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I Wstęp

LokaleTel to  oprogramowanie  przeznaczone  na  telefony  z  systemem  Android,  usprawniające
pracę administratora  poprzez sparowanie przez sieć Wi-Fi systemu Lokale zainstalowanego na
komputerze stacjonarnym z telefonem komórkowym.

Po sparowaniu, bezpośrednio w programie Lokale możliwa będzie:

• automatyczna  identyfikacja  rozmówcy.  Dzwoniący  zostanie  od  razu  zidentyfikowany  na
podstawie informacji zapisanych w bazie danych. W tym czasie wyświetlone zostaną na
życzenie administratora dane rozmówcy takie jak:  saldo, wysokość stawki miesięcznej,
wprowadzone składniki opłat, parametry oraz wszelkiego rodzaju informacje dodatkowe,

• automatyczna rejestracja rozmów przychodzących oraz wychodzących (czas rozpoczęcia i
zakończenia rozmowy, możliwość sporządzenia notatki z rozmowy, możliwość dodania w
programie Lokale zgłoszenia na podstawie rozmowy),

• rejestracja połączeń wychodzących, których nie udało się zrealizować,
• możliwość wybrania numeru z programu Lokale i  zainicjowanie połączenia lub wysłania

wiadomości SMS
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II Instalacja i opis konfiguracji

Aby móc korzystać z funkcjonalności programu LokaleTel, trzeba w pierwszej kolejności
pobrać aplikację ze sklepu  Google Play (wystarczy uruchomić aplikację sklepu Google Play na
urządzeniu  i w wyszukiwarce wpisać   „LokaleTel”) i zainstalować ją na telefonie. Należy zwrócić
uwagę, iż pobieranie aplikacji  ze sklepu Google Play jest możliwe wyłącznie dla użytkowników
posiadających konto Google, jeżeli nie posiadają Państwo konta, przed pobraniem aplikacji należy
je założyć. 

Po poprawnym zainstalowaniu  aplikacji można ją uruchomić, wyświetlone zostanie okno
widoczne poniżej. 

Opis przycisków:

Zamknięcie aplikacji LokaleTel

Określa klucz powiązania aplikacji LokaleTel z programem Lokale
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Umożliwia  powiązanie  z  zaznaczonym  komputerem  z  listy  dostępnych
urządzeń

Umożliwia zmianę rodzaju połączenia (Sieć WiFi, Bluetooth)

Odświeża listę komputerów z dostępnym programem Lokale

Określa status powiązania (zielony – powiązany/ czerwony - niepowiązany)

Wyświetla opis funkcji

Aby sparować aplikację  LokaleTel  zainstalowaną na urządzeniu  mobilnym z systemem Lokale
zainstalowanym na komputerze stacjonarnym, konieczne jest dokonanie kilku ustawień w samym
systemie Lokale. Aby ich dokonać należy w pierwszej kolejności wejść z menu głównej formy w
zakładkę Ustawienia, następnie opcja Powiązanie z telefonem. 

Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlone okno służące do skonfigurowania połączenia programu
Lokale z aplikacją LokaleTel widoczne na następnej stronie.
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Zaznaczenie  Opcji  aktywne umożliwi  powiązanie  programu  Lokale  z  aplikacją  LokaleTel,
odznaczenie tej opcji zablokuje możliwość powiązania.

Folder  wymiany –  opcja  ta  będzie  miała  znaczenie  dla  użytkowników,  którzy  do  pracy  z
programem  Lokale  wykorzystują  połączenie  przez  zdalny  pulpit  lub  usługę  Remote  App.
Użytkownicy korzystający z wymienionych trybów dostępu do programu, aby mogli skorzystać z
funkcjonalności  LokaleTel  będą  musieli  na  swoich  lokalnych  komputerach  umieścić  plik
LokaleTel.exe → zalecana lokalizacja C:\MMSoft\Lokale, następnie w polu Folder wymiany należy
wpisać ścieżkę do pliku LokaleTel.exe.

Klucz – opcja umożliwiająca ustawienie kodu PIN służącego do autoryzacji powiązania programu
Lokale z aplikacją LokaleTel. Kod ten należy następnie wprowadzić w aplikacji LokaleTel.

Sieć/Bluetooth – opcja umożliwiająca określenie rodzaju połączenia (Sieć WiFi lub Bluetooth)

Sprawdź  – opcja  umożliwiająca  sprawdzenie  statusu połączenia  programu Lokale  z  aplikacją
LokaleTel.

Domyślna akcja –  opcja  umożliwiająca wybranie  domyślnej  akcji  jaka będzie  wyświetlana po
kliknięciu przycisku otwórz w oknie sygnalizującym połączenie przychodzące w programie Lokale.
(okno poniżej)
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Mamy tutaj kilka opcji wyboru : 

Dane kontrahenta

• Dane zebr. Kontr. zostanie wyświetlone okno Dane zebrane kontrahenta dostępne w oknie
kontrahentów w zakładce Kartoteki opisowe,

• Rap.  Rozrach.  1 kontr. zostanie  wyświetlony Raport  Rozrachunków 1 przedstawiający
saldo kontrahenta,

• Raporty kontr. zostanie wyświetlone okno służące do generowania wydruków o wysokości
miesięcznej zaliczki, 

• Dane dod. Kontr. Zostanie wyświetlone okno dane dodatkowe kontrahenta dostępne w
oknie kontrahentów w zakładce kartoteki opisowe,

• Rozmowy  kontr. zostanie  wyświetlone  okno  prezentujące  zapisane  rozmowy
przeprowadzone wcześniej z danym kontrahentem,

Dane obiektu 

• Dane  zebr.  zostanie  wyświetlone  okno  obiektów  danego  kontrahenta  z  domyślnie
uruchomioną opcją dane zebrane na pierwszym obiekcie kontrahenta,

• Raporty  zostanie  wyświetlone  okno  obiektów  danego  kontrahenta  z  domyślnie
uruchomioną  opcją  przygotowania  wydruku  zaliczki  miesięcznej  na  pierwszym obiekcie
kontrahenta,

• Dane  dod.  zostanie  wyświetlone  okno  obiektów  danego  kontrahenta  z  domyślnie
uruchomioną opcją dane dodatkowe na pierwszym obiekcie kontrahenta,

• Parametry  zostanie  wyświetlone  okno  obiektów  danego  kontrahenta  z  domyślnie
uruchomioną opcją parametrów na pierwszym obiekcie kontrahenta,

• Mapy zostanie wyświetlone okno obiektów danego kontrahenta z domyślnie uruchomioną
opcją mapy, dzięki temu program pokazuje lokalizację danego obiektu na mapie,

Jeżeli żadna z domyślnych akcji nie zostanie wybrana to program przy kliknięciu przycisku otwórz
w oknie sygnalizującym połączenie przychodzące w systemie Lokale otworzy widoczne poniżej
okno.
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III Parowanie aplikacji LokaleTel z programem Lokale

1. Program Lokale zainstalowany lokalnie lub na serwerze w lokalnej sieci.

Po zalogowaniu się do programu jako właściwy użytkownik należy z menu głównej formy programu
wejść w zakładkę „Ustawienia” następnie opcja „Powiązanie z telefonem”.

1. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć pole „Aktywne”
2. Pole Folder wymiany zostawiamy puste
3. Kolejnym  krokiem  jest  ustanowienie  kodu  PIN,  którym  trzeba  będzie  uwierzytelnić

połączenie z telefonem komórkowym, w tym celu należy kliknąć na przycisku „Klucz” i w
nowo otwartym oknie wpisać dowolny ciąg cyfr (Uwaga! Należy zapamiętać wprowadzony
w  tym  miejscu  kod,  ponieważ  trzeba  będzie  wprowadzić  go  w  aplikacji  LokaleTel  na
telefonie komórkowym)

7



LokaleTel

4. Możemy jeszcze wskazać domyślną akcję  jaka ma być  podjęta  po kliknięciu  przycisku
otwórz w oknie sygnalizującym połączenie przychodzące w programie Lokale. Obszerny
opis tej funkcji znajduje się w rozdziale Instalacja i opis konfiguracji (strona 6).

5. Kolejnym  krokiem  jest  uruchomienie  aplikacji  LokaleTel  na  telefonie  komórkowym.  Po
uruchomieniu na liście powinny pojawić się komputery z uruchomionym programem Lokale
z którymi możemy sparować aplikację. Jeżeli lista komputerów jest pusta należy wcisnąć
przycisk w celu odświeżenia listy dostępnych komputerów. Jeżeli na liście nadal nie
pojawiają się  żadne  komputery  najprawdopodobniej  w  programie  Lokale  nie  została
włączona funkcja powiązania z telefonem należy wrócić do punktu 1. 

6. Z listy wybieramy komputer z którym chcemy sparować aplikację LokaleTel, w widocznym
powyżej  przykładzie  mamy  dostępne  dwa  komputery  admin(PIOTR)  oraz
admin(MMKRZYSZTOF)  →  admin  to  nazwa  użytkownika  zalogowanego  do  systemu
Lokale, nazwa w nawiasie to nazwa komputera na którym jest uruchomiony program. Po
podświetleniu właściwego komputera należy wcisnąć przycisk       

W  wyświetlonym  oknie  należy  wprowadzić  klucz  powiązania.  Jest  to  kod  PIN,  który
wprowadzony został w kroku 3. 
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7. Po poprawnym wprowadzeniu klucza powiązania należy kliknąć na przycisku       w celu
nawiązania  połączenia.  Jeżeli  wszystko  zostało  wykonane  prawidłowo  ikona  statusu
połączenia powinna świecić się na zielono      

8. Należy pamiętać, że aby aplikacja współpracowała prawidłowo z systemem Lokale musi
być stale uruchomiona na telefonie.

2. Program Lokale zainstalowany na serwerze z dostępem przez zdalny pulpit lub 
usługę Remote App.

1. W  pierwszej  kolejności  należy  na  komputerze  lokalnym  umieścić  plik  LokaleTel.exe
zalecana lokalizacja to C:\MMSoft\Lokale, jeżeli taki folder nie istnieje należy go utworzyć.
Dodatkowo można stworzyć na pulpicie skrót do pliku LokaleTel.exe, aby aplikacja działała
prawidłowo plik LokaleTel.exe musi być uruchomiony na komputerze lokalnym.

2. Kolejnym  krokiem  jest  sprawdzenie  pewnych  ustawień  pulpitu  zdalnego,  osoby
korzystające z usługi Remote App mogą pominąć ten krok.

Po  kliknięciu  ikony  uruchamiającej  połączenie  z  pulpitem  zdalnym  należy  kliknąć  na  
przycisku „Opcje”.
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W nowo otwartym oknie należy przejść w zakładkę „Zasoby lokalne” i w pozycji „Lokalne
urządzenia  i  zasoby” kliknąć  na  przycisku  „Więcej”.  W kolejnym oknie  dialogowym  
sprawdzamy czy dysk na którym umieściliśmy plik LokaleTel.exe został udostępniony, jeżeli
nie należy go w tym miejscu zaznaczyć i wcisnąć przycisk „OK”. Jeżeli wszystko zostało 
ustawione  prawidłowo  wystarczy  podłączyć  się  do  pulpitu  zdalnego.  Dokładne  zrzuty  
ekranu opisywanych wyżej czynności znajdują się na kolejnej stronie.

3. Po zalogowaniu się do programu jako właściwy użytkownik należy z menu głównej formy
programu wejść w zakładkę „Ustawienia” następnie opcja „Powiązanie z telefonem”
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W nowo otwartym oknie należy zaznaczyć opcję  „Aktywne”,  a w polu Folder wymiany trzeba
wpisać ścieżkę  \\tsclient\C\MMSoft\Lokale.  (Uwaga ! Jeżeli  zamieścili  Państwo plik  LokaleTel.
exe w innej lokalizacji należy wpisać \\tsclient\odpowiednia ścieżka).

Kolejnym krokiem jest uruchomienie aplikacji  LokaleTel.exe na komputerze lokalnym, po  
uruchomieniu  zostanie  wyświetlone  okno  dialogowe  w  którym  należy  wprowadzić  
identyfikator, którym użytkownik loguje się do systemu Lokale. 

4. Kolejne  kroki  wykonujemy  dokładnie  w  ten  sam  sposób  jak  miało  to  miejsce  w
podrozdziale 1 Program Lokale zainstalowany lokalnie lub na serwerze w lokalnej sieci. -
strona 7 (należy zacząć od kroku 3).
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IV Funkcjonalność Programu

Aplikacja  LokaleTel  umożliwia  automatyczną  identyfikację  rozmówcy  w  programie  Lokale.
Dzwoniący  zostanie  od  razu  zidentyfikowany  na  podstawie  numerów  telefonu  zapisanych  w
kartotece Kontrahentów w polach „Telefon” oraz „Telefon SMS”. Aplikacja umożliwia wykonanie
połączenia lub wysłanie wiadomości do konkretnego kontrahenta z programu Lokale. LokaleTel
umożliwiają dodatkowo zapis wszystkich rozmów prowadzonych z kontrahentami z możliwością
sporządzenia notatki lub zewidencjonowania w systemie zgłoszenia. 

Aby aplikacja współpracowała prawidłowo z programem Lokale muszą być spełnione następujące
warunki:

✔ Uruchomiony program Lokale
✔ Dla osób które pracują w programie Lokale przez zdalny pulpit lub usługę Remote App

uruchomiony plik LokaleTel.exe na komputerze lokalnym
✔ Aplikacja LokaleTel uruchomiona na telefonie komórkowym
✔ Aplikacja LokaleTel musi być sparowana z programem Lokale

Jeżeli w ustawieniach w programie Lokale powiązanie z telefonem jest aktywowane, przy każdym
uruchomieniu  programu  Lokale  zostanie  wyświetlony  komunikat  przypominający  o  tym  aby
uruchomić aplikację LokaleTel na telefonie komórkowym.

Po  uruchomieniu  aplikacji  LokaleTel  na  telefonie  komórkowym  i  powiązaniu  z  właściwym
komputerem, program Lokale wyświetli widoczny poniżej komunikat.
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1. Identyfikacja rozmówcy

Jeżeli aplikacja LokaleTel zostanie prawidłowo sparowana z programem Lokale,to w momencie
połączenia przychodzącego, w prawym dolnym rogu pulpitu zostanie wyświetlony komunikat :

W celu identyfikacji  osoby dzwoniącej,  w momencie połączenia program przeszukuje kartotekę
kontrahentów  programu  Lokale  (pola  „Telefon”  oraz  „Telefon  SMS”)  i  jeżeli  w  którymś  polu
odnajdzie numer z którego dana osoba dzwoni wyświetli komunikat widoczny powyżej. 

Po  odebraniu  połączenia  przychodzącego  na  telefonie  komórkowym  wyświetlony  zostanie
komunikat widoczny poniżej:

• Kliknięcie pola  „Otwórz” spowoduje wywołanie domyślnej akcji (dokładny opis funkcji na
stronie 6 tego podręcznika). 

• Kliknięcie  przycisku  „Rozmowy” spowoduje  otwarcie  okna,  w  którym  zapisane  są
rozmowy z osobą dzwoniącą przeprowadzone wcześniej.

Po  zakończeniu  rozmowy  program  wyświetli  komunikat  z  pytaniem  o  to  czy  ma  zapisać
przeprowadzoną rozmowę:
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Po kliknięciu przycisku „Zapisz” wyświetlone zostanie okno Rozmowy widoczne poniżej:

Pola  „Właśc/najem.”,  „Rodzaj”,  „Od godz”,  „Do godz”,  „Czas rozmowy”,  „Użytkownik” i
„Automat” zostaną  uzupełnione  automatycznie.  W  polu  „Opis” istnieje  możliwość  dopisania
krótkiego opisu rozmowy.

Dodatkowo w oknie rozmów dostępne są dwa przyciski:
• „Treść  rozmowy” -  w  miejscu  tym istnieje  możliwość  sporządzenia  dłuższej  notatki  z

przeprowadzonej rozmowy
• „Zgłoszenie”  -  kliknięcie  tego  przycisku  spowoduje  otwarcie  okna  zgłoszeń  w  którym

istnieje możliwość zapisania zgłoszenia mieszkańca wynikającego z rozmowy telefonicznej.

Jeżeli w programie nie ma wprowadzonego numeru osoby aktualnie dzwoniącej, program wyświetli
widoczny poniżej komunikat:

Po odebraniu połączenia, jeżeli okaże się że jest to jeden z mieszkańców lub najemców istnieje
możliwość  zaktualizowania  bazy  poprzez  przypisanie  numeru  z  jakiego  wykonywane  jest
połączenie   do właściwego kontrahenta.  Po zakończeniu  połączenia  na telefonie  w programie
Lokale wyświetlony zostanie następujący komunikat:
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W  polu  wyświetlającym  dane  kontrahenta  widnieje  napis  „NIEZIDENTYFIKOWANY
KONTRAHENT”, po kliknięciu przycisku „Zapisz”, program wyświetli okno z możliwością wyboru
właściwego kontrahenta z listy.

Po wybraniu właściwego kontrahenta, i kliknięciu przycisku „Wybierz”, program wyświetli kolejny
komunikat :

Po  kliknięciu  przycisku  „Tak”,  program zaktualizuje  kartotekę  kontrahentów uzupełniając  pole
„Telefon” przy wybranym kontrahencie, kliknięcie opcji  „Nie” spowoduje, że numer nie zostanie
zapisany  w  programie.  Po  wybraniu  właściwej  opcji  zostanie  wyświetlone  okno  „Rozmowy”
opisane na stronie 13.

15



LokaleTel

2. Połączenia wychodzące wywoływane z programu Lokale.

Bardzo przydatną funkcją aplikacji LokaleTel jest możliwość wywołania połączenia wychodzącego
do danego kontrahenta z poziomu programu Lokale. W tym celu należy z poziomu menu głównego
wybrać  opcję  „Kontrahenci  razem” wyszukać  właściwego  kontrahenta  i  kliknąć  na  przycisku
„Dzwoń”.

Drugą  możliwością  jest  wejście  do  okna  „Wspólnoty/spółdzielnie”,  podświetlenie  właściwej
wspólnoty,  następnie  kliknięcie  przycisku  „Kontrahenci”,  w  nowo  otwartym  oknie  należy
wyszukać i zaznaczyć właściwego kontrahenta, następnie należy kliknąć w zakładkę  „Kartoteki
opisowe” i wybrać przycisk „Dzwoń”.

Bez względu na to którym z wymienionych sposobów zostanie wybrany kontrahent po naciśnięciu
przycisku dzwoń program spróbuje wywołać połączenie wychodzące na numer jaki jest wpisany w
polu  „Telefon”  przy  danym  kontrahencie.  Przed  wykonaniem  połączenia  program  poprosi  o
potwierdzenie :

Po  kliknięciu  przycisku  „OK” na  telefonie  komórkowym  zostanie  wykonane  połączenie  do
wybranego kontrahenta.

Jeżeli  dany  kontrahent  w  polu  „Telefon” ma  wprowadzonych  kilka  numerów  program  przed
wykonaniem połączenia poprosi o wybór numeru z którym ma się połączyć:

Po  zakończeniu  połączenia  program wyświetli  komunikat  z  pytaniem czy  ma zapisać  dane  o
przeprowadzonej  rozmowie,  kliknięcie  opcji  zapisz  spowoduje  otwarcie  okna  „Rozmowy”
opisanego na stronie 13.

3. Wysyłanie wiadomości SMS wywoływane z programu Lokale. 

Aby wywołać funkcję wysłania wiadomości SMS do danego kontrahenta z programu Lokale należy
z  poziomu  menu  głównego  wybrać  opcję  „Kontrahenci  razem” wyszukać  właściwego
kontrahenta i kliknąć na przycisku „Wyślij sms”.

Drugą  możliwością  jest  wejście  do  okna  „Wspólnoty/spółdzielnie”,  podświetlenie  właściwej
wspólnoty,  kliknięcie  przycisku  „Kontrahenci”,  w  nowo  otwartym  oknie  należy  wyszukać  i
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zaznaczyć właściwego kontrahenta, następnie należy kliknąć w zakładkę „Kartoteki opisowe” i
wybrać przycisk „Wyślij sms”.

Bez względu na to którym z wymienionych sposobów zostanie wybrany kontrahent po naciśnięciu
przycisku „Wyślij sms” program spróbuje wywołać wysyłkę wiadomości SMS na numer jaki jest
wpisany w polu „Telefon SMS” przy danym kontrahencie. 

Po kliknięciu przycisku „Wyślij sms” program wyświetli okno w którym należy wprowadzić treść
wiadomości.

Po  wprowadzeniu  treści  wiadomości  i  kliknięciu  przycisku  „OK” nastąpi  próba  wysłania
wiadomości z telefonu komórkowego do wybranego kontrahenta.
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