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1. JAK WŁĄCZYĆ PŁATNOŚĆ BONAMI SODEXO W SYSTEMIE KS-AOW? 
 

Aby włączyć formę zapłaty za pomocą Bonów Sodexo, należy przejść do modułu APW41 > Definicje > Dokumenty 
pieniężne. Z poziomu okna należy podświetlić opcję Bon Sodexo, a następnie:  

1. Wybrać [F4] Zmień. 
2. Zaznaczyć pole Aktywna (w celu aktywacji formy zapłaty). 
3. Zapisać zmiany za pomocą [F2] Zapisz.  

 
 

 
Rys. 1. Aktywacja formy zapłaty "Bon Sodexo" 

 
Po włączeniu formy płatności, przycisk Sodexo będzie dostępny z poziomu sprzedaży, w panelu z listą dostępnych form 
płatności (rys. poniżej). 
 
 

 
Rys. 2. Przycisk „Sodexo” 
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2. REALIZACJA PŁATNOŚCI ZA POMOCĄ BONU SODEXO 
 

Aby zrealizować płatność za pomocą bonu Sodexo, wystarczy zeskanować jego kod kresowy. Nastąpi wówczas 
weryfikacja bonu. Informacje o odczytanej wartości, dacie ważności bonu oraz rozliczenie zapłaty zostaną wyświetlone 
w oknie z formą zapłaty. Jeśli bon nie jest przeterminowany w momencie płatności oraz nie został wcześniej 
zrealizowany, zapłata zostanie zrealizowana, a system odnotuje wykorzystanie bonu. 

 

 
Rys. 3. Realizacja płatności Bonem Sodexo 

 

 
Rys. 4. Realizacja płatności Bonem Sodexo 

 

W przypadku napotkania problemów z odczytem za pomocą czytnika, zapłatę można zrealizować wybierając przycisk 
Sodexo (Rys. 2). Po wykonaniu czynności wyświetlone zostanie okno, w którym należy wpisać kod (przycisk [F2] 
Ręcznie). Dalszy proces zapłaty przebiega analogicznie jak po odczytaniu kodu kreskowego bonu przez czytnik. 
 

 
Rys. 5. Okno, w którym należy wprowadzić kod bonu 

 

W przypadku przeterminowanego bonu lub w przypadku próby użycia bonu już zrealizowanego system wyświetli 
stosowną informację ostrzegającą użytkownika, że płatność tym bonem nie może zostać zrealizowana ze względu na to, 
że bon jest przeterminowany lub został wykorzystany.  
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Rys. 6. Przykładowy komunikat 

 

Rys. 7. Przykładowy komunikat 

 

Apteka może realizować płatność tylko Bonami Podarunkowymi i Premiowymi. Pozostałe typy bonów nie powinny być 
przez apteki realizowane. W związku z tym, przy próbie płatności innym bonem, pojawi się stosowna informacja:  
 

 
Rys. 8. Brak możliwości realizacji płatności bonami innymi niż podarunkowe i premiowe 

 

Rozliczanie płatności kolejnymi bonami Sodexo obniża kwotę do zapłaty. Po wykorzystaniu wszystkich bonów, klient 
będzie mógł dopłacić brakującą kwotę za pomocą innej formy płatności (karta, gotówka, itd.). W przypadku, gdy suma 
wartości bonów użytych do dokonania zapłaty będzie wyższa od kwoty zapłaty, system wyświetli informację o różnicy 
pomiędzy zapłatą a wartością bonu/bonów. Zapłata będzie rozliczona wprowadzonymi bonami, a nadwyżka wartości 
ostatniego bonu przepadnie.  
 
 
 
  



     

DOKUMENTACJA KS-AOW 

KS-AOW PŁATNOŚĆ BONAMI SODEXO W SYSTEMIE KS-AOW 

ISO  9001:2015, 27001:2013 Dokument: 1 Wydanie:  2022-05-27 

 

4 
 

3. GENEROWANIE ZESTAWIEŃ ZAPŁAT BONAMI SODEXO 
 

Farmaceuta może wygenerować zestawienie zapłat bonami Sodexo z poziomu modułu APW21 Zestawienia > Inne > 
Generowanie zestawienia zapłat bonami Sodexo: 
 

 
Rys. 9. Opcja umożliwiająca wygenerowanie zestawienia zapłat bonami Sodexo 

 

 
Rys. 10. Okno, w którym należy zdefiniować rodzaj, zakres oraz miejsce zapisu raportu 

 

Po wybraniu opcji Generowanie zestawienia zapłat bonami Sodexo wystarczy skonfigurować w wyświetlonym oknie 
(Rys. 9) następujące pola: 

− typ zestawienia: 
o typ1 - zawiera: numer kuponu, wartość kuponu, NIP spółki, 
o typ2 - zawiera: Kamsoft ID apteki, w której dokonano płatności, datę płatności. 

− okres generowanego zestawienia, 

− lokalizację zapisania pliku: 
o ścieżka zapisu – wskazane miejsce na dysku, 
o serwer FTP (zdefiniowany w module Administrator w opcjach modułu Apw21.3.1.34, rys. poniżej), na 

który zostanie przesłany wygenerowany raport. Użytkownik może definiować dowolną liczbę 
serwerów FTP/SFTP.  
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Rys. 11. Opcja umożliwiająca zdefiniowanie serwera/serwerów FTP/SFTP 

 
 


