
Instrukcja 
 do badania

Internetowy Panel Gospodarstw Domowych

Wydanie 1/2012



 
Spis treści

 

Spis treści  .............................................................................................................................................................................................. 2

Informacje ogólne ................................................................................................................................................................................ 3

Instalacja programu obsługującego przesyłanie danych między klikerem a stroną internetową GfK Klient ......... 4

Przygotowanie do rejestracji zakupów ......................................................................................................................................... 4

 Segregacja zakupów ............................................................................................................................................................................................. 4

 Broszury potrzebne do procesu rejestracji zakupów ......................................................................................................................... 4

  Broszura z kodami sklepów ........................................................................................................................................................................ 4

  Broszura z kodami produktów bez kodu kreskowego i na wagę  ........................................................................................... 5

  Alfabetyczny indeks produktów .............................................................................................................................................................. 5

  Grupy towarowe objęte badaniem .......................................................................................................................................................... 5

 Kliker............................................................................................................................................................................................................................. 6

Skanowanie zakupów .......................................................................................................................................................................... 7

Przesyłanie zeskanowanych kodów na platformę internetową ............................................................................................. 8

Opisywanie rejestrowanych produktów ........................................................................................................................................ 9

Informacje dotyczące rejestracji wybranych grup produktów ............................................................................................13

 Skanowanie leków i suplementów diety .................................................................................................................................................. 13

 Zakupy przez Internet ...................................................................................................................................................................................... 14

 Rejestrowanie zakupów kosmetyków ....................................................................................................................................................... 14

 Jedzenie na wynos i z dostawą do domu ................................................................................................................................................ 15

Zaznaczenie urlopu lub choroby ...................................................................................................................................................15

Konserwacja klikera ...........................................................................................................................................................................16

Zapakowanie klikera ..........................................................................................................................................................................16

Podstawowe elementy zestawu do rejestracji zakupów ........................................................................................................17

Inne materiały .....................................................................................................................................................................................17

Kontakt..................................................................................................................................................................................................17                     



Kliknij, aby powrócić do spisu treści

Informacje ogólne
Badanie obejmuje zakupione przez wszystkich 
członków gospodarstwa domowego produkty co-
dziennego użytku. Są to wszystkie artykuły spożyw-

derze „Grupy towarowe objęte badaniem” dołączo-

Jeśli nie macie Państwo pewności, czy dany artykuł 
podlega badaniu, czy nie – zawsze lepiej go zareje-
strować. 

Zabieranie paragonów ze sklepu ułatwi Państwu 
rejestrację zakupów, gdyż znajdują się tam informa-

przy rejestracji produktów. 

 
 
 
 

sprzęt AGD, RTV, komputerowy i elektryczny,

Instalacja programu obsługującego przesyłanie danych 
między klikerem a stroną internetową GfK Klient

Pierwszym krokiem, koniecznym do rozpoczęcia udziału 
w badaniu, jest zainstalowanie na komputerze progra-
mu GfK Klient.

W tym celu do napędu typu tray (wysuwająca się tacka) 
należy włożyć otrzymaną wraz z materiałami  
małą płytkę CD.

UWAGA!   Płyty nie wolno uruchamiać w szczelino-
wych napędach optycznych typu slide! Jeśli Państwa 
komputer posiada tylko taki napęd prosimy o kontakt 
z nami w celu uzyskania dostępu do programu instala-
cyjnego umieszczonego w sieci internetowej. 

 
 

Po umieszczeniu płyty w napędzie pojawi się lista Auto-
odtwarzania, z której należy wybrać opcję Otwórz folder 
aby wyświetlić pliki przy użyciu: Eksplorator Windows. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Otwórz folder, aby wyświetlić pliki 
przy użyciu: Eksplorator Windows

Po wybraniu tej opcji pojawi się ikona programu. 
 
 
 
 

GfK Client

Proces instalacji przebiega automatycznie, po jego zaini-
cjowaniu poprzez kliknięcie na ikonę programu. Kolejne 
kroki należy potwierdzać przyciskiem „Dalej”.

UWAGA!   Instalacja może potrwać kilka minut. 
Prosimy o cierpliwość.

Po prawidłowym zainstalowaniu programu na pulpicie 
pojawi się ikona z logo GfK. 
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W czasie instalacji zostaną zainstalowane sterowniki 
do obsługi klikera. Urządzenia nie należy podłączać do 
komputera, zanim Klient GfK nie zostanie zainstalowany. 
W przypadku takiej próby pojawi się komunikat o nie-
możliwości odnalezienia sterowników do urządzenia.

Jeżeli komputer, na którym instalujemy program, jest 
zabezpieczony programem antywirusowym, to w za-

leżności od rodzaju tego programu mogą pojawić się 
różne ostrzeżenia. W takim przypadku należy zezwolić 
na instalację programu. Narzędzie jest bezpieczne, 
certyfikowane podpisem elektronicznym i jest używane 
przez panelistów w innych krajach europejskich.  
Jeśli na tym etapie instalacji pojawią się jakieś proble-
my to prosimy o kontakt z nasza Infolinią.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proces instalacji można prześledzić na filmie instruktażowym pod tytułem „Instalacja programu” znajdującym się 
po adresem: www.youtube.com/GfKPolonia 

Przygotowanie do rejestracji zakupów

Segregacja zakupów 
Przed rozpoczęciem rejestrowania zakupów warto 
posegregować produkty (ułatwia to rejestrację) 
w następujący sposób:
1. Najpierw należy porozdzielać je wg miejsc, w których 

zrobili Państwo zakupy, czyli zakupy z każdego skle-
pu kładziemy oddzielnie.

2. Następnie odkładamy produkty nie objęte 
badaniem, których nie skanujemy.

3.  Jeśli wśród zakupionych produktów są artykuły 
mrożone – to najlepiej skanowanie zacząć od nich, 
żeby można było schować je od razu do zamrażalnika.

Broszury potrzebne do procesu rejestracji zakupów
Przed rozpoczęciem skanowania należy przygotować 
sobie, przesłane przez nas, broszury z kodami: „Kody 
sklepów” oraz „Kody produktów bez kodu kreskowego 
i na wagę”. 

Będą one potrzebne podczas rejestracji zakupów.

Również „Alfabetyczny indeks produktów” oraz folder 
„Grupy towarowe objęte badaniem” mogą okazać się 
pomocne, zwłaszcza w początkowym okresie uczestnic-
twa w naszym badaniu. 
 

Broszura z kodami sklepów
Do zarejestrowania sklepów, w których dokonaliście 
Państwo zakupów, służy broszura „Kody sklepów”. 
Umieszczone są w niej kody wybranych sklepów sie-
ciowych oraz kody ogólne, których należy użyć jeżeli 
zakupy zostały zrobione w innym sklepie. Dla uła-
twienia, nad kodami wybranych sklepów sieciowych 
umieściliśmy charakterystyczne dla nich znaki (loga). 
W przypadku użycia kodu ogólnego opis sklepu zosta-
nie doprecyzowany na stronie internetowej. 
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Broszura z kodami produktów 
bez kodu kreskowego i na wagę
Ta broszura służy do rejestracji produktów, które nie 
mają kodów kreskowych lub kod kreskowy jest nieczy-
telny dla klikera. Przygotowaliśmy ją w taki sposób, aby 
posługiwanie się nią było łatwe. Umieszczone są tam kody 
grup produktów objętych badaniem. W przypadku zaku-
pu produktu bez kodu kreskowego (lub kodu nieczytel-
nego) należy zeskanować kod z książki kodowej i dalszej 
klasyfikacji dokonać poprzez stronę internetową. 

Alfabetyczny indeks produktów
Dla ułatwienia decyzji, który kod należy zeskanować dla 
poszczególnych produktów, do przesyłki dołączyliśmy 
„Alfabetyczny Indeks Produktów”.  
Pomoże on Państwu w przypadku wątpliwości kod 
której grupy towarowej zeskanować dla konkretnego 
produktu. Przy każdym z wymienionych artykułów 
znajduje się numer grupy towarowej, który jest umiesz-
czony w broszurze z kodami produktów. 
 

Grupy towarowe objęte badaniem
Ponieważ nasze badanie obejmuje wybrane kategorie 
produktów, zwłaszcza w początkowym okresie uczestni-
czenia w naszym panelu, mogą pojawiać się wątpliwości 
czy dany produkt należy rejestrować czy też nie.  
Dla Państwa wygody wszystkie grupy produktów pod-
legające rejestracji umieściliśmy w folderze 
„Grupy towarowe objęte badaniem”.

Do rejestracji zakupów potrzebne jest też urządzenie 
skanujące zwane klikerem. Za jego pomocą skanujemy 
kody kreskowe z produktów oraz z otrzymanych broszur.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyszukaj nazwę produktu 
i numer grupy towarowej:

Skanuj kod  
grupy towarowej:

Mrożonki

Chłodzone dania garmażeryjne i w galarecie

Mięso, wędliny, ryby i tłuszcze zwierzęce

wędliny słonina i smalec

chłodzone dania 
garmażeryjne

dania w galarecie
sałatki (np. warzywne, 

owocowe, rybne)

świeże mięso podrobyświeży drób

ryby i owoce morza

mrożonki – kluski, placki 
frytki, kotlety i inne

mrożonki 
– warzywa i owoce

Produkty gotowe do spożycia na ciepło

produkty gotowe 
do spożycia na ciepło

27

30

33

28

31

34

29

32

35

38

36 37

Nabiał

Jajka i makarony

Orzechy, bakalie i miód

Słodycze

makarony

pralinki i cukierki 

czekoladowe

śliwka, wiśnia i inne owoce 

w czekoladzie

galaretki i pianki 

w czekoladzie

orzechy i bakalie
miód

sery

draże (np. orzechy, migdały, 

rodzynki w czekoladzie)
galaretki w cukrze

lizaki

inne produkty mleczne

jajka

cukierki i żelki 

bez czekolady

21

14

18
19

20

15
16

17

23

25

22

24

26

Wyszukaj numer 
grupy towarowej:
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Kliker
 
Jest to bardzo proste urządzenie i jego obsługa nie powinna Państwu przysporzyć trudności. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

głowica 
skanująca

przycisk 
skanowanie

lampka
sygnalizująca
skanowanie

Żeby zeskanować kod kreskowy zbliżamy górną część 
urządzenia do kodu kreskowego i naciskamy przycisk 
w środkowej jego części. Po naciśnięciu tego przycisku 
można zaobserwować czerwoną wiązkę lasera, którą 
należy skierować na kod kreskowy. Powinna ona obej-
mować cały kod (na szerokość). 

 
 
 
 
 
 

 

Urządzenie potwierdza sczytanie kodu wydając specy-
ficzny dźwięk (pika). W przypadku poprawnej rejestracji 
dźwięk jest wysoki i dwustopniowy, a lampka na skane-
rze zaświeci się na zielono.  

Żeby ten sygnał usłyszeć prosimy zeskanować klikerem 
poniższy kod: 
 
 
 
 
 

Jeśli w trakcie skanowania usłyszycie Państwo inny 
dźwięk oznacza to, że kod nie został zarejestrowany 
poprawnie. Dodatkowo lampka na skanerze zaświeci 
się na czerwono

Mogą się zdarzyć 2 sytuacje:

Dźwięk niski powtórzony dwukrotnie (buczenie):
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sygnalizuje, że przed próbą skanowania kodu produk-
tu nie został zeskanowany kod sklepu, lub że między 
zeskanowaniem kodu sklepu a kodu produktu upły-
nęło zbyt wiele czasu. Należy wówczas zeskanować 
kod sklepu i dalej kontynuować rejestrację produktów.

Jeśli dźwięk jest długi i wysoki:
 
 
 
 
 

 
 

a lampka świeci na czerwono, oznacza to, że nasze 
urządzenie nie rozpoznaje takiego kodu i produkt nale-
ży zarejestrować używając broszury z kodami produk-
tów bez kodu kreskowego i na wagę.

UWAGA!   Jeżeli mimo użycia broszury nadal pojawia się 
ten dźwięk, to należy powtórnie zeskanować kod sklepu. 

UWAGA!   Poziom dźwięku skanera można zmienić. 
W tym celu trzeba podłączyć kliker do komputera i uru-
chomić program GfK Klient.

Po wyświetleniu się okienka programu, należy otworzyć 
zakładkę Plik, umieszczoną w prawym górnym rogu 
okienka, podświetlić opcję Dźwięk skanera, a następnie 
zaznaczyć wybrany poziom dźwięku.

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jeśli operacja zostanie wykonana poprawnie kliker wyda dźwięk na ustawionym właśnie poziomie.  

Skanowanie zakupów
Żeby zarejestrować zakupy najpierw z broszury Kody 
sklepów należy zeskanować kod sklepu, w którym do-
konano zakupów, a następnie kody wszystkich kupio-
nych, w tym sklepie produktów objętych badaniem.

 
 
 
 
 
 
 
 

Żeby zarejestrować sklep trzeba z broszury 
„Kody sklepów” wybrać odpowiedni kod i go zeska-
nować klikerem. Jeżeli nasz sklep nie jest wymieniony 
z nazwy w pierwszej części broszury, to należy wybrać 
najbardziej pasujący opis z ostatniej strony, zawierają-
cej ogólne kody sklepów i później, już na stronie inter-
netowej doprecyzować jego rodzaj. 

Po zeskanowaniu sklepu przystępujemy do rejestracji 
produktów w nim zakupionych. Najwygodniej skanować 
je w kolejności, w jakiej są umieszczone na rachunku. 
Przyspieszy to bardzo proces opisywania produktów 
w formularzach na platformie internetowej.

Jeśli nasze zakupy zrobiliśmy w kilku sklepach, po ze-
skanowaniu zakupów w pierwszym sklepie, skanujemy 
kod kolejnego sklepu, a następnie produkty w nim zaku-
pione i tak samo postępujemy przy kolejnych sklepach.

Wśród zakupionych produktów znajdują się artykuły 
z kodem kreskowym na opakowaniu – i z ich skanowa-
niem nie powinno być problemu, ale także artykuły na 
wagę i bez kodu kreskowego. Do ich rejestracji będzie 
potrzebna broszura „Kody produktów bez kodu kresko-
wego i na wagę”. Znajdują się w niej kody dla grup towa-
rowych objętych badaniem i to właśnie te kody trzeba 
skanować w celu zarejestrowania zakupionych produktów. 
W razie problemów z zaklasyfikowaniem produktu do 
grupy towarowej można posłużyć się załączonym w mate-
riałach „Alfabetycznym indeksem produktów”, w którym 
odszukujemy nasz artykuł i sprawdzamy numer grupy 
towarowej, pod którym należy go zarejestrować.
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Przykład: jeśli kupiliśmy oscypek to skanujemy kod 
nr 23 sery, a jeśli ogórki to kod nr 7 warzywa.

 

 

Jeśli kupiliśmy kilka produktów z tej samej grupy 
(np. 3 rodzaje wędlin) to wystarczy zeskanować kod 
z książki jeden raz. Strona do opisywania produktów 
jest skonstruowana w ten sposób, że będziemy mogli 
opisać wszystkie produkty z danej grupy.

Może się zdarzyć, że kupią Państwo jakiś produkt bez 
kodu kreskowego, który nie jest wyszczególniony w na-
szej broszurze i nie pasuje do żadnej z grup towarowych 
(np. kawa, czy herbata na wagę). Taki artykuł też należy 
zeskanować, posługując się kodem „Pozostałe artykuły 
bez kodu kreskowego i na wagę” (nr 46).

Czasem może się zdarzyć, że jakiś kod trudno jest 
zeskanować (np. na nierównym opakowaniu, pod folią, 
niewyraźnie wydrukowany). Wtedy należy spróbować 
kilka razy powtórzyć operację, a gdy to nie pomaga na-
leży z broszury Kody produktów bez kodu kreskowego 
i na wagę zeskanować Kod nieczytelny/ niedający się 
zeskanować (nr 45), a później wprowadzić kod kresko-
wy bezpośrednio przez stronę internetową.

Po zeskanowaniu wszystkich zakupionych produktów 
należy je przesłać na platformę internetową, a następ-
nie opisać. Najlepiej zrobić to od razu po zakończeniu 
skanowania, bo wtedy pamiętamy wszystkie potrzebne 
do rejestracji szczegóły.

Przesyłanie zeskanowanych kodów na platformę internetową
W celu przesłania zeskanowanych kodów najpierw 
należy podłączyć kliker do komputera za pomocą kabla 
USB, otrzymanego w komplecie z urządzeniem. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Następnie trzeba otworzyć program GfK Klient, klika-
jąc na ikonę na pulpicie. Jeśli wszystko działa popraw-
nie, na monitorze otworzy się okno programu, a kliker 
wyda sygnał dźwiękowy (taki jak przy skanowaniu).

 

 
 
 
 

Teraz należy przesłać zeskanowane kody, klikając na 
przycisk po lewej stronie „Wyślij kody”. Gdyby się 
zdarzyło, że przycisk ten nie jest aktywny (nie jest 
wyróżniony ciemniejszą obwódką) to należy sprawdzić, 
czy kliker jest dobrze podłączony (sprawdzić gniazdka) 
i przycisnąć klawisz „Wyszukaj skaner”. Kiedy nastąpi 
połączenie skanera z programem kliknąć przycisk 
„Wyślij kody”.

Początek i koniec transferu danych urządzenie zasy-
gnalizuje dźwiękiem, a na dole okna GfK Klient wyświetli 
się na chwilę informacja o liczbie przekazanych kodów.

Teraz można przystąpić do opisywania zarejestrowa-
nych produktów.
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 Opisywanie rejestrowanych produktów
Kolejnym krokiem jest dodanie opisów do zeskanowa-
nych produktów. W tym celu należy kliknąć na środ-
kowy przycisk w okienku GfK Klienta „Edytuj kody”. 
W tym momencie otworzy się strona internetowa 
i automatycznie zaloguje do konta użytkownika.

UWAGA!   W momencie otwierania programu kliker 
MUSI być podłączony do komputera. W przeciwnym 
wypadku strona do opisywania produktów nie otworzy 
się. Jeśli, mimo podłączenia klikera tak się nie stanie 
to prosimy o kontakt z naszą Infolinią (oznacza to, że 
urządzenie nie zostało przypisane w sposób prawidło-
wy do użytkownika i wymagana jest zmiana w naszym 
systemie). 
 

Po otwarciu strony, w prawej jej części znajdują się 
informacje dotyczące użytkownika, m.in imię i nazwisko, 
informacja o liczbie nieopisanych produktów, czy data 
ostatniego logowania. Górna i dolna belka służą do na-
wigacji na stronie zgodnie z opisanymi zakładkami.  
Na środku znajduje duży pomarańczowy przycisk 
z napisem „Opisywanie zarejestrowanych zakupów”, 
pozwalający przejść do formularzy do opisu produktów.

Teraz można już zobaczyć zeskanowane produkty. 
W tym celu należy kliknąć na duży pomarańczowy 
przycisk z napisem „Opisywanie zarejestrowanych pro-
duktów”, umieszczony pośrodku strony startowej lub 
wybrać z górnej belki strony startowej zakładkę Reje-
stracja zakupów i wybrać opcję Opisywanie. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wówczas otworzy się nam formularz z listą zeskanowa-
nych sklepów i produktów. Aby móc edytować produkty 
zakupione w danym sklepie najpierw należy zdefiniować 
ten sklep, klikając na ikonkę przedstawiającą kartkę 

i długopis w drugiej kolumnie od prawej strony 
(po najechaniu na nią myszka wyświetla się napis:  
Opisz rachunek). 
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Żeby sklep zyskał status zdefiniowanego trzeba podać ogólne informacje o wizycie w danym sklepie:

■■ doprecyzować jego nazwę, posługując się 
listami w górnej części formularza,

■■ podać datę zakupu,
■■ wydaną w danym sklepie kwotę

■■ zaznaczyć kto dokonał zakupu, wybierając odpo-
wiednia osobę z listy imion wszystkich członków 
gospodarstwa podanych nam w Charakterystyce 
Gospodarstwa Domowego.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA!   Wpisując kwotę wydaną w danym sklepie, 
prosimy o podanie końcowej kwoty z paragonu, nawet 
jeśli większość zakupionych artykułów nie podlega 
rejestracji.

Jeżeli skład gospodarstwa domowego zmieni się,  
bardzo prosimy o jak najszybsze powiadomienie 
nas o tym fakcie poprzez infolinię, za pomocą 
poczty elektronicznej lub listownie, a my dokonamy 
aktualizacji oprogramowania.

Po zdefiniowaniu sklepu należy opisać produkty w nim 
zakupione. Opisy produktów z kodami kreskowymi 
rozpoznane w naszej bazie będą się wyświetlać. 
W ich przypadku, o ile wyświetlający się opis jest 
poprawny, wystarczy podać wielkość opakowania, 
cenę i zaznaczyć okienko dotyczące promocji, 
jeśli produkt został kupiony w promocji.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeśli jednak którakolwiek z wyświetlających się infor-
macji jest inna niż na opakowaniu produktu, z którego 
zeskanowany został kod kreskowy, to bardzo prosimy 
o podanie nam aktualnego opisu. W tym celu należy 

zaznaczyć okienko „Błąd w opisie?”, wstawiając tam 
„ptaszka”, a w pole które się w tym momencie 
uaktywni wpisać poprawny opis produktu.
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Po podaniu tych informacji należy produkt zapisać, 
używając do tego ikony z symbolem dyskietki umiesz-
czonej po prawej stronie. Zapisany produkt zniknie nam 
z listy artykułów do opisania i zostanie umieszczony 
w „Historii zakupów”, która ukryta jest w zakładce 
„Rejestracja zakupów” (druga pozycja).

UWAGA!   Można opisać wszystkie produkty rozpo-
znane w bazie z danego sklepu i zapisać je wszystkie 
naraz, używając do tego ikony z dwoma dyskietkami 
znajdującej się w prawym górnym rogu formularza 
do opisu produktów.

 
 

 

Opisanych produktów nie trzeba zaznaczać „ptaszkiem”, 
ale na efekt operacji trzeba odczekać kilka – kilkana-
ście sekund. Po tym czasie produkty opisane znikną 
z naszej listy i zostaną umieszczone w Historii zakupów.

 
 
 
 
 

Produkty z kodem kreskowym nierozpoznane w na-
szej bazie trzeba opisać, wypełniając pola w formularzu, 
który rozwija się po kliknięciu na ikonkę z symbolem 
kartki i długopisu umieszczoną przy tym produkcie.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W okienko opis produktu proszę wpisać jak najwięcej 
informacji z etykiety (nazwa, marka, rodzaj produktu, 
producent itp..). Po zakończeniu opisywania artykułu 
należy kliknąć na ikonkę dyskietki, żeby zapisać informacje.

W przypadku produktów bez kodu kreskowego, 
w zależności od zeskanowanej grupy produktów, 
pojawi się odpowiednia lista pytań do uzupełnienia. 
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Po podaniu wszystkich informacji o produkcie, mamy 
dwie opcje postępowania: albo „Zapisz” – wówczas 
wrócimy do listy produktów nieopisanych w danym 
sklepie, albo „Zapisz i dodaj następny produkt w tej 

kategorii” – wówczas otwiera się nowy formularz po-
zwalający opisać kolejny produkt z tej samej grupy  
towarowej. Jest to bardzo pomocne przy rejestracji 
kilku rodzajów zakupionej wędliny, owoców czy warzyw.

 

Listę produktów zakupionych w danym sklepie moż-
na korygować – poszczególne artykuły można prze-
nosić do innego sklepu lub usuwać, gdy pomyliliśmy 
sklep, w którym dany produkt został zakupiony lub 
zeskanowaliśmy artykuł nieobjęty badaniem. Można 

też poprzez stronę dodać nowy sklep/ rachunek i tam 
przenieść część artykułów z listy. Do tego celu służą 
przyciski w prawej, górnej części formularza z listą 
zeskanowanych produktów (ikonki z plusem, strzałką, 
dyskietkami, koszem).

 
 

Żeby przenieść lub usunąć artykuł/ artykuły należy odznaczyć okienko w pierwszej kolumnie z prawej strony. 
Wówczas przyciski do zmian aktywują się.
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UWAGA!   Operacje na liście produktów i rachunków 
trwają kilka – kilkanaście sekund – na efekt trzeba 
chwilę zaczekać

Po opisaniu wszystkich produktów w danym sklepie 
należy zakończyć i ukryć rachunek, żeby niepotrzeb-
nie nie wydłużał naszej listy. Do tego służy przycisk 
z „ptaszkiem”, umieszczony w ostatniej kolumnie po 
prawej stronie. Jeśli zapomnimy o tym od czasu do 
czasu będzie on migać na pomarańczowo.

 
 
 
 

Po zakończeniu pracy z programem należy się wylogo-
wać, klikając na napis Wyloguj w prawym górnym rogu. 
GfK Klienta zamykamy klikając na krzyżyk na pomarań-
czowym tle umieszczony w prawym górnym rogu okna 
dialogowego. Po zamknięciu strony internetowej oraz 
GfK Klienta można odłączyć kliker.

W celu lepszego zobrazowania procesu rejestracji pro-
duktów przygotowaliśmy też krótki film instruktażowy 
pod tytułem Rejestracja zakupów, który można znaleźć 
w Internecie pod adresem: www.youtube.com/GfKPolonia

UWAGA!   Jak w przypadku każdej strony interneto-
wej, podczas jej wyświetlania mogą pojawić się błędy. 
W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, zanim 
zadzwonicie Państwo do naszej Ifolinii, bardzo prosi-
my o odświeżenie jej np. poprzez użycie klawisza F5.  
W większości przypadków ta operacja przywróci prawi-
dłowe działanie strony. Kiedy okaże się to nieskuteczne 
– prosimy o kontakt z nami.

 
 
 

 

Informacje dotyczące rejestracji 
wybranych grup produktów produktów

Skanowanie leków i suplementów diety
W przypadku leków i innych artykułów sprzedawanych przez apteki możecie spotkać się Państwo z pewnym 
utrudnieniem: mianowicie część aptek nakleja na opakowania swoje kody kreskowe.

 
 
 
 
 

kod naklejony
przez aptekę

kod producenta
wydrukowany
na opakowaniu
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W wielu przypadkach kod apteki naklejony jest w innym miejscu niż kod producenta lub w taki sposób, że kod  
producenta jest widoczny i MOŻLIWY do zeskanowania. Wówczas zawsze prosimy skanować KOD PRODUCENTA .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kod producenta
jest widoczny

Może zdarzyć się też tak, że kod kreskowy producenta 
jest zaklejony w taki sposób, że zeskanowanie go jest 
niemożliwe lub wręcz jest on w całości „schowany” pod 
kodem naklejonym przez aptekę. W takich przypadkach 

prosimy zeskanować kod „apteki”. Niestety nasz system 
nie rozpozna tak oznaczonego produktu i trzeba go 
będzie opisać na formularzu na platformie internetowej.

Zakupy przez Internet
Z zakupami przez Internet mamy do czynienia wtedy, 
gdy zamówienie na konkretne produkty złożone zosta-
ło poprzez Internet, bez względu na to, w jaki sposób 
otrzymujemy towar i jak za niego płacimy. Czyli zakupy 
zamówione w sklepie internetowym, opłacone przele-
wem na poczcie i odebrane osobiście w sklepie trady-
cyjnym zaliczamy również do zakupów przez Internet.
Sama rejestracja produktów zakupionych przez Inter-
net jest identyczna jak przy zakupach dokonywanych 
w tradycyjnych sklepach.

 

Rejestrowanie zakupu kosmetyków
Kosmetyki sprzedawane są w różny sposób. Najczęściej 
ich zakupów dokonujemy w sklepach tradycyjnych, ale 
są też kosmetyki: dystrybuowane przez konsultantki, 
których oferta prezentowana jest w cyklicznie wyda-
wanym katalogu, (np. Avon czy Oriflame); Yves Rocher, 
w przypadku których zakupów dokonuje się poprzez 
zamówienia telefoniczne i pocztowe oraz w sklepach 
firmowych; zakupione poprzez Internet.

Jednak zawsze niezależnie od formy sprzedaży, pro-
dukty z kodami kreskowymi należy rejestrować 
poprzez skanowanie tego kodu, po uprzednim zareje-
strowaniu kodu sklepu czy sprzedaży bezpośredniej 
lub internetowej. Tylko w przypadku produktów nie-
posiadających kodu kreskowego na opakowaniu (lub 
z kodem uszkodzonym lub nieczytelnym dla skanera) 

należy do rejestracji użyć broszury z kodami produktów 
bez kodu kreskowego i na wagę, gdzie umieszczony 
został kod kosmetyków (nr 41), a produkt opisać przy 
pomocy formularza na stronie internetowej.
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Jedzenie na wynos i z dostawą do domu
UWAGA!   Prosimy nie rejestrować posiłków zjada-

nych w lokalach gastronomicznych czy na ulicy. Intere-
sują nas te sytuacje, kiedy zamówiliście Państwo pizzę 
lub inny posiłek na wynos z lokalu lub z dostawą do 
domu. W takim przypadku z broszury „Kody sklepów” 
należy wybrać miejsce zakupu, skanując odpowiedni 
kod (nr 39). Po przesłaniu kodu na serwer program 
przekieruje nas do odpowiedniego formularza gdzie 
należy uzupełnić informacje o zamawianym posiłku.

 

Mamy nadzieję, że powyższe przykłady ułatwią Państwu rejestrację zakupów wszystkich usług i produktów 
objętych badaniem. Jeżeli jednak w czasie skanowania pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt.

 

 

 Zaznaczenie urlopu lub choroby
Jeżeli z jakiś powodów nie rejestrują Państwo zakupów 
przez pewien czas, chcielibyśmy znać przyczynę takie-
go faktu, ponieważ informacja ta jest dla nas bardzo 
ważna i bierzemy ją pod uwagę analizując dane zebra-
ne w trakcie badania. Żeby przekazać nam informację, 

dlaczego w danym tygodniu nie ma rejestracji zakupów, 
należy z górnej belki na stronie startowej wybrać za-
kładkę „Zgłoszenia” i z rozwiniętej listy wybrać odpo-
wiednia opcję (Choroba, Urlop lub Brak zakupów),

 
 
 
 

a następnie zaznaczyć datę początku i końca zaistnia-
łego stanu. Po najechaniu i kliknięciu prawym klawi-
szem myszki na okienku do wpisania daty rozwinie się 
kalendarz, z którego należy wybrać odpowiednią datę. 

Po uzupełnieniu obu dat, należy zapisać informację, 
używając do tego pomarańczowego przycisku w lewym 
dolnym rogu „Zapisz” 
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Konserwacja klikera
Udostępnione Państwu na czas współpracy urządzenie elektroniczne – skaner – jak każde urządzenie, wyma-
ga zabezpieczenia i czyszczenia. Ze względu na jakość przesyłania danych chcielibyśmy udzielić Państwu kilku 
wskazówek w tej kwestii.

■■ Lokalizacja. Nasze urządzenie jest niewielkich roz-
miarów i łatwo może się zawieruszyć. Dlatego dołą-
czyliśmy do niego tzw. smycz, dzięki której łatwiej 
go znaleźć, ale można go też zawiesić w wygodnym 
miejscu (np. gdzieś w kuchni, w pobliżu miejsca 
w którym rozkładamy zakupy lub w okolicy kompu-
tera, na którym opisujemy produkty). 

■■ Czyszczenie. Skaner co jakiś czas należy wyczy-
ścić. Do tego należy użyć czystej i suchej szmatki. 
Nie wolno myć skanera żadnymi płynami, czy też 
przecierać urządzenia mokrą ściereczką. W czasie 
przecierania należy bez zbędnego uciskania wytrzeć 
urządzenie z kurzu i innych zanieczyszczeń. Najważ-
niejsze będzie przetarcie plastikowego zabezpiecze-
nia w górnej części urządzenia – miejsca, z którego 
wydostaje się czerwona wiązka światła. Czyszczenie 
tego miejsca zalecamy szczególnie, ponieważ każdy 
zalegający tam pyłek, paproszek utrudnia Państwu 
skanowanie.

■■ Ładowanie skanera. Urządzenie ma wbudowany 
akumulator, który jest ładowany w momencie pod-
łączenia go za pomocą kabla USB do komputera. 
Zaleca się, żeby urządzenie pozostawało podłączone 
w czasie opisywania kodów. Ten czas powinien wy-
starczyć do utrzymania akumulatora klikera w stanie 
naładowanym w stopniu wystarczającym do pracy. 
Gdyby się zdarzyło z jakiegoś powodu, że urządze-
nie długo pozostawało niepodłączone do komputera 
i bateria uległaby wyczerpaniu, to wystarczy poddać 
go procesowi ładowania przez jakiś czas. 
 
 
 
 
 
 
 

Zapakowanie klikera
Bywa tak, że z różnych przyczyn skaner musi być 
przekazany do naszego Instytutu. Wówczas kontaktu-
jemy się z Państwem telefonicznie lub listownie i usta-
lamy datę i godziny przekazania urządzenia kurierowi. 
Bardzo prosimy wszystkich Państwa, którym zdarzy się 
taka sytuacja, o przekazywanie kurierowi urządzenia 
(wraz z wskazanymi przez nas materiałami lub bez do-
datkowych materiałów), zapakowanego w pudełko.

Nie musi być to dokładnie to samo pudełko, w którym 
my przekazaliśmy Państwu skaner. Jednak skaner – 
ze względów bezpieczeństwa – musi być przewożony 
w utwardzonym opakowaniu i kurier, który zgłosi się po 
przesyłkę, ma prawo odmówić przyjęcia skanera nieod-
powiednio zabezpieczonego – na przykład włożonego 
w reklamówkę, czy papierową kopertę.

Firma kurierska ponosi odpowiedzialność za zawar-
tość przekazywanych przesyłek, a zdarzyło się już, że 
źle zabezpieczony skaner uległ uszkodzeniu w trakcie 
transportu. Jeżeli nie zostawili Państwo oryginalnego 
pudełka, można wykorzystać chociażby pudełko po kre-
mie, czy innym produkcie, które akurat mamy pod ręką. 

Nie trzeba skanera owijać w żadne dodatkowe materiały 
zabezpieczające, okładać styropianem czy torebkami 
wypełnionymi powietrzem. W żadnym wypadku prosimy 
nie oklejać skanera taśmą samoprzylepną, nie przy-
klejać go nią do pudełka ani nie pakować urządzenia 
w folie spożywcze! Takie urządzenie jest potem bardzo 
trudno rozpakować nie uszkadzając go!

Zwykłe kartonowe pudełeczko wystarczy, 
żeby zabezpieczyć skaner na czas przewożenia 
przez firmę kurierską.

Do przesyłki prosimy dołączyć karteczkę z numerem 
gospodarstwa domowego. Znacznie przyspiesza 
to proces ustalania nadawcy danej przesyłki.
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Podstawowe elementy do rejestracji zakupów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inne materiały
Poza materiami otrzymanymi w tej przesyłce przygoto-
waliśmy dla Państwa filmy instruktażowe pokazujące jak 
zainstalować program GfK Klient służący do przesytu 
danych między klikerem a serwerem obsługującym na-
szą platformę interentową pt. Instalacja programu” oraz 
film pokazujący jak rejestrować zakupione produkty 
pt. „Rejestracja zakupów”. Filmy te są umieszczone 
w bezpiecznym kanale na YouTube i można je znaleźć 
pod adresem: www.youtube.com/GfKPolonia 
Warto też przeczytać pierwszy numer powitalny gazetki 
„Moje zakupy”, którą specjalnie dla Państwa przygo-
towaliśmy. Znajdują się tam między innymi informacje 
o naszej firmie, o badaniu oraz o nagrodach, które dla 
Państwa przewidzieliśmy.

Kontakt
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości,  
prosimy o kontakt z nami poprzez bezpłatną infolinię, 
specjalną linię telefoniczną i adres e-mail:

Kontakt: 
GfK Polonia Sp. z o.o. 
Panel Gospodarstw Domowych

Bezpłatna infolinia: 800 888 099 
Połączenie z telefonów komórkowych: 
22 43 41 680 (płatne wg stawki operatora) 
e-mail: panelinternetowy.pl@gfk.com
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