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Instrukcja konfiguracji programu LeftHand 

Ten dokument ma na celu przeprowadzić Państwo przez proces wstępnej konfiguracji programu 
LeftHand.  

Zakładamy, że pobraliście Państwo już plik instalatora naszego programu ze strony 
internetowej: „http://lefthand.com.pl/pl/users/files_select/” na dysk swojego komputera oraz 
zainstalowaliście go.  

Zacznijmy zatem konfigurację program LeftHand.  

1) Należy uruchomić program LeftHand. Podczas pierwszego uruchomienia pojawi się komunikat z 
informacją o tym, że za chwilę rozpocznie się proces konfiguracji programu. Warto poświęcić kilka 
minut na przejście przez cały proces konfiguracji na początku, ponieważ będziemy mogli później 
szybciej rozpocząć normalną pracę w programie. Na oknie komunikatu kliknijmy na przycisk [Ok]. 

 

 
 
2) Po uruchomieniu modułu konfiguracji programu LeftHand (wizzarda) pojawi się panel z możliwością 

wyboru modułów, które będziemy chcieli konfigurować. Szczegółowy wybór opcji do konfiguracji 
zależy od potrzeb konkretnej instytucji/firmy. 
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 Powyżej mamy przykład panelu głównego konfiguracji dla programu LeftHand Pełna 
Księgowość. Wygląd tego panelu i ilość dostępnych do wyboru opcji zależy od uruchomionego 
programu. Poniżej znajduje się podobny panel dla programu LeftHand Mała Firma 
 

 
 



Wybór opcji do szczegółowej konfiguracji dokonujemy klikając na konkretny kwadracik: 
 

 
 
 Po wybraniu wszystkich interesujących nas grup modułów do konfiguracji, po szczegółowych 
oknach konfiguracyjnych przemieszczamy się klikając na przycisk [Dalej] oraz [Wstecz]. 
 

 
 
 Jeżeli chcemy wybrać wszystkie dostępne moduły do konfiguracji, to możemy to zrobić 
najszybciej klikając na przycisk [Zaznacz wszystkie opcji] 
 

 
 
3) Poniżej omówione zostaną główne grupy konfiguracyjne okna wizzarda: 

a) „Parametry ogólne”  - zbiór opcji podstawowych, które powinny zostać zdefiniowane aby móc 
prawidłowo pracować w programie LeftHand. Najważniejszymi opcjami są „Definicja roku 
obrotowego” i „Definicja Linii numeracyjnych” (wzorców generowania numerów dokumentów, 
np. faktur sprzedażowych) 
 

 
 

b) „Dane firmy” – wprowadzanie parametrów informacyjnych naszej instytucji/firmy (dane 
adresowe, podatkowe, rachunki bankowe itd.) 

 

 
 

c) „Magazyny/Towary/Sprzedaż” – zbiór opcji konfiguracyjnych dla modułów 
handlowo-magazynowych (definicja magazynów, cenników, jednostek itp.) 

 

 
 

d) „Księgi handlowe” – ilość opcji jest zależna od tego jaki program uruchomiliśmy i 
konfigurujemy, np. w LeftHand Pełna Księgowość dostępna będzie konfiguracja planu kont, a w 
programie LeftHand Mała Firma nie, ze względu na inną charakterystykę pracy na tych 
programach. Poniższy rysunek pokazuje te opcje dla programu LeftHand Pełna Księgowość 

 



 
 
oraz dla programu LeftHand Mała Firma 
 

 
 

e) „Kadry/Płaca” – zbiór opcji dla modułu zarządzania dokumentami płacowymi 
 

 
 

f) „Diety/kilometrówka” – opcje konfiguracji modułów zarządzania delegacjami, kilometrówką i 
ryczałtem za przejazdy samochodem prywatnym na rzecz zadań firmowych 

 

 
 

g) „Deklaracje podatkowe” – wybór rodzaju deklaracji podatkowych, dla których mają zostać 
utworzone wzorce automatycznego generowania 

 

 
 

h) „Ustawienia globalne” – opcja wprowadzania ustawień globalnych (np. włączenie 
automatycznego generowania dokumentów WZ do faktur sprzedażowych czy dokumentów PZ do 
faktur zakupowych) dla wybranego programu 



 
 
Przeprowadźmy kompleksową konfigurację programu LeftHand, tak więc wybierzmy wszystkie opcje 
konfiguracyjne klikając na przycisk [Zaznacz wszystkie opcje] a następnie na przycisk [Dalej]. 
 

 
 
4) Pierwszym oknem szczegółowych konfiguracji jest definicja roku obrotowego, czyli określenie 

parametrów czasowych roku księgowego. Mamy również możliwość utworzenia kolejnego roku 
obrotowego zaznaczając opcję „Następny rok obrotowy”. 

 

 
 

W przypadku gdy w poprzednim rok obrotowym prowadziliśmy już działalność i chcielibyśmy w 
nowym programie, którym jest LeftHand, zarejestrować informacje wymagane np. dla poprawnego 
wygenerowana bilansu czy rachunku zysków i strat, powinniśmy jako pierwszy rok zdefiniować rok 
poprzedni, a jako następny wprowadzić parametry bieżącego roku działalności. Po zdefiniowaniu 
parametrów roku obrotowego klikamy na przycisk [Dalej]. 

 
 



5) Dla instytucji/firm, które prowadzą działalność gospodarczą w walutach obcych, to koniecznie 
powinniśmy przeprowadzić wybór walut, w których prowadzone są rozliczenia. 

 

 
 

Jeżeli chcemy dodatkowo aby program zdefiniował dla wybranych walut grupy w tabelach 
kursowych, to powinniśmy również zaznaczyć „Załóż grupy kursów walutowych”. Po wybraniu walut 
klikamy na przycisk [Dalej]. Firmy/instytucje, które nie prowadzą operacji gospodarczych w walutach 
obcych nie muszą wybierać tej opcji do definiowania. 
 
6) Ważną definicją, którą powinna wykonać każda firma/instytucja chcąca używać programu LeftHand, 

jest wybór linii numeracyjnych i ich formatu. Linie numeracyjne to wzorce generowania numeracji 
dokumentów typu faktury, dokumenty magazynowe itp. Jeżeli nie wiemy, których dokumentów 
będziemy potrzebować w przyszłości, to możemy oczywiście wprowadzić definicje dla wszystkich 
możliwych typów dokumentów. Po wybraniu potrzebnych typów linii numeracyjnych klikamy na 
przycisk [Dalej]. 

 

 
 

7) Dostęp do programu może mieć wielu pracowników Państwa firmy. Domyślnym użytkownikiem, za 
pomocą którego logujemy się na początku jest użytkownik o loginie „admin” i haśle pustym (bez 
podawania hasła). Najlepszym rozwiązaniem jest utworzenie użytkownika dla każdej fizycznej osoby 
mającej dostęp do programu. Za pomocą wizzarda możemy to zrobić dla dwóch wybranych osób, a 
resztę użytkowników możemy wprowadzić później w programie w menu „System->Użytkownicy”. 
Definiując użytkownika mamy również możliwość przypisania do niego zbioru uprawnień, czyli 
dostępu do konkretnych modułów programu wybierając odpowiednią pozycję z listy „Rola”. 

 

 
 

Definiując hasło użytkownika musimy pamiętać, że musi się ono różnić od loginu użytkownika. Po 
wprowadzeniu danych jednego lub dwóch użytkowników klikamy na przycisk [Dalej]. 
 



 
 

8) Bardzo ważnym etapem konfiguracji programu jest również wprowadzenie danych naszej 
firmy/instytucji. Począwszy od danych teleadresowych, poprzez dane fiskalne a skończywszy na 
definicji podstawowych rachunków bankowych, których większą ilość będziemy mogli wprowadzić 
później w programie w menu „System->Dane firmy”. 

 

 
 
 Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych Państwa firmy/instytucji, klikamy na przycisk 
[Dalej]. 
 
 
 



9) Jeżeli na pierwszym panelu zdecydowaliśmy się na konfigurację modułów handlowych i 
magazynowych, to kolejnym oknem będzie panel definicji magazynu, cenników, jednostek miary, 
grup towarowych oraz opcjonalnie wybór drukarki fiskalnej i definicja konta pocztowego dla usługi 
e-Faktura. Po wprowadzeniu wymaganych parametrów na poniższym panelu konfiguracyjnym 
klikamy oczywiście na przycisk [Dalej]. 

 

 
 

10) Do obsługi części księgowej programu LeftHand niezbędna jest konfiguracja parametrów na zakładce 
„Księgi handlowe”. Zawartość tej zakładki jest uzależniona od programu który konfigurujemy. 
Niektóre programy jak np. LefHand e-Faktura czy LeftHand Sprzedaż i Magazyn nie posiadające 
części księgowej, nie posiadają tego panelu konfiguracyjnego. W przypadku programu LeftHand 
Pełna Księgowość panel ten pozwala na ustawienie wygenerowania wzorcowego planu kont, 
przykładowych schematów dekretacji, wzorców bilansu i rachunku zysków i strat oraz na określenie 
definicji kas i banków do modułu rozliczeniowego: 

 



 
 
 Dla przykładu w programie LeftHand Mała Firma, panel ten pozwala tylko na zdefiniowanie 
wzorców dekretacji umów i wprowadzenie definicji kas i banków dla modułów rozliczeń.  
 

 
 
Po wprowadzeniu ustaleń szczegółowych na tym panelu klikamy a przycisk [Dalej]. 
 
11) Chcąc pracować z modułami płacowymi należy je skonfigurować na kolejnej zakładce wizzarda 

definicji. Wybieramy teraz jakie rodzaje dokumentów płacowych mają być dostępne w programie, 
definiujemy osobę reprezentującej naszą firmę/instytucję na umowach i ewentualnie definiujemy 
grupy list płac. Po wprowadzeniu wyborów klikamy na przycisk [Dalej]. 

 



 
 
12) Ważnym modułem programu jest automatyczne wypełnianie deklaracji podatkowych. Na panelu 

konfiguracji deklaracji podatkowych wybieramy, które wzory deklaracji będą przez Państwa 
wykorzystywane. Po wybraniu wymaganych deklaracji klikamy na przycisk [Dalej]. 

 

 
 

Powyższy rysunek dotyczy programu LeftHand Pełna Księgowość. W programie LeftHand Mała 
Firma i LeftHand Mała Księgowość panel z wyborem rodzajów deklaracji podatkowych wygląda w 
następujący sposób: 
 



 
 
13) W przypadku chęci skorzystania z obsługi modułów deklaracji i kilometrówki, konieczne będzie 

zdefiniowanie odpowiednich stawek i informacji o pojazdach. 
 

 
 
14) Jeżeli na pierwszej zakładce konfiguratora definicji wybraliście Państwo opcję wydruków 

dokumentów w formacie PDF, to konieczne będzie wybranie programu służącego do wyświetlania 
dokumentów PDF oraz sprawdzenie połączenia z serwerem, z którego pobierany będzie plugin PDF. 

 



 
 
Program do wyświetlania dokumentów w formacie PDF wyszukamy i wybierzemy klikając na przycisk 
[Wyszukaj przeglądarki plików PDF] a połączenie z serwerem do pobierania pluginu PDF sprawdzimy 
klikając na przycisk [Sprawdź połączenie internetowe z www.lefthand.com.pl] . 
 

W przypadku konfiguracji programu na systemie Windows Vista lub Windows 7, przed wykonanie 
elementów wprowadzonych definicji należy postąpić zgodnie z dodatkową uwagą na Powyższym 
rysunku – należy nadać odpowiednie uprawnienia dla katalogu, do którego pobierany będzie plugin PDF 
dla programu LeftHand. 
 
15) Ostatnie okno konfiguratora ma nazwę „Wykonywanie operacji”. Aby rozpocząć wprowadzanie do 

programu wybranych definicji należy kliknąć na przycisk [Wykonaj wybrane operacje]. 
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16) Jeżeli na poprzednich oknach konfiguracji wprowadziliśmy wszystkie wymagane dane to rozpocznie 

się właściwy etap konfiguracji. Jeżeli popełniliśmy jakiś błąd lub nie wprowadziliśmy szczegółowych 
danych wybranej definicji, to konfigurator poinformuje Państwo o tym za pomocą listy błędów 
podobnej do tej z poniższego rysunku. 

 

 
 

Aby przejść do poprawienia konkretnego problemu zaznaczamy daną pozycję na liście błędów i 
klikamy na przycisk [Popraw]. Po poprawieniu wszystkich usterek przejdźmy ponownie do okna 
„Wykonywanie operacji”. Po kliknięciu na tym oknie na przycisk [Wykonaj wybrane operacje] pojawi 
się teraz komunikat z pytaniem cz rozpocząć właściwy proces konfiguracji programu LeftHand. 
 



 
 
Potwierdzamy chęć rozpoczęcia konfiguracji klikając na przycisk [Tak]. Rozpocznie się wprowadzanie 
definicji do bazy danych programu. 
 

 
 

 



17) Po zakończeniu procesu konfiguracji program zapyta Państwa czy wizzard ma wyświetlić się przy 
kolejnym uruchomieniu programu. W ogólnym przypadku należy kliknąć na przycisk [Nie]. Na 
przycisk [Tak] można kliknąć gdy nie dokonaliśmy pełnej konfiguracji programu a jedynie 
wybiórczej dla kilku modułów. 

 

 
 
Zakończenie działania wizzarda definicji spowoduje uruchomienie głównego okna programu LeftHand. 
 
 
 
W razie problemów z konfiguracją programu prosimy o kontakt z firmą LeftHand:  

• mailowo na support@lefthand.com.pl  
• telefonicznie na numer (22) 427 37 60.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Życzymy sukcesów w biznesie, zespół LeftHand Sp. z o. o.  
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