
Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to

Niniejsza instrukcja zawiera praktyczny opis  działań,  które należy wykonać 
aby zintegrować usługę automatycznego skanowania i rozpoznawania dokumentów 
księgowych  w  serwisie  „Skanuj.to”  z  programami  finansowo-księgowymi  firmy 
„LeftHand”.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących integracji, prosimy o kontakt z 
działem  pomocy  technicznej  firmy  „LeftHand”  wysyłając  wiadomość  na  adres 
mailowy „support@lefthand.com.pl”.
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1) ZAKŁADANIE KONTA W SKANUJ.TO

1) Przechodzimy na stronę skanuj.to

2) Klikamy na przycisk „Wypróbuj za darmo”.
3) Klikamy „Wypróbuj za darmo”, wybierając przy odpowiednim pakiecie

4) Uzupełniamy pola i akceptujemy regulamin

5) Naciskamy przycisk „Zarejestruj”.
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6) Konto zostało zarejestrowane.

7)Proszę wejść na swoją skrzynkę emaliową aby aktywować konto.

3



8) Konto zostało aktywowane, po chwili przejdzie do okienka logowania.

9) Wpisujemy login i hasło
10) Rozpoczynamy z korzystania z usługi

11) Wpisujemy dane firmy.
12) Zatwierdzamy przyciskiem „Potwierdź dane”
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13) Ustawiamy parametry ogólne i przycisk „Zapisz”.
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14) Podstawowa aktywacja i konfiguracja konta została ukończona.

2) KONFIGURACJA PLUGINU IMPORTU W POGRAMIE LEFTHEND

1) Do konfiguracji konieczny będzie konektor, proszę o emaila na pomoc@lefthand.com.pl w celu 
przesłania takiego pliku na emalia.
2) Po rozpakowaniu pliku powinny pojawić się trzy pliki.

3) Program uruchamiamy przez ikonkę Konektor.exe
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4) Klikamy zainstaluj

5) Po skończonej instalacji pojawi się okienko.

6) Przechodzimy na stronę skanuj.to
7) Menu Hasło/Klucz API
8) Kopiujemy klucz API
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9) Przechodzimy do konektora i wpisujemy emaila i klucz API.
10) Po wpisaniu danych wciskamy „Zaloguj”

11) Po zalogowaniu wybiera Pani po prawej stronie program Lefthand w okienku „wybierz 
oprogramowanie”
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3) KONFIGURACJA KONEKTORA IMPORTU DOKUMENTÓW

1) Nazwa
2) Wpisywane jest hasło jakie jest ustalone już na bazę z programu lefthand a nie ze strony 
skanuj.to
3) localhost jeśli bazy znajdują się na komputerze lokalnym
4) Ścieżki, pierwsza do katalogu gdzie znajduje się plik lh.gdb (w ustawieniach w programie), 
druga do zapisania plików wygenerowanych przez konektor.
5) Zapisuje zmiany

6) Przechodzimy w zakładkę „Dodaj firmę”
7) Odświeżamy listę jeśli baza danych nie została wykryta.
8) Na liście powinna pojawić się baza danych wprowadzona do programu lefthand
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9) Zaznaczamy firmę z listy
10) Klikamy dalej do następnego kroku

11) Nastąpi pobranie danych z bazy, może potrwać kilka minut w zależności od wielkości bazy, po 
ukończeniu klikamy ok..

12) W zakładce „Synchronizuj dane firmy”, powinien pojawić się wpis dodawanej firmy.
13) Informacja o wczytanej firmie
14) Aktualizacje nowych kontrahentów nie następuje automatycznie, należy w tym celu skorzystać 
z opcji „synchronizuj”
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15) proszę zalogować się na swoje konta na skanuj.to (wylogować się jeśli jest się zalogowanym)
16) Na stronie powinna pojawić się firma dodana przez konektor.

17) Wybierając firmę z listy możemy przystąpić do wczytywania dokumentów.
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4) WCZYTANIE DOKUMENTÓW Z PDF W SYSTEMIE SKANUJ.TO

1) Przechodzimy w zakładkę „Przegląd”

2) Instrukcja dodawania plików
3) Sposób dodawania plików po przeciągnięciu pdf'a na wskazane pole.

4) Informacja o pobranym pliku
5) Zatwierdzenie dodania fakturki w pdf
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6) W zakładce ogólnej „Przegląd”, przechodzimy w zakładkę „Do weryfikacji”
7) Klikamy strzałkę w prawo aby przejść do weryfikacji faktury

8) System wczytał daną fakturę, jedynie co trzeba zrobić to wybrać typ dokumentu i serie która 
pojawi się obok po wybraniu typu.
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9) System wczytał fakturkę.

5) POBIERANIE WCZYTANYCH DANYCH DO BAZY LEFTHAND

1) Przechodzimy w zakładkę „Eksport dokumentów” w konektorze danych.
2) Odświeżamy widok aby pojawiły się wczytane dokumenty.
3) Zaznaczamy dokument do eksportu
4) Naciskamy przycisk „Eksportuj”.
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5) Powinien wyskoczyć komunikat o prawidłowym wyeksportowaniu dokumentu.

6) W katalogu jako był ustawiony w ustawieniach „katalog eksportu”, zapisze się plik w csv 
zawierający listę dokumentów.

6) WCZYTANIE PLIKÓW CSV ZE SKANUJ.TO PRZEZ IMPORT UNIWERSALNY

Import ten proszę stosować kiedy dla typów dokumentów używany jest więcej niż jeden schemat 
dekretacji.

1) Przechodzimy do programu Lefthand
2) Moduł system → import danych
3) Wybieramy z listy „Lefthand_Sprzedaż_Koszty_Zakupy_CSV”
4) Wybieramy wyeksportowany plik w csv ze skanuj.to
5) Importujemy plik
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6) Zaczytał się dokument

7) Aby zmienić schemat księgowania danego dokumentu, proszę odszukać kolumnę „Schemat 
księgowania”, i zaznaczyć pozycję. Przy większej ilości dokumentów zaznaczamy wszystkie 
pozycje z kolumny(Zaznaczając od pierwszej pozycji i kierując się do ostatniej).
8) Klikamy na „Ustaw wartość”.
9) Wybieramy do jakiego schematu ma trafic dokument
10) Klikamy „OK”, aby zatwierdzić zmiany.
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11) Kiedy wszystko się zgadza proszę nacisnąć „Zapisz dane”.
12) Proszę nacisnąć „TAK”

13) Dokumenty powinny zaczytać się do rejestracji dokumentów wraz z rejestrami vatowskimi jak i 
schematem dekretacji.

7) WCZYTANIE PLIKÓW CSV ZE SKANUJ.TO PRZEZ IMPORT DEDYKOWANY

1) Przechodzimy do programu lefthand
2) Przechodzimy w system-->ustawienia globalne-->import danych
3) Zaznaczamy opcje dedykowanej funkcji.
4) Wskazujemy na katalogi identyczne jakie zostały ustawione w konektorze.
5) Zaznaczamy dana opcje jeśli chcemy widzieć jakie dokumenty się wczytują.

6) Proszę wejść w system → import ze skanuj.to żeby zaimportować dane.  Jeżeli włączona będzie 
w ustawieniach opcja „Włącz sprawdzanie danych do importowania po uruchomieniu programu”, 
to w momencie uruchamiania programu LeftHand sprawdzane będą dostępne dane pochodzące z 
systemu Skanuj.to, które można zaimportować.
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