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Instalacja 
W celu zainstalowania oprogramowania, należy pobrać wersję instalacyjną ze strony 

https://microres.pl/bin/MRTransfer/MRTransfer.2.3.0.msi i uruchomić pobrany instalator. 

Należy zaznaczyć preferowany sposób aktualizacji programu. Zalecanym jest pozostawienie 

zaznaczonych domyślnie opcji.  

Zgody na aktualizacje oprogramowania (należy zaznaczyć wybrane opcje) 

  Wyrażam zgodę na:  

 (x) - powiadamiaj o krytycznych aktualizacjach 

 (  ) - automatycznie instaluj aktualizacje krytyczne* 

 (  ) - powiadamiaj o aktualizacjach opcjonalnych 

 (  ) - automatycznie instaluj aktualizacje opcjonalne* 

* W przypadku braku zgody na korzystanie z automatycznych aktualizacji oprogramowania, 

konieczne będzie wykonanie aktualizacji oprogramowania przez informatyka licencjobiorcy we 

wszystkich placówkach. Zalecamy wyrażenie zgody na opcje z gwiazdką „*”.  

Aby zapewnić prawidłowa pracę programu i wyeliminować zakłócenia w przesyłaniu danych 

lojalnościowych, oprogramowanie przesyła automatycznie do producenta dane diagnostyczne i logi 

błędów jeżeli takie wystąpią. 

 

https://microres.pl/bin/MRTransfer/MRTransfer.2.3.0.msi
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Po zainstalowaniu program zapyta o wybór programu magazynowego, z którym będzie 

współpracował. Należy wskazać ścieżkę do aktualnej bazy danych wybranego programu 

sprzedażowego. 

  

Poniżej przedstawiamy ekrany konfiguracyjne dla poszczególnych programów sprzedażowych.  
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Ekran konfiguracji w przypadku Hipermarket. 
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Ekran konfiguracji w przypadku PC-Market. 
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Ekran konfiguracji w przypadku KC-Firma.  

 

Po skonfigurowaniu połączenia z bazą danych, należy przystąpić do procesu rejestracji sklepu.  
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Po zainstalowaniu programu na pasku zadań dostępna jest ikona programu. Program posiada menu 

kontekstowe, które można wyświetlić po naciśnięciu /prawym klawiszem myszki/ ikony znajdującej 

się w panelu paska zadań (zaznaczone poniżej kolorem czerwonym). 

 

 
 

Pokaże się wówczas menu przedstawione poniżej. 
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Wybranie opcji menu „O Programie” wyświetli okno przedstawione poniżej z warunkami licencji, 

gwarancji oraz subskrypcji. 

 

 
 

Wybranie z menu pozycji „Pokaż stan operacji” wyświetli informacje o przygotowanych paragonach 

do wysyłki i/lub wysłanych w dniu dzisiejszym. 

 
 

Wybranie innych opcji z menu wymaga podania hasła administratora i nie jest udostępniane 

personelowi sklepowemu. Hasła te posiada serwis IT klienta.  
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Proces rejestracji sklepu. 

W celu rejestracji sklepu należy z menu kontekstowego programu wybrać opcję „Wprowadzenie 

danych klienta/użytkownika” . 

 

Kolejno prosimy o wypełnienie wszystkich pól. Bardzo ważne jest podanie NIP oraz adresu e-mail, 

na który na miesiąc przed wygaśnięciem licencji czasowej przyślemy informację na temat 

konieczności odświeżenia licencji. 

 

Po podaniu danych rejestracyjnych należy uzupełnić, w sposób podany poniżej, identyfikator 

placówki nadany przez ProfitCard. Każdy sklep ma odrębny unikalny identyfikator. 
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Wybranie przycisku test połączenia spowoduje wyświetlenie informacji przedstawionych poniżej. 

Jeżeli poniższy ekran zostanie wyświetlony bez komunikatów o błędach, oznacza to, że program 

został skonfigurowany poprawnie, a transmisje paragonów lojalnościowych będą następowały 

zgodnie z ustawionym (w sekundach) interwałem czasowym podanym w polu „Sprawdź lokalną 

bazę danych co”. 

 


