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1. Wprowadzenie
Do systemu FIRMA mo¿na do³¹czyæ opcjê Wymiana danych, która znacznie u³atwia komunikacjê
biura rachunkowego z jego klientem – eliminuje koniecznoœæ wpisywania dokumentów obrotu klienta
do komputera w biurze rachunkowym. Opcja Wymiana danych mo¿e byæ równie¿ przydatna dla
u¿ytkownika prowadz¹cego wiele punktów sprzeda¿y.
Wymiana danych nastêpuje miêdzy u¿ytkownikami systemu FIRMA, z których jeden prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ korzystaj¹c z modu³u OBRÓT TOWAROWY, a drugi œwiadczy us³ugi ksiêgowe
na podstawie przekazanych mu dokumentów. Zamiast wprowadzaæ wszystkie dokumenty obrotu
wystawione przez klienta, biuro rachunkowe otrzymuje informacjê o nich na dyskietkach lub innych
noœnikach i importuje je do swojego systemu FIRMA. Takie przenoszenie danych zapewnia ich zgodnoœæ w obu systemach.
Po przeniesieniu danych do biura rachunkowego bêdzie ono mog³o przes³aæ dane z zainstalowanego na swoim komputerze programu OBRÓT TOWAROWY do innych modu³ów eksploatowanego
systemu FIRMA – zazwyczaj bêd¹ to modu³y ksiêgowe oraz VAT. Podczas przesy³ania danych do
innych modu³ów obowi¹zuj¹ zasady podane w odpowiednich czêœciach podrêcznika.
Po zainstalowaniu rozszerzenia systemu FIRMA o mo¿liwoœæ wymiany danych w module NADZORCA pojawi siê dodatkowa opcja Narzêdzia / Wymiana danych. Jej wybranie umo¿liwia przeprowadzenie omawianej operacji.

Pojêcia u¿ywane w dalszej czêœci podrêcznika:
Filia

zak³ad wprowadzony do systemu FIRMA sk³adaj¹cego siê co najmniej z modu³u OBRÓT TOWAROWY, za pomoc¹ którego u¿ytkownik prowadzi sprzeda¿. Dane o obrotach Filia przekazuje do Centrali.

Centrala

zak³ad wprowadzony do systemu FIRMA, który przyjmuje dane Filii. Dane te przesy³a
nastêpnie do modu³ów ksiêgowych i VAT.

Eksport

1.przygotowanie danych do wymiany oraz umieszczenie ich w osobnym katalogu na
twardym dysku.
2. zbiór danych przygotowanych przeniesienia.
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Kopiowanie eksportu
przenoszenie przygotowanych danych na noœniki (dyskietki, przenoœny dysk twardy,
ZIP i inne).
Import

przyjêcie danych z innego zak³adu – „import w Centrali” oznacza przyjêcie przez ni¹
danych Filii, „import w Filii” – przyjêcie danych Centrali.

Aktualizacja ujednolicenie danych Filii i Centrali.

1.1. Wymagania
Wymiana danych miêdzy Fili¹ i Central¹ mo¿e nast¹piæ, jeœli s¹ spe³nione nastêpuj¹ce wymagania:
1.

Zarówno Filia jak i Centrala posiadaj¹ modu³ OBRÓT TOWAROWY systemu FIRMA wraz z
opcj¹ Wymiana danych.

2.

Filia i Centrala korzystaj¹ z tych samych wersji systemu FIRMA. Dotyczy to pe³nego numeru
wersji (wraz z ewentualnym indeksem literowym).

3.

Parametr Rejestr przedmiotów obrotu ustalany w module OBRÓT TOWAROWY w opcji Narzêdzia / Parametry / Systemowe ma tak¹ sam¹ wartoœæ ([Z histori¹ cen] lub [Bez historii
cen]) w Centrali i w Filii.

4.

Atrybuty Kierunek dokumentu ([Sprzeda¿], [Zakup] lub [Brak kierunku] – patrz czêœæ NADZORCA rozdzia³ 7.8.3.) dokumentów eksportowanych z Filii i istniej¹cych w Centrali s¹ takie
same.

5.

Centrala dysponuje wystarczaj¹c¹ iloœci¹ wolnego miejsca na twardym dysku.
Biura rachunkowe musz¹ wzi¹æ pod uwagê znaczny przyrost wielkoœci baz podczas wymiany danych z klientem.
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Niezbêdn¹ iloœæ wolnego miejsca na twardym dysku w Centrali mo¿na w przybli¿eniu okreœliæ wzorem:
X = C + (F * 4)
gdzie:
C

wielkoœæ dotychczasowych baz Centrali (dotychczasowa wielkoœæ katalogu
FIRMA bez podkatalogu \EXE, tzn. rozmiar plików .dbf, .dbt, .cdx)

F

wielkoœæ baz importowanych

Przyk³ad:
C – dotychczasowa wielkoœæ katalogu FIRMA (bez podkatalogu \EXE)

= 50MB

F – wielkoœæ baz importowanych = 3MB
X – iloœæ wolnego miejsca na twardym dysku niezbêdna do przeprowadzenia wymiany danych:
50MB + (3MB * 4) = 50MB + 12MB = 62MB
W skrajnych przypadkach Centrala mo¿e potrzebowaæ kilkaset MB, aby operacja wymiany danych mog³a zostaæ poprawnie przeprowadzona.

1.2. Ogólne zasady prowadzenia wymiany danych
Podczas eksportu danych z Filii przenoszone s¹ zbiory danych wybranego zak³adu. Ka¿dej Filii
odpowiada w Centrali jeden zak³ad i do niego dane te s¹ importowane.

W przypadku przenoszenia danych przedsiêbiorstwa wielozak³adowego konieczne jest przeprowadzenie wymiany danych dla ka¿dego z tych zak³adów.
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Podczas wymiany danych przesy³ane s¹ nastêpuj¹ce informacje:
Z Filii do Centrali:
1.

Dokumenty wystawione w module OBRÓT TOWAROWY.
Dokumenty obrotu powinny byæ wystawiane tylko w Filii, Centrala mo¿e je tylko
ksiêgowaæ.
Wystawienie dokumentu w Centrali nie spowoduje jego uaktualnienia w Filii. Ponadto mo¿e
to doprowadziæ do sytuacji, gdy dokument wprowadzony w Centrali bêdzie mia³ taki sam
numer jak importowany póŸniej dokument z Filii. W takim przypadku tylko jeden z tych dokumentów bêdzie móg³ zostaæ wprowadzony do systemu podczas wymiany danych (patrz
rozdzia³ 3.5.).

2.

Lista przedmiotów obrotu.

3.

Lista magazynów.

4

S³ownik kontrahentów.
Wystawienie faktury dla nowego kontrahenta jest zwi¹zane z wprowadzeniem go do s³ownika kontrahentów w Filii. Po dokonaniu importu w Centrali dane te zostaj¹ dopisane do jej
s³ownika kontrahentów. Wiêcej informacji na ten temat podano w rozdziale 2.2. w punkcie
4.2.

5.

Utworzone w Filii nowe rodzaje dokumentów.
Do Centrali przenoszony jest symbol dokumentu i atrybuty nadane mu podczas tworzenia,
natomiast nie jest przenoszony jego format, tzn. wygl¹d.

Z Centrali do Filii:
1.

S³ownik kontrahentów.
Poza ksiêgowaniem dokumentów sprzeda¿y wystawionych przez Filiê dla potrzeb ksiêgowoœci klienta Centrala wprowadza do modu³ów ksiêgowych i VAT jego dokumenty zakupu towarów niemagazynowych i us³ug. Po wprowadzeniu takich dokumentów do s³ownika kontrahentów w Centrali zostaj¹ dopisane kolejne pozycje.
Po dokonaniu importu w Filii pozycje te mog¹ zostaæ dopisane do jej s³ownika kontrahentów. Wiêcej informacji na ten temat podano w rozdziale 2.2. w punkcie 4.2.
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1.3. Parametry wymiany danych
Po uruchomieniu opcji Narzêdzia / Wymiana danych / Parametry u¿ytkownik
powinien okreœliæ wartoœci parametrów wp³ywaj¹cych na przebieg operacji wymiany danych:
Centrala

jest to parametr o podstawowym znaczeniu dla wymiany danych. Jego wartoœæ informuje, czy w wybranym zak³adzie system FIRMA pracuje jako Centrala, czy jako Filia.
Domyœlna wartoœæ [Nie] wskazuje, ¿e system bêdzie pracowa³ jako Filia (bêdzie prowadzi³ sprzeda¿ i eksportowa³ swoje dokumenty do Centrali). Zmiana
wartoœci na [Tak] spowoduje, ¿e system bêdzie móg³ importowaæ dane jako
Centrala.
Wartoœæ tego parametru powinna zostaæ ustalona na pocz¹tku
wspó³pracy Filii z Central¹ i nie powinna byæ zmieniana.

Sposób aktualizacji:
wartoœæ tego parametru jest istotna w przypadku, gdy informacja dotycz¹ca
kontrahentów lub przedmiotów obrotu by³a modyfikowana osobno w Filii i w
Centrali.
Podczas dokonywania importu danych program wykrywa ró¿nice wystêpuj¹ce w s³ownikach kontrahentów, czy na listach przedmiotów obrotu w Filii i
Centrali. U¿ytkownik mo¿e zdecydowaæ o sposobie aktualizowania danych
wybieraj¹c odpowiedni¹ wartoœæ parametru:
[Za potwierdzeniem]
po wykryciu ró¿nic w s³ownikach kontrahentów lub na listach przedmiotów
obrotu Centrali i Filii system pozostawia u¿ytkownikowi decyzjê o sposobie
aktualizowania danych:
– zgodnie z informacjami otrzymanymi z Filii ([Centrala wed³ug Filii]),
– zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Centrali ([Filia wed³ug Centrali]).
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Sposób ten u¿ytkownik mo¿e przypisaæ wszystkim pozycjom porównywanych
s³owników lub dla ka¿dej pary pozycji okreœliæ go odrêbnie (patrz rozdzia³
4.2.).
[Automatycznie wed³ug Centrali]
s³ownik kontrahentów zostanie automatycznie zaktualizowany zgodnie z danymi Centrali. Dla aktualizacji listy przedmiotów obrotu wartoœæ ta ma takie
samo znaczenie, jak wartoœæ [Za potwierdzeniem] – patrz rozdzia³ 3.2.
[Automatycznie wed³ug Filii]
s³ownik kontrahentów i lista przedmiotów obrotu zostan¹ one automatycznie
zaktualizowane zgodnie z danymi Filii.

1.4. Przebieg wymiany danych

Wymiana danych zamyka siê w nastêpuj¹cym 3-etapowym cyklu:
1.

Eksport z Fili do Centrali.
Filia wykonuje eksport danych, polegaj¹cy na przeniesieniu odpowiednich zbiorów do osobnego katalogu tworzonego przez system na twardym dysku. Zbiory te u¿ytkownik powinien
przenieœæ na dyskietki lub inne noœniki.

2.

Import w Centrali.
Po skopiowaniu danych eksportowych z noœników pochodz¹cych z Filii Centrala dokonuje
ich importu, a nastêpnie aktualizuje swoje dane (odnotowuje zmiany wprowadzone do listy
przedmiotów obrotu, s³ownika kontrahentów, wykazu dokumentów obrotu).
Po dokonaniu aktualizacji danych Centrala automatycznie przygotowuje informacjê zwrotn¹
dla Filii i umieszcza j¹ w odpowiednim katalogu na twardym dysku. Informacjê tê u¿ytkownik
powinien przenieœæ na dyskietki lub inne noœniki.

3.

Import w Filii.
Filia dokonuje importu danych z noœników pochodz¹cych z Centrali, a nastêp-nie aktualizuje
swoje dane.
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Zachowanie wymienionej kolejnoœci etapów wymiany danych (ze szczególnym uwzglêdnieniem aktualizacji danych w Filii na podstawie informacji zwrotnej z Centrali) jest warunkiem poprawnej komunikacji obu systemów FIRMA. Filia mo¿e wystawiaæ dokumenty obrotu przed wprowadzeniem informacji zwrotnej z Centrali, ale aktualizacja danych
musi zostaæ dokonana przed wykonaniem kolejnego eksportu.
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przed ka¿dym importem nale¿y wykonaæ sk³adowanie danych (patrz czêœæ FIRMA rozdzia³ 4.).

Je¿eli system FIRMA jest eksploatowany w lokalnej sieci komputerowej, to na czas wykonania wymiany danych pozostali u¿ytkownicy musz¹ opuœciæ system (dotyczy to zarówno Centrali, jak i Filii).

Operacja importu mo¿e byæ czasoch³onna ze wzglêdu na du¿y stopieñ jej skomplikowania oraz wielkoœæ importowanych baz danych. Dodatkowe kontrole wykonywane przez
system importuj¹cy dane (patrz rozdzia³ 3.) zwiêkszaj¹ bezpieczeñstwo operacji, ale równie¿ wp³ywaj¹ na wyd³u¿enie czasu jej przebiegu.
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2. Wymiana danych

2.1. Eksport danych z Filii do Centrali
1.

Przed dokonaniem pierwszego eksportu danych nale¿y uruchomiæ opcjê Narzêdzia / Wymiana danych / Parametry i zaakceptowaæ domyœln¹ wartoœæ parametru Centrala ([Nie]).

2.

Po wybraniu opcji Narzêdzia / Wymiana danych / Eksport nale¿y wskazaæ przedzia³ czasowy, z jakiego dokumenty bêd¹ wysy³ane do Centrali. Przy pierwszym uruchomieniu opcji /
Eksport podpowiadany jest okres od pocz¹tku roku do dnia uruchomienia opcji. Kolejne
wywo³anie opcji spowoduje zmianê podpowiedzi daty pocz¹tkowej eksportu na dzieñ nastêpny po poprzednim eksporcie. Pocz¹tkow¹ i koñcow¹ datê eksportu u¿ytkownik mo¿e
zmieniæ zgodnie ze swoimi potrzebami.
Dane z wybranego okresu s¹ przygotowywane i sk³adowane w katalogu, w którym zosta³
zainstalowany system FIRMA, w automatycznie tworzonym podkatalogu \EKSPORT\_ _ _XY,
gdzie „X” jest wewnêtrznym numerem przedsiêbiorstwa, a „Y” – wewnêtrznym numerem
zak³adu (przyk³adowo: C:\FIRMA\EKSPORT\_ _ _XY). W przypadku bardzo du¿ej liczby przedsiêbiorstw nazwa katalogu mo¿e mieæ postaæ „XXXXY”. Numery wewnêtrzne zak³adu i przedsiêbiorstwa mo¿na odczytaæ po uruchomieniu opcji Zbiory danych / Przedsiebiorstwa w
module NADZORCA i przewiniêciu listy przedsiêbiorstw (zak³adów) klawiszem ➜ .
Dokument, który zosta³ wyslany do Centrali, nie powinien byæ w Filii modyfikowany. W przypadku koniecznoœci poprawy tego dokumentu nale¿y wystawiæ dokument koryguj¹cy (ewentualnie dokonaæ odpowiednich zmian równolegle w
Centrali i w Filii).
Je¿eli u¿ytkownik decyduje siê przes³aæ zmieniony dokument, musi okreœliæ taki przedzia³
czasowy kolejnego eksportu, aby uwzglêdni³ on datê omawianego dokumentu.

3.

Dane przygotowane do przeniesienia do Centrali nale¿y skopiowaæ na dowolny noœnik, z
którego Centrala bêdzie mog³a je odczytaæ. Mog¹ to byæ dyskietki, a tak¿e przenoœny dysk
twardy, streamer lub inna pamiêæ zewnêtrzna.
Bezpoœrednio po dokonaniu eksportu z Filii program proponuje skopiowanie danych na noœnik, na którym zostan¹ dostarczone do Centrali. Mo¿na równie¿ zrezygnowaæ w tym mo-

(C) Zak³ad Techniki Komputerowej SOFT EKSPERT

Wymiana danych – 10

mencie z przenoszenia danych na noœnik i dokonaæ tego w póŸniejszym czasie po uruchomieniu opcji Narzêdzia / Wymiana danych / Kopiowanie eksportu.
Nie zaleca siê kopiowania danych przygotowanych dla „Centrall” poza systemem
FIRMA, np. za pomoc¹ polecenia DOS-a „COPY”. Mo¿e to spowodowaæ nieprawid³owoœci w przebiegu operacji wymiany danych.
4.

Noœnik danych nale¿y przekazaæ do Centrali, gdzie zostan¹ one wprowadzone do systemu
FIRMA.

2.2. Import danych w Centrali
1.

Przed dokonaniem pierwszego importu danych nale¿y uruchomiæ opcjê Narzêdzia / Wymiana danych / Parametry i zmieniæ wartoœæ parametru Centrala na [Tak].

2.

Po uruchomieniu opcji Narzêdzia / Wymiana danych / Import nale¿y podaæ œcie¿kê dostêpu do danych z Filii. PodpowiedŸ programu „a:” mo¿na zamieniæ na w³aœciwy symbol noœnika i ewentualn¹ œcie¿kê dostêpu do odpowiedniego katalogu.

3.

W trakcie pierwszego importu danych z Filii program prosi o wskazanie w Centrali zak³adu,
który bêdzie przypisany do zak³adu w Filii. W trakcie kolejnej wymiany danych program
automatycznie wyszuka odpowiedni zak³ad.

4.

Uruchomienie opcji Narzêdzia / Wymiana danych / Import powoduje rozpocz¹cie wykonywania przez program operacji importu, która w istocie sk³ada siê z trzech etapów:
4.1. Skopiowanie danych dostarczonych przez Filiê do podkatalogu \IMPORT\ _ _ _XY, tworzonego automatycznie w katalogu, w którym zosta³ zainstalowany system FIRMA (przyk³adowo: C:\FIRMA\IMPORT\ _ _ _XY), gdzie „X” jest wewnêtrznym numerem przedsiêbiorstwa, a „Y” – wewnêtrznym numerem zak³adu.
Wybranie odpowiedzi [Nie] na pytanie „Czy kopiowaæ dane importowe” jest zalecane w
przypadku, gdy po uruchomieniu opcji dane „Filii” zosta³y skopiowane, zaœ dane Centrali
nie zosta³y uaktualnione (etap 4.2. importu nie powiód³ siê, tzn. u¿ytkownik nie otrzyma³
stosownej informacji o pomyœlnym zakoñczeniu aktualizacji). Taka odpowiedŸ umo¿liwia
ominiêcie ponownego kopiowania danych, co w przypadku du¿ych baz danych mo¿e byæ
czasoch³onne.
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Wybranie odpowiedzi [Nie] spowoduje, ¿e program przejdzie do kolejnego
etapu importu i nast¹pi aktualizowanie wed³ug danych zapisanych w katalogu
importowym. Je¿eli u¿ytkownik nie ma pewnoœci, czy dane zosta³y w pe³ni
przekopiowane do katalogu importowego, powinien wybraæ odpowiedŸ [Tak].
W przypadku wiêkszej liczby dyskietek importowych (spowodowanej wiêksz¹ objêtoœci¹
przenoszonych baz) nale¿y pamiêtaæ o umieszczaniu ich w kieszeni stacji dysków we
w³aœciwej kolejnoœci.
4.2. Aktualizacja danych w Centrali.
W trakcie przeprowadzania importu danych (tak w Centrali, jak i w Filii) istnieje mo¿liwoœæ „skojarzenia” kontrahentów, którzy zostali wprowadzeni oddzielnie (niezale¿nie od
siebie) w Centrali i w Filii.
Je¿eli przed pierwsz¹ operacj¹ wymiany danych Centrala wprowadza³a dokumenty obrotu Filii w sposób tradycyjny (wpisuj¹c ka¿dy dokument), import mo¿e doprowadziæ
do powielenia danych kontrahentów.
Poza ksiêgowaniem dokumentów sprzeda¿y wystawionych przez Filiê dla potrzeb ksiêgowoœci klienta Centrala wprowadza jego dokumenty zakupu towarów niemagazynowych i us³ug. Po wprowadzeniu takich dokumentów do s³ownika kontrahentów zostaj¹
dopisane kolejne pozycje.
Program automatycznie „kojarzy” wprowadzonych do obu systemów kontrahentów wed³ug NIP-u. „Kojarzenie” polega na sprawdzeniu, czy kontrahent o takim samym NIP-ie
wystêpuje w Centrali i we wprowadzanych danych Filii (jeœli tylko NIP ten jest unikalny
zarówno w Centrali, jak i w Filii). Jeœli tak, to kontrahentowi z Filii zostaje przypisany
numer wewnêtrzny, pod którym jest on identyfikowany w Centrali (wiêcej informacji o
numerze wewnêtrznym kontrahenta podano w czêœci NADZORCA. rozdzia³ 7.3., przy
opisie dzia³ania klawisza F4).
Niezale¿nie od automatycznego „kojarzenia” kontrahentów przez program, u¿ytkownik
mo¿e ich „skojarzyæ” poprzez wskazanie odpowiedniej pary kontrahentów (np. je¿eli któremuœ z nich nie przypisano NIP-u lub jeœli operator chce zmieniæ automatyczne skojarzenie). Podczas importu danych na ¿¹danie operatora zostan¹ wyœwietlone s³owniki kontrahentów Centrali i Filii w postaci dwóch tabel. Wzajemne przypisanie kontrahentów jest
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sygnalizowane przez wyœwietlenie numeru w rubryce „numer Centrali” widocznej po przewiniêciu s³ownika kontrahentów Filii klawiszem ➜ .
Sposób dokonania rêcznego „kojarzenia” kontrahentów:
1. Wybranie kontrahenta w Centrali poprzez wskazanie go kursorem. Wybór ten bêdzie
mo¿na jeszcze zmieniæ przed zaakceptowaniem „skojarzenia”.
2. Naciœniêcie klawisza Tab – przemieszczenie kursora do s³ownika kontrahentów w
Filii.
3. Wybranie kontrahenta w Filii poprzez wskazanie go kursorem. Wybór ten bêdzie mo¿na
jeszcze zmieniæ przed zaakceptowaniem „skojarzenia”.
4. Naciœniêcie klawisza Enter – zaakceptowanie „skojarzenia” wybranej pary kontrahentów.
Po wyœwietleniu s³owników kontrahentów w Centrali i w Filii u¿ytkownik mo¿e skorzystaæ z nastêpuj¹cych funkcji:
W górnej tabeli (Centrala):

Tab

przenoszenie kursora (podœwietlenia) miêdzy s³ownikiem kontrahentów Centrali i Filii.

F2

wyœwietlenie pe³nej informacji o wskazanym kontrahencie.

Enter zaakceptowanie wyboru pary kontrahentów, którzy maj¹ zostaæ „skojarzeni”.
Esc

rezygnacja z „kojarzenia” kontrahentów i kontynuowanie importu danych.

W dolnej tabeli (Filia):

Tab

przenoszenie kursora (podœwietlenia) miêdzy s³ownikiem kontrahentów Centrali i Filii.

F2

wyœwietlenie pe³nej informacji o wskazanym kontrahencie.

F3

wyœwietlenie kontrahentów Filii, którzy nie zostali przypisani do ¿adnych kontrahentów w Centrali.
Ponowne naciœniêcie klawisza F3 powoduje wyœwietlenie wszystkich kontrahentów Filii.

Enter zaakceptowanie wyboru pary kontrahentów, którzy maj¹ zostaæ „skojarzeni”.
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F7

automatyczne kojarzenie kontrahentów wed³ug NIP-ów (funkcja ta jest przydatna, jeœli dotychczasowe automatyczne „skojarzenia” zosta³y usuniête
i u¿ytkownik chce je przywróciæ).
Je¿eli kontrahenci zostali uprzednio skojarzeni z inn¹ Central¹ (np. us³ugi
ksiêgowe prowadzi³o do tej pory inne biuro rachunkowe), aby skojarzyæ ich z
now¹ Central¹ nale¿y:
– usun¹æ wszystkie dotychczasowe skojarzenia naciœniêciem klawisza F8.
– automatycznie skojarzyæ kontrahentów Filii z aktualn¹ Central¹ naciskaj¹c
klawisz F7.

Del

usuniêcie „skojarzenia” dla wskazanego kontrahenta.

F8

usuniêcie „skojarzeñ” wszystkich kontrahentów.

Esc

rezygnacja z „kojarzenia” kontrahentów i kontynuowanie importu danych.

Po „skojarzeniu” kontrahentów o tym samym NIP-ie nale¿y zaktualizowaæ ich dane w
systemie importuj¹cym dane. Aktualizacja nastêpuje zgodnie z wartoœci¹ parametru Sposób aktualizacji (Narzêdzia / Wymiana danych / Parametry) – patrz rozdzia³ 1.3.
Kontrahent o takim samym NIP-ie mo¿e byæ zapisany w systemach wymieniaj¹cych dane
pod inn¹ nazw¹ lub skrótem (ró¿nice te mog¹ polegaæ na u¿yciu innej wielkoœci liter lub
wprowadzeniu znaków rozdzielaj¹cych), móg³ im zostaæ przypisany inny adres b¹dŸ numer rachunku bankowego.

Przyk³ad:
Filia wprowadzi³a kontrahenta pod nazw¹ <PHU AGA>, a Centrala u¿y³a znaków <P.H.U. „Aga”>. Je¿eli kontrahentowi temu w obu systemach przypisano
ten sam, unikalny NIP, podczas importu danych zostan¹ oni „skojarzeni”, a
nastêpnie ich dane zostan¹ ujednolicone w obu systemach.

Aktualizacja automatyczna mo¿e nastêpowaæ [...wed³ug Centrali] – wówczas (pos³uguj¹c siê powy¿szym przyk³adem) w s³owniku kontrahentów w „Filii” w miejsce kontra<PHU
AGA>
pojawi
siê
kontrahent
henta
<P.H.U. „Aga”>.
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Automatyczna aktualizacja [...wed³ug Filii] spowoduje, ¿e (pos³uguj¹c siê powy¿szym
przyk³adem) po zaimportowaniu danych przez Centralê w jej s³owniku kontrahentów w
miejsce znaków <P.H.U. „Aga”> pojawi¹ siê znaki <PHU AGA>.
Ustalenie wartoœci parametru Sposób aktualizacji jako [Za potwierdzeniem] spowoduje,
¿e po zakoñczeniu „kojarzenia” kontrahentów bêd¹ wyœwietlane „skojarzone” pary i u¿ytkownik bêdzie móg³ zdecydowaæ, w jaki sposób ich dane maj¹ zostaæ zaktualizowane:
[Centrala wed³ug Filii]
dane w Centrali zostan¹ uaktualnione zgodnie z danymi Filii.
[Filia wed³ug Centrali]
dane w Filii zostan¹ uaktualnione zgodnie z danymi Centrali.
[Rezygnacja]
rezygnacja z aktualizacji danych wskazanej pary.
Po wybraniu sposobu aktualizacji (lub wybraniu rezygnacji) nale¿y podj¹æ decyzjê o dalszym dzia³aniu programu:
[Jeden]

wskazana para zostanie zaktualizaowana zgodnie z wybranym sposobem (lub
program pominie aktualizacjê wskazanej pary, jeœli uprzednio wybrano [Rezygnacjê]). U¿ytkownik bêdzie móg³ przyst¹piæ do aktualizacji kolejnych kontrahentów.

[Wszyscy]
wybrane uprzednio dzia³anie bêdzie dotyczy³o wszystkich kontrahentów.
Na etapie aktualizacji system wykonuje operacje kontrolne opisane w rozdziale 3.
4.3. Przygotowanie informacji zwrotnej dla Filii.
Po zakoñczeniu aktualizacji program automatycznie przygotowuje informacjê zwrotn¹
dla Filii i umieszcza je w podkatalogu \EKSPORT\_ _ _XY, a nastêpnie proponuje skopiowanie jej na noœnik.
Kopiowanie informacji zwrotnej dla Filii mo¿na wykonaæ bezpoœrednio po jej przygotowaniu przez program lub w dowolnym momencie po uruchomieniu opcji Narzêdzia /
Wymiana danych / Kopiowanie eksportu.
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2.3. Import danych w Filii
Po otrzymaniu informacji zwrotnej z Centrali u¿ytkownik Filii powinnien uruchomiæ opcjê Narzêdzia
/ Wymiana danych / Import. Jest to warunkiem poprawnej komunikacji obu wymieniaj¹cych dane
systemów.
Import danych w Filii jest przeprowadzany analogicznie, jak import danych w Centrali (patrz rozdzia³
2.2. punkt 4.).
Przed aktualizacj¹ danych w Filii u¿ytkownik mo¿e zdecydowaæ o wyœwietleniu s³owników kontrahentów Centrali i Filii. Mo¿liwoœæ ta jest przydatna jedynie w przypadku, gdy przed dokonaniem
importu w Filii operator wprowadzi³ nowego kontrahenta, a nastêpnie uzyska³ informacjê, ¿e Centrala wprowadzi³a tego samego kontrahenta. W takiej sytuacji Filia powinna „skojarzyæ” tych kontrahentów, a nastênie zaktualizowaæ swoje dane [...wed³ug Centrali].
Je¿eli opisana wy¿ej sytuacja nie mia³a miejsca, nie nale¿y wyœwietlaæ s³owników kontrahentów.

Przed przyjêciem informacji zwrotnej z Centrali nie nale¿y wykonywaæ kolejnego eksportu danych z Filii.
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3. Operacje kontrolne
Podczas wymiany danych przeprowadzane s¹ operacje kontrolne maj¹ce zapewniæ spójnoœæ danych w systemach Centrali i Filii. Zosta³y one opisane w kolejnych podrozdzia³ach

3.1. Kontrola parametrów modułu OBRÓT TOWAROWY w Centrali
i w Filii
W czasie wymiany danych system FIRMA importuj¹cy dane sprawdza zgodnoœæ nastêpuj¹cych
parametrów modu³u OBRÓT TOWAROWY:

Format skrótu przedmiotu obrotu (Narzêdzia / Parametry / Systemowe):
jego wartoœæ mo¿e byæ ustalona odmiennie w Centrali i w Filii, gdy¿ nie ma
istotnego znaczenia dla wymiany danych. Ró¿nica ta jest jednak sygnalizowana odpowiednim komunikatem i mo¿e mieæ znaczenie w trakcie wydruku dokumentów w Centrali.
Liczba miejsc po przecinku dla pola „iloœæ” (Narzêdzia / Parametry / Dodatkowe):
wartoœæ parametru mo¿e byæ ró¿na w Centrali i w Filii, jednak w systemie
importuj¹cym dane jest zapamiêtywana wiêksza z nich.

3.2. Kontrola listy przedmiotów obrotu
Zmiany na liœcie przedmiotów obrotu powinny byæ dokonywane wy³¹cznie w Filii. Je¿eli Centrala
bêdzie wprowadza³a do niej zmiany, podczas importu danych system odnajdzie przedmioty obrotu,
które by³y zmieniane w Centrali oraz w Filii i zachowa siê zgodnie z wartoœci¹ parametru Sposób
aktualizacji (patrz rozdzia³ 1.3.).
[Automatycznie wed³ug Centrali]
dla kontroli listy przedmiotów obrotu wartoœæ ta ma takie samo znaczenie, jak
wartoœæ [Za potwierdzeniem] (nie mo¿na aktualizowaæ listy przedmiotów obrotu zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Centrali).
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[Automatycznie wed³ug Filii]
podczas importu danych lista przedmiotów obrotu zostanie automatycznie
zaktualizowana wed³ug danych Filii.
[Za potwierdzeniem]
wprowadzenie zmian do listy przedmiotów obrotu (np. zmiana ceny sprzeda¿y) przez Centralê spowoduje, ¿e podczas importu danych zostan¹ wyœwietlone te pozycje, które by³y modyfikowane w Centrali i w Filii. U¿ytkownik bêdzie
móg³ wówczas wybraæ [Aktualizacjê wed³ug Filii] lub [Rezygnacjê] z aktualizacji. Ka¿de z tych dzia³añ mo¿e odnosiæ siê do [Jednej] pozycji listy przedmiotów obrotu lub do [Wszystkich] nastêpnych pozycji, które by³y zmieniane w
Filii i w Centrali.

3.3. Kontrola powielania się dokumentów
Podczas przygotowywania danych Filii do eksportu zostaje przeprowadzona kontrola powielania siê
dokumentów. Wykrycie dokumentów o takim samym symbolu i numerze powoduje wyœwietlenie
ich listy, z której mo¿na wybraæ (naciœniêciem klawisza Enter) w³aœciwy dokument. U¿ycie klawisza Esc umo¿liwia wybór dalszego dzia³ania: rezygnacjê z przes³ania dokumentu o danym symbolu i numerze lub rezygnacjê z eksportu danych.
Je¿eli u¿ytkownik nie pamiêta, który z powielaj¹cych siê dokumentów powinien zostaæ przes³any do
Centrali, powinien zrezygnowaæ z eksportu danych i uruchomiæ opcjê Wydruki / Obroty (lub Wydruki / Obroty pe³ne) w module OBRÓT TOWAROWY. Po przejrzeniu dokumentów bêdzie móg³ zdecydowaæ o dalszym dzia³aniu dotycz¹cym dokumentu o powielaj¹cym siê numerze i symbolu.
Kontrola powielania siê dokumentów jest przeprowadzana równie¿ podczas importu danych w Centrali. Program sprawdza wtedy, czy w Centrali nie wprowadzono dokumentu o takim samym symbolu i numerze, jaki zostaje importowany. Wykrycie powielaj¹cych siê dokumentów powoduje wyœwietlenie odpowiedniego komunikatu i pytania „Czy zast¹piæ dokument w Centrali dokumentem z
Filii?”.
[Tak]

wybranie tej odpowiedzi spowoduje, ¿e dokument ten bêdzie uwzglêdniany
podczas ksiêgowania (w module OBRÓT TOWAROWY w opcji Sprzeda¿ /
Ksiêgowanie). Oznacza to, ¿e je¿eli dokument zastêpowany by³ uprzednio za-
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ksiêgowany, ponowne przes³anie do modu³u ksiêgowego mo¿e spowodowaæ
zdublowanie zapisów.
[Wszystkie]

dokument wymieniony w komunikacie oraz wszystkie nastêpne dokumenty o
takich samych symbolach i numerach zostan¹ w Centrali zast¹pione dokumentami z Filii.

[Nie]

w Centrali pozostaje dokument uprzednio tam wprowadzony.

[¯adne]

¿aden z dokumentów o powtarzaj¹cych siê symbolach i numerach nie zostanie zamieniony dokumentem z Filii.

3.4. Kontrola powielania się numeru wewnętrznego kontrahenta
Kontrahenci wprowadzeni do systemu FIRMA s¹ przez niego identyfikowani poprzez wewnêtrzny
(niewidoczny dla u¿ytkownika) identyfikator, zwany „numerem wewnêtrznym”. Unikalnoœæ tego
numeru jest warunkiem poprawnego wykonywania przez program operacji zwi¹zanych z rozpoznawaniem kontrahentów.
Podczas bezawaryjnej pracy systemu unikalnoœæ ta jest zapewniona automatycznie. Pod wp³ywem
dzia³ania czynników zewnêtrznych (awaria zasilania podczas pracy systemu, uszkodzene twardego
dysku, destrukcyjne dzia³anie wirusa) numer ten mo¿e zostaæ zdublowany dla kilku kontrahentów.
W sytuacjach rodz¹cych podejrzenie powielania siê numeru wewnêtrznego kontrahenta (np. przypisywanie niew³aœciwego kontrahenta do dokumentu podczas przegl¹dania, czy drukowania zapamiêtanych w systemie dokumentów) nale¿y uruchomiæ opcjê Narzêdzia / Serwis w module NADZORCA i wybraæ [Sprawdzenie poprawnoœæ bazy KONTRAHENT] (patrz czêœæ NADZORCA rozdzia³
13).
Podczas przygotowywania danych do eksportu kontrola ta jest wykonywana automatycznie. Po
wykryciu kontrahentów o powielaj¹cym siê numerze wewnêtrznym zostaje przedstawiony stosowny raport i program proponuje nadanie kontrahentom nowych, unikalnych numerów wewnêtrznych. Jest to warunkiem dalszego prowadzenia operacji wymiany danych.

(C) Zak³ad Techniki Komputerowej SOFT EKSPERT

Wymiana danych – 19

3.5. Kontrola zgodności struktur baz danych
Podczas wymiany danych system FIRMA kontroluje, czy w bazach danych „Centrali” i „Filii” nie
wyst¹pi³y ró¿nice w strukturach baz danych. Poza innymi Wykryte ró¿nice s¹ sygnalizowane i zestawione w postaci tabeli.
Po stwierdzeniu takich ró¿nic u¿ytkownik powinien je zanotowaæ i skontaktowaæ siê z producentem
lub dystrybutorem systemu.
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