat w Asystent Komornika:
➢ Tak - zadeklarowany harmonogram spłat,
➢ Tak (zaimportowany) - zaimportowany harmonogram spłat,
➢ Nie - brak harmonogramu spłat,
❖ Dłużnicy z numerem telefonu - określenie czy dłużnicy mają posiadać numer telefonu.
Harmonogramy spłat posiadające niepuste wartości Dzień powiadomienia SMS wyświetlane są w Cykliczne
SMS. Podgląd, edycja, usuwanie zaimportowanych harmonogramów spłat jest możliwe tylko i wyłącznie
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podczas filtrowania Dłużnicy z harmonogramem z wartością Tak (zaimportowany). Dla danego rekordu,
kliknięcie w ikonę książki pozwala na podgląd księgi pieniężnej dłużnika w Księga pieniężna dłużnika, a
kliknięcie w ikonę ołówka/plusa pozwala na deklarację harmonogramu spłat dla danego dłużnika w
Deklaracja harmonogramu spłat.
Kliknięcie w przycisk Odznacz wszystkie odznacza wszystkie elementy, które zostały zaznaczone.
Kliknięcie w przycisk Zaznacz wszystkie zaznacza elementy, które zostały wyszukane za pomocą filtrowania
(zaznaczenie obejmuje pierwsze 10000 elementów). Kliknięcie w przycisk SMS (x) (gdzie x jest liczbą
elementów zaznaczonych) pozwala przejść do Lista SMS do wysłania, gdzie z danych zaznaczonych
rekordów pobierana i przekazywana jest lista dłużników.
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5.2.1. Deklaracja harmonogramu spłat

Deklaracja harmonogramu spłat zawiera formularz deklaracji harmonogramu spłat dłużnika.
W Deklaracja harmonogramu spłat występują następujące pola wprowadzania danych:
❖ Dłużnik - nazwa dłużnika,
❖ Sygnatura sprawy - sygnatura sprawy,
❖ Rozpoczęcie (miesiąc) - miesiąc rozpoczęcia harmonogramu spłaty,
❖ Rozpoczęcie (rok) - rok rozpoczęcia harmonogramu spłaty,
❖ Deklarowana kwota - kwota, którą dłużnik ma regularnie wpłacać,
❖ Dzień deklarowanej wpłaty - numer dnia miesiąca odnoszący się do dnia, do którego dłużnik jest
zobowiązany uregulować należność,
❖ Dzień powiadomienia SMS - numer dnia miesiąca określający dzień, od którego Asystent
Komornika będzie przypominał w Cykliczne SMS o wysłaniu SMS-a do dłużnika o uiszczeniu
wpłaty,
❖ Szablon SMS - szablon SMS wykorzystywany w procesie wygenerowania treści SMS.
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5.2.2. Księga pieniężna dłużnika

Księga pieniężna dłużnika zawiera listę wpłat dłużnika dla danej sprawy.
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5.3. Import harmonogramów

Import harmonogramów zawiera listę rekordów odnoszących się do dłużników, dla których możliwe jest
zaimportowanie zadeklarowanych harmonogramów spłat z programu komorniczego do harmonogramów
spłat Asystent Komornika.
W celu znalezienia szukanych rekordów Asystent Komornika oferuje filtrowanie po:
❖ Sygnatura - identyfikująca sprawę/sprawy
➢ sygnaturę sprawy należy wpisywać w formie [typ sprawy] [numer sprawy]/[rok sprawy],
np. KM 1/12,
➢ wartość [numer sprawy] oraz [rok sprawy] mogą być wartościami zakresu, stąd np. w
celu odnalezienia spraw typu KM z numerem sprawy od 1 do 100 z roku od 2012 do 2015
należy wprowadzić KM 1-100/12-15,
➢ do pola wprowadzania danych można również wpisywać wartość w następujących
formach:
■ [numer sprawy] - w wyniku zostaną otrzymane sprawy o wszystkich typach
spraw ze wszystkich lat z danym numerem sprawy,
■ /[rok sprawy] - w wyniku zostaną otrzymane sprawy z podanego roku,
■ [numer sprawy]/[rok sprawy] - w wyniku zostaną otrzymane sprawy o
wszystkich typach spraw zawierające podany numer oraz rok sprawy,
➢ możliwe filtrowanie po wielu formach, należy je oddzielić znakiem “,” (przecinek) lub “;”
(średnik),
❖ Stan - stan sprawy.
❖ Nazwa dłużnika - fragment nazwy dłużnika,
❖ Dłużnicy z harmonogramem - określenie czy dłużnicy mają posiadać zadeklarowany
harmonogram spłat w programie komorniczym:
➢ Tak - zadeklarowany harmonogram spłat,
➢ Tak (ważny) - zadeklarowany ważny harmonogram spłat,
➢ Tak (nieważny) - zadeklarowany nieważny harmonogram spłat,
➢ Nie - brak harmonogramu spłat,
❖ Dłużnicy z numerem telefonu - określenie czy dłużnicy mają posiadać numer telefonu,
❖ Dłużnicy z harmonogramem Asystenta - określenie czy dłużnicy mają posiadać zadeklarowany
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harmonogram spłat w Asystent Komornika.
Kliknięcie w przycisk Odznacz wszystkie odznacza wszystkie elementy, które zostały zaznaczone.
Kliknięcie w przycisk Zaznacz wszystkie zaznacza elementy, które zostały wyszukane za pomocą filtrowania
(zaznaczenie obejmuje pierwsze 10000 elementów). Kliknięcie w przycisk Importuj (x) (gdzie x jest liczbą
elementów zaznaczonych) pozwala zaimportować zaznaczone harmonogramy spłat zadeklarowane w
programie komorniczym do harmonogramów spłat Asystent Komornika.
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5.4. Weryfikacja spłat

Weryfikacja spłat zawiera listę rekordów odnoszących się do dłużników wraz z zadeklarowanymi
harmonogramami spłat w Asystent Komornika.
W Weryfikacja spłat możliwa jest weryfikacja przestrzegania harmonogramów spłat Asystent Komornika dla
dłużników, odbywa się ona dla wybranego miesiąca danego wybranego roku. Dla danego rekordu wartość w
kolumnie Suma wpłat oznacza sumę wpłat dłużnika dla wybranego okresu.
W celu znalezienia szukanych rekordów Asystent Komornika oferuje filtrowanie po:
❖ Rok - rok,
❖ Miesiąc - nazwę miesiąca,
❖ Status - status w weryfikacji spłat:
➢ Prawidłowy - wartość Suma wpłat dla danego rekordu jest równa kwocie zadeklarowanej
w harmonogramie spłat Asystent Komornika,
➢ Prawidłowy - zweryfikowany przez pracownika - oznaczenie rekordu jako ‘pominiętego’
w weryfikacji spłat,
➢ Nieprawidłowy - wartość Suma wpłat dla danego rekordu nie jest równa kwocie
zadeklarowanej w harmonogramie spłat,
➢ Oczekujący - suma Dzień wpłaty (zadeklarowany w harmonogramie spłat Asystent
Komornika) oraz Liczba dni na zaksięgowanie wpłaty (zadeklarowana w Ustawienia
programu) jest większa od dzisiejszego dnia dla danego rekordu.
Kliknięcie w przycisk Odznacz wszystkie odznacza wszystkie elementy, które zostały zaznaczone.
Kliknięcie w przycisk Prawidłowy (x) (gdzie x jest liczbą elementów zaznaczonych) umożliwia zmianę dla
zaznaczonych rekordów wartości z kolumny Status na wartość Prawidłowy - zweryfikowany przez
pracownika. Natomiast kliknięcie przycisk Nieprawidłowy (x) (gdzie x jest liczbą elementów
zaznaczonych) pozwala na usunięcie dla zaznaczonych rekordów deklaracji elementów ‘pominiętych’ (ze
statusem Prawidłowy - zweryfikowany przez pracownika). Kliknięcie w przycisk SMS (x) (gdzie x jest
liczbą elementów zaznaczonych) pozwala przejść do Lista SMS do wysłania, gdzie z danych zaznaczonych
rekordów pobierana i przekazywana jest lista dłużników.
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Przykłady użycia:
● Dłużnik zadeklarował kwotę 100 zł (miesięcznie), natomiast wpłacił 400 zł w danym miesiącu
○ Rozwiązanie: zmiana daty harmonogramu spłat Asystent Komornika (na późniejszą),
● Brak wpłaty dłużnika w danym miesiącu (komornik jej nie oczekuje)
○ Rozwiązanie: oznaczenie rekordu jako Prawidłowy - zweryfikowany przez pracownika.
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6.

Moduł SMS

6.1. Wysłane

Wysłane SMS zawiera listę rekordów odnoszących się do wysłanych SMS-ów.
W celu znalezienia szukanych rekordów Asystent Komornika oferuje filtrowanie po:
❖ Nr telefonu - fragment numeru telefonu.
Dla danego rekordu, kliknięcie w ikonę książki pozwala na podgląd szczegółów rozsyłki w Szczegóły rozsyłki
SMS.
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6.2. Rozsyłki

W Rozsyłki SMS znajduje się lista rekordów odnoszących się do rozsyłek SMS.
Poprzez słowo rozsyłka należy rozumieć paczkę zawierającą SMS-y (jeden lub więcej). Wartość w kolumnie
Liczba SMS-ów wysłanych dla danego rekordu oznacza [liczbę doręczonych SMS-ów] / [liczbę wysłanych
SMS-ów], która wyliczana jest na podstawie danych zawartych w bazie danych Asystent Komornika.
W celu znalezienia szukanych rekordów Asystent Komornika oferuje filtrowanie po:
❖ Status rozsyłki - status rozsyłki.
Dla danego rekordu, kliknięcie w ikonę książki pozwala na podgląd szczegółów rozsyłki w Szczegóły rozsyłki
SMS, a kliknięcie w ikonę zapętlonej strzałki pozwala na odświeżenie statusu rozsyłki.
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6.2.1. Szczegóły rozsyłki

W Szczegóły rozsyłki SMS znajdują się szczegóły rozsyłki.
W przypadku, gdy dana rozsyłka nie istnieje w serwisie Komornik Online lub wystąpił błąd pobierania
szczegółów rozsyłki z serwisu Komornik Online, wtedy nie pojawia się kolumna Treść SMS.

34

6.3. Cykliczne

Cykliczne SMS zawierają listę rekordów odnoszących się do cyklicznych SMS-ów.
Cykliczność SMS-ów nie oznacza automatycznego wysyłania SMS-ów, polega ona na przypominaniu o
wysyłaniu SMS-ów.
Na liście domyślnie są zaznaczone te rekordy, które powinny przejść przez proces wysyłania SMS-ów
(powinna zaistnieć akcja przypomnienia SMS). Zaznaczanie odbywa się na wyliczeniu czy Dzień
powiadomienia SMS jest w pewnym przedziale (od dnia ostatniego wysłania SMS-a do dnia aktualnego).
Przedział dla danego rekordu jest wyznaczany na podstawie następujących wartości: data dzisiejsza, data
utworzenia elementu, data ostatniego wysłanego SMS-a. W przypadku, gdy Dzień powiadomienia SMS jest
wartością niemożliwą dla danego miesiąca np. 31 dla miesiąca luty, wtedy powiadomienie o wysłaniu będzie
widoczne od ostatniego dnia miesiąca lutego.
Kliknięcie w przycisk Rezygnacja (x) (gdzie x jest liczbą elementów zaznaczonych) pozwala na rezygnację
dla zaznaczonych rekordów z przypominania o wysyłaniu SMS-ów w aktualnym miesiącu. Kliknięcie w
przycisk SMS (x) (gdzie x jest liczbą elementów zaznaczonych) pozwala przejść do Lista SMS do wysłania,
gdzie z danych zaznaczonych rekordów pobierana i przekazywana jest lista dłużników.
Kliknięcie w przycisk Nowy cykliczny pozwala przejść do Deklaracja cyklicznego SMS.
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6.3.1. Deklaracja cyklicznego SMS

Deklaracja cyklicznego SMS zawiera formularz deklaracji cyklicznego SMS.
W Deklaracja cyklicznego SMS występują następujące pola wprowadzania danych:
❖ Nazwa - unikalna nazwa cyklicznego SMS,
❖ Nr telefonu - numer telefonu komórkowego,
❖ Dzień powiadomienia SMS - numer dnia miesiąca określający dzień, od którego Asystent
Komornika będzie przypominał w Cykliczne SMS o wysłaniu SMS-a do dłużnika o uiszczeniu
wpłaty,
❖ Szablon SMS - szablon SMS wykorzystywany w procesie wygenerowania treści SMS.
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6.4. Lista SMS do wysłania

Lista SMS do wysłania zawiera listę rekordów odnoszących się do dłużników, do których można wysłać
powiadomienie SMS.
W przypadku, gdy zostaną przekazane rekordy do Lista SMS do wysłania nie posiadające przypisanego
szablonu SMS, wtedy ich wybranym szablonem SMS będzie domyślny szablon SMS (możliwe jest
zadeklarowanie tylko jednego domyślnego szablonu SMS).
Dla danego wiersza, pola znajdujące się w kolumnie Nr tel. oraz Treść SMS można zmodyfikować na
potrzeby pojedynczej rozsyłki SMS. Rekordy zawierające zduplikowane wartości z kolumny Nr tel.
wyświetlane są jeden za drugim (tylko pierwszy z nich jest domyślnie zaznaczony). Kliknięcie w przycisk
Przejdź do podsumowania pozwala przejść do Podsumowanie wysyłania SMS.
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6.5. Podsumowanie wysyłania SMS

Podsumowanie wysyłania SMS zawiera listę zaznaczonych rekordów z Lista SMS do wysłania, do których
można wysłać powiadomienie SMS.
W Podsumowanie wysyłania SMS zawarta jest informacja o dostępnym pakiecie SMS. Kliknięcie w przycisk
Wyślij SMS-y pozwala rozpocząć proces wysyłania SMS-ów, po prawidłowym wysłaniu SMS-ów Asystent
Komornika przechodzi do Rozsyłki SMS.
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7.

Moduł dokumenty

7.1. Lista firm

W Lista firm wyświetlana jest lista rekordów odnoszących się do firm windykacyjnych umożliwiających
wymianę dokumentów elektronicznych z kancelarią komorniczą użytkownika.
Dla danego rekordu, kliknięcie w przycisk Wybierz firmę pozwala na pracę w Asystent Komornika z
dokumentami elektronicznymi pochodzącymi z wybranej firmy windykacyjnej.
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7.2. Importuj zwrotki

Importuj zwrotki zawiera listę rekordów odnoszących się do doręczonych dokumentów elektronicznych do
wybranej firmy windykacyjnej wysłanych z kancelarii komorniczej użytkownika, dla których możliwy jest
import treści zwrotek do bazy danych programu komorniczego.
Kliknięcie w przycisk Odznacz wszystkie odznacza wszystkie elementy, które zostały zaznaczone.
Natomiast, kliknięcie w przycisk Importuj (x) (gdzie x jest liczbą elementów zaznaczonych) umożliwia
zaimportowanie treści zwrotek do bazy danych programu komorniczego (dodanie nowych dokumentów
skanowanych typu zwrotka) oraz zmianę statusów pism na status doręczenia dla pism, do których odnoszą się
zaimportowane zwrotki.
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7.3. Odebrane

Odebrane dokumenty zawiera listę rekordów odnoszących się do odebranych dokumentów elektronicznych
przez kancelarię komorniczą użytkownika, które zostały wysłane z wybranej firmy windykacyjnej.
W celu znalezienia szukanych rekordów Asystent Komornika oferuje filtrowanie po:
❖ Archiwum - określenie czy dokument elektroniczny został zarchiwizowany.
Dla danego rekordu, kliknięcie w ikonę książki pozwala na podgląd dziennika zdarzeń dokumentu
elektronicznego w Dziennik zdarzeń dokumentu, natomiast kliknięcie w ikonę lupy umożliwia podgląd
szczegółów dokumentu elektronicznego w Szczegóły dokumentu. Dodatkowo, kliknięcie w przycisk Przypisz
sprawę dla danego rekordu pozwala na przypisanie sprawy do dokumentu elektronicznego w Przypisanie
sprawy do dokumentu.
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7.4. Wysłane

Wysłane dokumenty zawiera listę rekordów odnoszących się do wysłanych dokumentów elektronicznych z
kancelarii komorniczej użytkownika do wybranej firmy windykacyjnej.
W celu znalezienia szukanych rekordów Asystent Komornika oferuje filtrowanie po:
❖ Status - status w procesie wysyłania dokumentu elektronicznego,
❖ Status pliku potwierdzenia odbioru - status pobrania potwierdzenia odbioru dokumentu
elektronicznego:
➢ Pobrany - został pobrany plik potwierdzenia odbioru dokumentu elektronicznego z
Szczegóły dokumentu lub z serwisu Komornik Online,
➢ Niepobrany - niepobrany,
➢ Niezapisany w bazie programu komorniczego - niezapisany w bazie danych programu
komorniczego,
➢ Zapisany w bazie programu komorniczego - zapisany w bazie danych programu
komorniczego.
Dla danego rekordu, kliknięcie w ikonę książki pozwala na podgląd dziennika zdarzeń dokumentu
elektronicznego w Dziennik zdarzeń dokumentu, natomiast kliknięcie w ikonę lupy umożliwia podgląd
szczegółów dokumentu elektronicznego w Szczegóły dokumentu.
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7.5. Dokument
7.5.1. Szczegóły dokumentu

Szczegóły dokumentu zawiera szczegółowe informacje o wybranym dokumencie elektronicznym.
Możliwe operacje do wykonania na wybranym dokumencie elektronicznym w Szczegóły dokumentu to:
❖ archiwizacja dokumentu elektronicznego (tylko dla odebranych dokumentów elektronicznych),
❖ pobranie treści dokumentu elektronicznego,
❖ pobranie treści wysłanego pisma (tylko dla wysyłanych dokumentów elektronicznych),
❖ pobranie pliku potwierdzenia odbioru dokumentu elektronicznego.
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7.5.2. Dziennik zdarzeń

Dziennik zdarzeń dokumentu zawiera listę rekordów odnoszących się do wykonanych operacji związanych z
wybranym dokumentem elektronicznym.
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7.5.3. Przypisanie sprawy do dokumentu

W Przypisanie sprawy do dokumentu znajduje się lista rekordów odnosząca się do spraw pobranych z bazy
danych programu komorniczego (dla programu komorniczego Komornik SQL pobierane są sprawy, których
typ sprawy jest różny od KMK).
W celu znalezienia szukanych rekordów Asystent Komornika oferuje filtrowanie po:
❖ Sygnatura - identyfikująca sprawę/sprawy
➢ sygnaturę sprawy należy wpisywać w formie [typ sprawy] [numer sprawy]/[rok sprawy],
np. KM 1/12,
➢ wartość [numer sprawy] oraz [rok sprawy] mogą być wartościami zakresu, stąd np. w
celu odnalezienia spraw typu KM z numerem sprawy od 1 do 100 z roku od 2012 do 2015
należy wprowadzić KM 1-100/12-15,
➢ do pola wprowadzania danych można również wpisywać wartość w następujących
formach:
■ [numer sprawy] - w wyniku zostaną otrzymane sprawy o wszystkich typach
spraw ze wszystkich lat z danym numerem sprawy,
■ /[rok sprawy] - w wyniku zostaną otrzymane sprawy z podanego roku,
■ [numer sprawy]/[rok sprawy] - w wyniku zostaną otrzymane sprawy o
wszystkich typach spraw zawierające podany numer oraz rok sprawy,
➢ możliwe filtrowanie po wielu formach, należy je oddzielić znakiem “,” (przecinek) lub “;”
(średnik).
Kliknięcie w przycisk Wybierz sprawę dla danego rekordu pozwala na przypisanie wybranej sprawy do
wybranego odebranego dokumentu elektronicznego, co oznacza zaimportowanie treści wybranego
odebranego dokumentu elektronicznego do wybranej sprawy z bazy danych programu komorniczego
(dodanie nowych dokumentów skanowanych typu czynność obca).
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7.6. Składanie podpisu
7.6.1. Wybór certyfikatu

Wybór certyfikatu zawiera listę rekordów odnoszących się do aktualnie dostępnych certyfikatów osobistych w
systemie operacyjnym pozwalających na podpisywanie treści dokumentów elektronicznych.
Kliknięcie w przycisk Wybierz certyfikat dla danego rekordu pozwala przejść do Formularz PIN
zapamiętując wybrany przez użytkownika certyfikat osobisty, który będzie wykorzystywany do podpisywania
treści dokumentów elektronicznych.
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7.6.2. Formularz PIN

Formularz PIN zawiera formularz PIN umożliwiający uwierzytelnienie dostępu do klucza prywatnego
wybranego certyfikatu osobistego.
Wpisana wartość w polu wprowadzania danych odnosząca się do PIN-u uwierzytelniającego dostęp do klucza
prywatnego wybranego certyfikatu osobistego jest:
❖ wyświetlana niejawnie,
❖ usuwana z pamięci Asystent Komornika po wykonaniu operacji związanych z podpisywaniem treści
dokumentów elektronicznych,
❖ nigdzie trwale przechowywana.
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7.7. Wyślij
7.7.1. Czynności typu pismo

W Czynności typu pismo znajduje się lista rekordów odnoszących się do czynności typu pismo, dla których
istnieje możliwość pozwalająca przekonwertować treści pism do plików formatu PDF, podpisać je
elektronicznie, a następnie wysłać elektronicznie jako dokumenty elektroniczne do wybranej firmy
windykacyjnej.
W celu znalezienia szukanych czynności typu pismo Asystent Komornika oferuje filtrowanie po:
❖ Sygnatura - identyfikująca sprawę/sprawy
➢ sygnaturę sprawy należy wpisywać w formie [typ sprawy] [numer sprawy]/[rok sprawy],
np. KM 1/12,
➢ wartość [numer sprawy] oraz [rok sprawy] mogą być wartościami zakresu, stąd np. w
celu odnalezienia spraw typu KM z numerem sprawy od 1 do 100 z roku od 2012 do 2015
należy wprowadzić KM 1-100/12-15,
➢ do pola wprowadzania danych można również wpisywać wartość w następujących
formach:
■ [numer sprawy] - w wyniku zostaną otrzymane sprawy o wszystkich typach
spraw ze wszystkich lat z danym numerem sprawy,
■ /[rok sprawy] - w wyniku zostaną otrzymane sprawy z podanego roku,
■ [numer sprawy]/[rok sprawy] - w wyniku zostaną otrzymane sprawy o
wszystkich typach spraw zawierające podany numer oraz rok sprawy,
➢ możliwe filtrowanie po wielu formach, należy je oddzielić znakiem “,” (przecinek) lub “;”
(średnik),
❖ Czynność - fragment nazwy czynności,
❖ Data czynności od - data czynności od,
❖ Data czynności do - data czynności do,
❖ Uczestnik - fragment nazwy uczestnika,
❖ Typ adresata - typ adresata,
❖ Typ przesyłki (tylko w programie komorniczym Komornik SQL) - typ przesyłki ,
❖ Typ operatora pocztowego (tylko w programie komorniczym Kancelaria Komornika) - typ
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operatora pocztowego .
Kliknięcie w przycisk Odznacz wszystkie odznacza wszystkie elementy, które zostały zaznaczone.
Natomiast, kliknięcie w przycisk Przejdź do wysłania (x) (gdzie x jest liczbą elementów zaznaczonych)
pozwala przejść do Wybrane czynności typu pismo wraz z zaznaczonymi elementami.
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7.7.2. Wybrane czynności typu pismo

Wybrane czynności typu pismo zawiera listę rekordów odnoszących się do wybranych elementów z Czynności
typu pismo.
Kliknięcie w Wyślij dokumenty pozwala przejść do Składanie podpisu - ustawienia podpisu dla wysyłania w
celu konfiguracji ustawień podpisu elektronicznego.
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7.7.3. Składanie podpisu - ustawienia podpisu

Składanie podpisu - ustawienia podpisu dla wysyłania zawiera ustawienia podpisu elektronicznego dla
wysyłania dokumentów elektronicznych.
W Składanie podpisu - ustawienia podpisu dla wysyłania występują następujące pola wprowadzania danych:
❖ Typ karty kryptograficznej - typ karty kryptograficznej,
❖ Rodzaj potwierdzenia - rodzaj potwierdzenia odbioru.
Proces wysyłania dokumentów elektronicznych rozpoczyna się po kliknięciu Tak w oknie domagającym
potwierdzenia wykonania operacji, które pojawia się po kliknięciu w przycisku Potwierdź w Formularz PIN.
Dla każdego pisma z bazy danych programu komorniczego, które zostało wysłanym dokumentem
elektronicznym zmieniany jest jego status wysyłania w księdze nadawczej na status wysłania.
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7.7.4. Podsumowanie wysyłania dokumentów

W Podsumowanie wysyłania dokumentów znajduje podsumowanie po zakończonym procesie wysyłania
dokumentów elektronicznych.
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7.8. Odbierz
7.8.1. Dokumenty do odebrania

W Dokumenty do odebrania znajduje się lista rekordów odnoszących się do dokumentów elektronicznych do
odebrania.
Kliknięcie w przycisk Odznacz wszystkie odznacza wszystkie elementy, które zostały zaznaczone.
Natomiast, kliknięcie w przycisk Przejdź do odebrania (x) (gdzie x jest liczbą elementów zaznaczonych)
pozwala przejść do Wybrane dokumenty do odebrania wraz z zaznaczonymi elementami.
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7.8.2. Wybrane dokumenty do odebrania

Wybrane dokumenty do odebrania zawiera listę rekordów odnoszących się do wybranych elementów z
Dokumenty do odebrania.
Kliknięcie w Odbierz dokumenty pozwala przejść do Składanie podpisu - ustawienia podpisu dla
odbierania w celu konfiguracji ustawień podpisu elektronicznego.
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7.8.3. Składanie podpisu - ustawienia podpisu

Składanie podpisu - ustawienia podpisu dla odbierania zawiera ustawienia podpisu elektronicznego dla
odbierania dokumentów elektronicznych.
W Składanie podpisu - ustawienia podpisu dla odbierania występują następujące pola wprowadzania danych:
❖ Typ karty kryptograficznej - typ karty kryptograficznej.
Proces odbierania dokumentów elektronicznych rozpoczyna się po kliknięciu Tak w oknie domagającym
potwierdzenia wykonania operacji, które pojawia się po kliknięciu w przycisk Potwierdź w Formularz PIN.
Dla każdego pomyślnie odebranego dokumentu importowana jest jego treść do bazy danych programu
komorniczego (dodanie nowych dokumentów skanowanych typu czynność obca).
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7.8.4. Podsumowanie odbierania dokumentów

W Podsumowanie odbierania dokumentów znajduje podsumowanie po zakończonym procesie odbierania
dokumentów elektronicznych.
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