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Wstęp
Instrukcja przeznaczona jest dla serwisantów i dealerów oprogramowania Pracowni Usług
Informatycznych ERGO.
W niniejszej instrukcji umieściliśmy podstawowe informacje niezbędne do instalacji, poprawnej
konfiguracji i serwisowania naszego oprogramowania.
Zdajemy sobie sprawę, że nie da się opisać wszystkich możliwych sytuacji, jakie mogą wystąpić w
praktyce. Staraliśmy się jednak umieścić takie, które z naszego wieloletniego doświadczenia, zdarzają
się najczęściej lub te problemy, o które najczęściej pytają użytkownicy końcowi.
Przy pisaniu niniejszej instrukcji zakładaliśmy pewną minimalną wiedzę w zakresie konfiguracji
komputera (DOS, Windows, sieci lokalne), wykonywania podstawowych komend systemu
operacyjnego oraz podstawowych informacji z zakresu programowania czy baz danych.
Jesteśmy gotowi rozszerzyć niniejszą instrukcję. Chętnie wysłuchamy uwag i sugestii. Uwagi prosimy
przysłać pocztą elektroniczną na adres biuro@ergo.pl.
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Wymagania sprzętowe
Minimalne wymagania sprzętowe: Intel Celeron/AMD Athlon II, 512MB RAM.
Program przeznaczony jest do pracy w środowisku Microsoft Windows ®, wersje: XP SP3, Vista,7, 8.
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Migracja danych z wersji DOS
Folder instalacyjny
Jeśli instalacja ma zastąpić dotychczasową wersję DOSową to polecamy skopiowanie
dotychczasowego folderu programu w inne miejsce, a następnie zainstalowanie wersji Windows do
nowo założonego folderu.
Zalecamy założenie wspólnego folderu dla aplikacji firmy Ergo Software, a dopiero w nim folderów
dla poszczególnych programów.
Przykład 1
Wersja DOSowa programu FiM jest zainstalowana w folderze C:\ERGO. Proponujemy założyć folder
np. C:\ERGOWIN i do niego skopiować folder ERGO oraz zmienić jego nazwę na kojarzącą się z
programem np. FiM (C:\ERGOWIN\FiM).
Nie zalecamy instalowania programów ani do folderów znajdujących się bezpośrednio na dysku C:\ ,
ani do folderu C:\Program Files, ani do folderu C:\Windows. Jest to związane z mechanizmami
ochronnymi systemu Windows.

Przeniesienie danych
Dzięki zainstalowaniu wersji Windowsowej w folderze gdzie znajdują się dane wersji DOSowej, czyli
wszystkie bazy danych, wzory wydruków (formatki) łącznie z tymi przygotowanymi na Państwa
indywidualne zamówienie oraz wszystkie ustawienia konfiguracyjne i opcje od razu będą dostępne w
nowej wersji systemu, bez konieczności wykonywania dodatkowych operacji importu.

Programy powiązane
Jeśli posiadają Państwo więcej niż jeden program to należy zwrócić szczególną uwagę na powiązania
pomiędzy programami. Powiązania polegają na określeniu położenia wspólnych baz danych, a więc
opierają się na nazwach folderów, w których zainstalowane są programy DOSowe. Powiązania można
sprawdzić poprzez wybranie w programie opcji Inne |Konfiguracja i podświetlenie wiersza
BazyDanych.
Przy przenoszeniu programów do innej lokalizacji należy koniecznie sprawdzić czy powiązania są
poprawne (jeśli użyte były ścieżki względne) lub zmienić je na prawidłowe. Dotyczy to zarówno
sytuacji gdy do wersji Windows przenoszone są wszystkie programy, aby nadal ze sobą
współpracowały, a także gdy przenoszone są tylko niektóre programy, aby nie były powiązane z
wersjami DOSowymi.
W przypadku korzystania z kilku systemów współpracujących ze sobą konieczna jest jednoczesna
aktualizacja wszystkich systemów.
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Przykład 2
Mamy 4 programy Faktury i Magazyn dla dwóch firm, Księgę Przychodów i Rozchodów oraz Kadry i
Płace. Znajdują się one odpowiednio w folderach C:\ERGO (FiM1), C:\ERGO2 (FiM2) , C:\KPR i
C:\PLACE. Dwa programy FiM mają wspólne bazy towarów i asortymentów oraz wspólne z KPR bazy
klientów i ewidencji VAT.
Program FiM1 ma w konfiguracji wpis
[BazyDanych]
KLIENT=C:\KPR
EWIDSP=C:\KPR
EWIDZA=C:\KPR
Program FiM2 ma w konfiguracji wpis
[BazyDanych]
TOWAR=C:\ERGO
ASORT=C:\ERGO
KLIENT=C:\KPR
EWIDSP=C:\KPR
EWIDZA=C:\KPR
Program KPR nie ma powiazań baz.
Program Płace w ogóle nie jest powiązany z innymi programami.
Jeśli założymy wspólny folder C:\ERGOWIN, a w nim foldery dla poszczególnych programów: FiM,
FiM2, KPR, PLACE, to będziemy musieli zmienić wpisy w konfiguracji
FiM 1
[BazyDanych]
KLIENT=C:\ERGOWIN\KPR
EWIDSP=C:\ERGOWIN\KPR
EWIDZA=C:\ ERGOWIN\KPR
FiM 2
[BazyDanych]
TOWAR=C:\ERGOWIN\FiM
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ASORT=C:\ERGOWIN\FiM
KLIENT=C:\ERGOWIN\KPR
EWIDSP=C:\ERGOWIN\KPR
EWIDZA=C:\ERGOWIN\KPR
Przykład 3
Najlepszym rozwiązaniem i koniecznym w przypadku programów sieciowych (tak aby ścieżki były
poprawne dla każdego stanowiska sieciowego, które folder wspólny może widzieć pod inną literą
dysku) jest podawanie ścieżek względnych. Dla programów z przykładu 2 ścieżki względne
wyglądałyby następująco:
FiM 1
[BazyDanych]
KLIENT=..\KPR
EWIDSP=..\KPR
EWIDZA=..\KPR
FiM 2
[BazyDanych]
TOWAR=..\ERGO
ASORT=..\ERGO
KLIENT=..\KPR
EWIDSP=..\KPR
EWIDZA=..\KPR
Wtedy wystarczyłoby jedynie sprawdzenie i zmiana nazwy folderu programu FiM1.
FiM 1
[BazyDanych]
KLIENT=..\KPR
EWIDSP=..\KPR
EWIDZA=..\KPR
FiM 2
[BazyDanych]
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TOWAR=..\FiM
ASORT=..\FiM
KLIENT=..\KPR
EWIDSP=..\KPR
EWIDZA=..\KPR
A gdybyśmy nie zmieniali nazw folderów programów FiM (FiM1 pozostałby w ERGO),
powiązania nie wymagałyby zmiany.
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Instalacja systemu
Proces instalacji skład się z kilku etapów, które zostały szczegółowo poniżej omówione. Poniży
przykład pokazuje instalację Księgi Handlowej, ale dla pozostałych systemów firmy ERGO Software
przebiega analogicznie. Wyróżnić można trzy rodzaje instalacji: lokalna, lokalna serwerowa,
stanowiska sieciowego. Pierwszy typ należy wybrać w przypadku pracy jednostanowiskowej.
Natomiast drugą opcje należy wybrać jeżeli Użytkownik chce stworzyć lokalny serwer, do którego
będą łączyły się stanowiska sieciowe. Ostatnia opcja służy do skonfigurowania stacji roboczej łączącej
do uprzednio skonfigurowanego serwera.
W celu dodatkowego zabezpieczenia Państwa zbiorów podczas instalacji nowej wersji systemu,
instalator tworzy kopię wszystkich plików z folderu, w którym jest instalowany. Przy dużych bazach
danych początkowa część instalacji, wykonująca kopię bezpieczeństwa, może zająć klika minut.
1. W celu zainstalowania programu Księga Handlowa należy włożyć płytę CD do stacji dysków
komputera i dwukrotnie kliknąć w ikonę płyty, otworzyć jej zawartość i odnaleźć plik
ERGO_KSH_Setup.exe, dla Księgi Przychodów i Rozchodów jest to plik ERGO_KPR_Setup.exe.,
a dla systemu Faktury i Magazyn jest to plik ERGO_FiM_Setupe.exe. Dodatkowo w nazwach
plików została zawarta informacja dla jakiego serwera danych jest to instalacja. Wyróżniamy
dwa serwery baz danych: Btrieve i Pervasive.
2. Następnie uruchomi się instalator systemu, w którym należy postępować zgodnie z
instrukcjami podanymi w każdym oknie aż do zainstalowania systemu.

Rysunek 1 Rozpoczęcie procesu instalacji
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3. W kolejnym kroku należy zapoznać się z postanowieniami Umowy licencyjnej i zaakceptować
je.

Rysunek 2 Okno akceptacji warunków licencji

4. W kolejnym kroku należy wybrać rodzaj instalacji.
Dostępne są trzy rodzaje:
 Instalacja lokalna – umożliwia skonfigurowanie programu w przypadku pracy
jednostanowiskowej,
 Instalacja lokalna serwerowa – opcja umożliwia skonfigurowanie stanowiska, które
będzie pełniło rolę serwera,
 Podłączenie stanowiska sieciowego – umożliwia skonfigurowania stacji roboczej,
która będzie korzystała z udostępnionych zasobów uprzednio skonfigurowanego
serwera. W tym przypadku warto zaznaczyć opcję znajdującą się poniżej - Uwzględnij
znalezione zasoby sieciowe, dzięki której program przeszuka sieć w poszukiwaniu
udostępnionych zasobów. Ułatwi to Użytkownikowi połączenie się z serwerem, ale
przedłuży czas instalacji, gdyż przeszukiwanie sieci jest czasochłonne. Jeżeli
Użytkownik zna adres serwera i udostępnionych zasobów może pozostawić parametr
nieoznaczony, co przyśpieszy przejście do kolejnego etapu instalacji.
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Rysunek 3 Okno wyboru typu instalacji

5. W kolejnym kroku, w przypadku wybrania opcji pierwszej lub drugiej, instalator poprosi o
wybranie docelowej lokalizacji programu. Natomiast w przypadku instalacji stanowiska
sieciowego o określenie lokalizacji serwera.

Rysunek 4 Określenie lokalizacji instalacji programu

Zalecane jest aby bezpośrednio na dysku lokalnym stworzyć folder ERGO Software i w nim
zainstalować wszystkie aplikacje. Nie jest wskazane instalowanie aplikacji bezpośrednio w folderze
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Program Files, ze względu na występujące trudności związanych z poziomem uprawnień użytkownika
systemu Windows.
W przypadku wybrania ostatniej opcji, czyli Podłączenie stanowiska sieciowego, w kolejnym oknie
Użytkownik powinien wskazać lokalizację udostępnianych na serwerze zasobów.
Po wskazaniu w polu Katalog współdzielony programów ERGO(serwer) właściwej lokalizacji
udostępnionych na serwerze zasobów, należy wskazać pod jakim oznaczeniem mają być dane zasoby
zmapowane. W tym celu w polu Litera dysku należy wskazać wolne oznaczenie i wybrać przycisk
Mapuj.
Po poprawnym zmapowaniu należy przejść Dalej.

Rysunek 5 Określenie lokalizacji udostępnionych zasobów

6. W kolejnym kroku należy określić zasady stworzenia ikony aplikacji na pulpicie lub szybkiego
uruchamiania.
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Rysunek 6 Zaznaczanie dodatkowych opcji

7. Po przejściu dalej rozpocznie się proces instalacji.
Istotne jest aby po zakończonym procesie instalacji, w przypadku instalacji lokalnego serwera,
sprawdzić czy zasoby programu zostały prawidło udostępnione. W tym celu należy odnaleźć
folder gdzie została zainstalowana aplikacja, domyślnie jest to ERGO Software i wybrać prawy
przycisk myszy, opcję Właściwości, zakładkę Udostępnienia.
Dodatkowo można sprawdzić poprawność udostępniania przechodząc na stację roboczą i
przeszukując jej otoczenie sieciowe. Jeżeli zasoby aplikacji będą widoczne to można przystąpić do
instalacji stanowiska sieciowego.
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Rozpoczęcie pracy w wersji Windowsowej
Do wersji Windowsowej programu została przeniesiona pełna funkcjonalność z poprzednich wersji
DOSowej, w tym układ górnego menu, lista przycisków i skrótów klawiszowych. Dodatkowo szata
graficzna została wzbogacona o ikony szybkiego dostępu, kafle z najważniejszymi kartotekami
systemu, menu kontekstowe z opcjami wytnij, kopiuj, wklej, usuń oraz możliwość dostosowywania
szerokości kolumn do indywidualnych potrzeb klienta.
Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma konieczności uczenia się od nowa układu opcji znajdujących się
w programie, a jednocześnie wiele najbardziej popularnych opcji znajdą Państwo już na ekranie
startowym systemu co usprawni Państwa bieżącą pracę. Menu szybkiego dostępu Użytkownik może
dostosować do swoich potrzeb, poprzez wybranie prawego przycisku myszy na końcu menu - po
prawej stronie, w miejscu gdzie nie ma już ikonek. Fistaszkami można oznaczać opcje, która mają
pojawić się w menu.
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Legalizacja systemu
W celu legalizacji oprogramowania należy uruchomić aplikację i przejść w menu górnym do opcji Info
| Licencja.

Rysunek 7 Okno wczytywania licencji

Przy pierwszym uruchomieniu systemu okno będzie puste i należy wybrać przycisk Wczytaj, a
następnie wskazać otrzymany plik z licencją.
W każdym z systemów proces ten należy powtórzyć. Wczytując licencję należy zwrócić uwagę czy
został wskazany właściwy plik licencyjny.
Po poprawnym zalegalizowaniu systemu nalży go zamknąć i ponownie uruchomić.
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Pierwsze kroki w systemie
Skróty
Instalator programu sam utworzy odpowiednie skróty do uruchomienia programu, w zależności od
decyzji osoby instalującej, na pulpicie, pasku szybkiego uruchamiania i w menu start.
Polskie litery
W przeciwieństwie do wersji pod system DOS nie jest konieczna żadna konfiguracja polskich liter na
ekranie, na drukarce czy z klawiatury.
Drukarki
W przeciwieństwie do wersji pod system DOS nie jest konieczne określanie portu i rodzaju drukarki.
Program korzysta ze standardowych mechanizmów drukowania pod Windows.
Co zawiera katalog programu











Pliki z programami winfim.exe, winkr.exe lub winkpr.exe oraz ich rozszerzenia pliki DLL.
Pliki bazy danych EXE i DLL.
RES.RES to plik z zasobami, np. komunikatami.
Pliki z rozszerzeniem DBF to pliki bazy danych. Wbrew nazwie, nie są to pliki w formacie
Dbase, ale w formacie Btrieve. Plików tych nie da się czytać mechanizmami standardowymi z
pominięciem systemu zarządzania bazami danych (btrieve.exe). Nie można ich edytować.
Próba takiej edycji powoduje najczęściej błędy w jego obsłudze. Zobacz rozdział poświęcony
bazie danych.
Plik ini.dat to główny plik konfiguracyjny programu (format pliku ini, z sekcjami, luczami i
wartościami).
Pliki z rozszerzeniem FRM i FRX to pliki formatkowe, które określają wygląd wydruków.
Zobacz rozdział “Drukarki”, a zwłaszcza podrozdziały dotyczące kodów sterujących drukarką i
formatką.
Pliki XML konfiguracja ustawień użytkowników.
AGENT_.TXT zawiera informacje o wykonywaniu programu. Z niego można się dowiedzieć
kto i kiedy wykonał jakie operacje, np. usunięcia czy modyfikacji zapłaty, zmiany opcji,
konieczności ponownego tworzenia pustej bazy, która wcześniej została usunięta, kto
meldował się do systemu (jeżeli jest włączony mechanizm haseł) itp. Z niego można się
dowiedzieć kto zawinił w przypadku jakiejś nieprawidłowości.
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Formatki wydruków
Idea formatek
Ponieważ mechanizm wydruków odpowiadający za wygląd drukowanego dokumentu nie jest zaszyty
w program a jest sterowany przez zewnętrzny plik, formatkę.
Główną zaletą takiego podejścia jest to, że wygląd każdego dokumentu czy zestawienia można
dostosować do indywidualnych wymagań użytkownika. Co więcej, łatwo jest dodać dodatkowy tekst
do wydruku, wystarczy go po prostu dopisać do formatki. Jest to bardzo wygodne, szybkie i nie trzeba
w tym celu modyfikować programu i można to zrobić na miejscu u klienta. Ma to kapitalne znaczenie
dla serwisowania. Taki mechanizm ma jeszcze inną zaletę, otóż można tak zmodyfikować wydruk, że
będzie on zawierał tylko te informacje, jakie są oczekiwane przez użytkownika, tzn. pozwala ukryć
część danych standardowo drukowanych, bądź rozbudować wydruk o oczekiwane szczegóły.
Rozwiązanie jest minimalnie wolniejsze gdyż przed wydrukiem musi nastąpić faza przetworzenia
formatki do pliku wynikowego, tzn. umieszczenia w pliku wynikowym danych z programu oraz kodów
sterujących drukarki. Tak przygotowany plik jest wysyłany do drukarki.
Podsumowując, wybraliśmy rozwiązanie nieco wolniejsze, które wymaga dodatkowych zasobów, ale
jest zdecydowanie wygodniejsze i łatwiejsze w serwisowaniu, pozwala czasami zaspokoić
wyrafinowane wymagania klienta. Nie wymaga zmian w programie, tzn. nie wymaga wgrywania
nowszej wersji po ewentualnych naszych poprawkach i co najważniejsze, prawie wszystkie poprawki
można wykonać na miejscu u klienta bez kontaktu z nami.
Podgląd i wydruk przygotowywane są tym samym mechanizmem.

Kody sterujące drukarką
Jak nasze programy obsługują drukarki?
Najpierw to, że wykorzystujemy tylko fragment kodów sterujących drukarek tylko trybu tekstowego,
co w sumie sprowadza się do czterech wymienionych wyżej standardów.
Po drugie, w formatkach występują tzw. kody uniwersalne (np. #Pi, #CP+), które dopiero przed
samym wysłaniem do drukarki zamieniane są na kody sterujące według określonego standardu
ustawionego w opcjach. Dzięki takiemu rozwiązaniu formatki są niezależne od typu drukarki.
Można podejrzeć jakie są kody drukarki generowane przez program w miejsce kodów uniwersalnych.
W tym celu należy podglądnąć dokument a następnie klawiszem F2 zapisać do pliku. Zapis do pliku
zawiera dokładnie to, co program wysyła do drukarki wraz z kodami sterującymi tej drukarki.
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Tabela kodów sterujących drukarką
Kod

Znacznie

#Start

Sekwencja
startowa
inicjująca
drukarkę.
Ponieważ mechanizm ten wprowadziliśmy w formatkach począwszy od wersji z lgrudnia
1999, “stare” formatki można uzupełnić o ten kod sterujący. Powinien on być pierwszym
kodem sterującym umieszczonym na samym początku formatki.

#Stop

Sekwencja deinicjujuąca drukarkę.

#Pi

Włącz tryb “Pica” 10 CPI

#El

Włączenie tryb “Elite” 12 CPI

#CP+ CP- Włączenie i wyłączenie trybu “Condensed Pica” 17 CPI
#CE+
#CE-

Włączenie i wyłączenie trybu “Condensed Elite” 20 CPI

#B+ #B-

Włączenie i wyłączenie wytłuszczenia

#S+ #S-

Włączenie i wyłączenie wytłuszczenia nie zwiększającego szerokości litery.

#UN+
#UN-

Włączenie i wyłączenie podkreślenia.

#IG+ #IG- Włączenie i wyłączenie indeksu górnego.
#ID+ #ID- Włączenie i wyłączenie indeksu dolnego.
#DS+
#DS-

Włączenie i wyłączenie podwójnej wielkości liter.

#FF

Koniec strony (wysunięcie kartki).

#NL

Koniec wiersza (rozpoczęcie drukowania od nowego wiersza).

#CPI(n)

Ustawienie zagęszczenia n znaków na cal.

#LM(n)

Ustawienie lewego marginesu na n znaków.
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#GM(n)

Ustawienie górnego marginesu na n wierszy.

#Poziom Ustawienie drukowania w poziomie (pejzaż).
#Pion

Ustawienie drukowania w pionie (portret).

#Caps

Zamienia teksty umieszczane w formatce na wielkie litery.

Kody sterujące formatką
Kody sterujące formatką pozwalają sterować zachowaniem programu przy wydruku lub podglądzie z
formatki. Można je wpisać w dowolnym miejscu w formatce.
Kod

Znacznie

Wymusza wydruk na podanym urządzeniu, np. wszystkie wydruki
@OutPort(Urządzenie) drukowane są na Lpt1, a ten wybrany na Lpt2, np. @OutPort(Lpt2). Kod ten
ma wyższy priorytet niż ustawiony w konfiguracji.
@Druk

Wymusza wydruk, bez możliwości podglądu.

@Ekran

Wymusza podgląd.

@?(Treść pytania)

Pyta z podaną Treść pytania, odpowiedź na “Tak” drukuje, na “Nie”
podgląd.

@Tytul(Treść)

Treść określa
tytuł
okna
@Tytul(Zestawienie klientów)

@StronyPytac

Program wykrywa kody #FF i przy każdym napotkanym kodzie pyta, czy
wydrukować kolejną stronę. Część stron można wydrukować a część
pominąć.

@Szpalta(n)

Kolumna podziału na dwie szpalty. Najpierw drukowana jest lewa szpalta,
potem prawa dla każdej strony.

@Glowka(Treść)

Program wstawia Treść w miejscu wydruku na początku strony. Treść może
zawierać klucze formatkowe.

@Stopka(Treść)

To samo na końcu strony.

@Wierszy(n)

Liczba wierszy wydruku na stronie. Współdziała z dwoma poprzednimi

przy

podglądzie,
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kodami.

@Alt(Lista plików)

Alternatywne formatki wydruku, np. gdy mamy trzy formatki listy płac,
jedną podstawową a dwie alternatywne. Lista plików to nazwy zbiorów
oddzielonych
średnikiem.
Przykład:
@Alt(atrament.frm;szeroka.frm)

@NoNl

Wiersz zawierający ten wpis nie będzie zakończony na podglądzie i wydruku
znakiem nowego wiersza.

@CharCode(ą..żĄ..Ż)

Sposób przekodowania polskich znaków w danej formatce na podane w
nawiasie, tzn. inne niż w konfiguracji. Musi wyć podane dokładnie 18
znaków i mają one odpowiadać następującym znakom według tej samej
kolejności: ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ. W nawiasie podajemy kody znaków, na
które program ma przekodować.
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Indywidualna konfiguracja stanowisk w sieci
Każdy komputer w sieci (nie tylko komputer, ale też program na tym samym komputerze) można
indywidualnie skonfigurować co do standardu polskich liter na ekranie i drukarce, typu drukarki,
portu drukarki, wielkości bufora nakładek a nawet danych zapisywanych w konfiguracji w pliku ini.dat
(z wyjątkiem danych firmy).
Aby “uwrażliwić” program na indywidualną konfigurację należy przed wywołaniem programu ustawić
zmienną systemową ERGO_STACJA na wybraną nazwę o długości nie większej niż 8 znaków. Można
to uczynić w pliku autoexec.bat albo tuż przed wywołaniem programu. Przykład ustawienia takiej
zmiennej:
SET ERGO_STACJA=Pawel
Ustawienie takiej zmiennej ma następujące skutki:
Przy odczycie danych z konfiguracji, najpierw będzie próbował odczytać zmienne za którymi
występuje wartość zmiennej ERGO_STACJA. Podajmy to na przykładzie portu drukarki. Weźmy
fragment pliku ini.dat:
[Opcje]
PortDrukarki=Lpt1
PortDrukarkiPawel=Lpt2
Jeżeli na komputerze ustawiona zmienna systemowa na wartość ‘Wojtek’, jak z przykładu wyżej, to
domyślnym portem drukarki będzie Lpt2, jeżeli nie będzie jej lub będzie ustawiona na inną wartość,
to Lpt1.
Przy zapisie do konfiguracji program będzie automatycznie dodawał wartość zmiennej systemowej
ERGO_STACJA, np. jeżeli określimy w menu Inne port drukarki, to program utworzy następujący
nowy wiersz w pliku konfiguracyjnym ini.dat (lub zmodyfikuje już istniejący) dla zmiennej z przykładu
wyżej:
PortDrukarkiPawel=Lpt2
Nie dotyczy to bezpośredniej zmiany w pliku ini.dat, nawet przy wywołaniu edytora z poziomu
programu Inne | konfiguracja.
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Bazy danych Btrieve
Co to jest Btrieve? Krótka historia
Baza danych Btrieve została stworzona przez firmę amerykańską o tej samej nazwie. Technologia ta
została kupiona przez firmę Novell i później rozwinięta w taki sposób, aby mogła być wykorzystana w
aplikacjach sieciowych NetWare w systemie klient-server. W praktyce oznacza to, że główna aplikacja
uruchomiona jest na serwerze, a programy uruchomione na końcówkach komunikują się z nią
wysyłając zapytania i rozkazy. W miarę rozwoju i wzrostu popularności pojawiły się wersje działające
na pojedynczych komputerach czy połączonych w prostą sieć niededykowaną pod systemem DOS i
Windows. Pod koniec lat 90-tych firma Btrieve, która obecnie nazywa się Pervasive, odkupiła swój
produkt od firmy Novell.

Charakterystyka baz danych Btrieve
Nie wchodząc w szczegóły techniczne, chcemy przekazać kilka praktycznych informacji o tych bazach
danych.
Najważniejsze wydaje nam się to, że zarówno dane jak i indeksy znajdują się w jednym pliku. Ma to
kolosalne znaczenie dla integralności bazy, ponieważ nie wymaga to dodatkowego częstego
indeksowania, jak to ma miejsce w przypadku np. Dbase. Poza tym, wystarczy przekopiować tylko
pliki bazy danych aby przenieść całą informację o bazie, ponieważ cała informacja o danych i
indeksach znajduje się w tych plikach.
Dalszą ważną cechą tego systemu jest mechanizm transakcji, tj. mechanizm odtwarzania po awarii
przy ponownym uruchomieniu sytemu Btrieve lub przy wycofaniu się operatora z rozpoczętych a nie
zakończonych działań. Mówiąc najkrócej, w wypadku wycofania się operatora, awarii, wyłączenia
prądu czy innych podobnych sytuacjach, sam system Btrieve zapewnia przywrócenia stanu bazy
danych do takiego stanu, jakby ostatnia operacja nie została w ogóle rozpoczęta. Przykładowo, aby
dokonać sprzedaży towaru na fakturę należy wykonać przynajmniej dwie operacje: zdjęcie ze stanu
magazynowego i umieszczenie towaru w takiej samej ilości na dokumencie. Obie operacje muszą być
wykonane w całości albo w ogóle nic nie może być wykonane, ponieważ wykonanie pierwszej bez
drugiej powodowałoby zmniejszanie stanu magazynowego dokumentu, a tym samym bez kontroli.
Jeżeli awaria nastąpi po pierwszej operacji a przed drugą, system automatycznie przywróci stan, jaki
był przed tą operacją.
Dlatego, z praktycznego punktu widzenia, system ten charakteryzuje się dużą stabilnością i
pewnością działania. Widać to wyraźnie porównując aplikacje pracujące w systemie Btrieve a np.
Dbase.
Oczywiście nie należy pomijać czynników zwiększających gwarancję poprawnego i bezawaryjnego
działania, jak zasilacz awaryjny UPS czy archiwizacje danych.
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Z praktyki możemy powiedzieć, że systemy pracujące w sieci NetWare charakteryzują bardzo małą
awaryjnością, dużą stabilnością i szybkością, zwłaszcza w porównaniu z sieciami pear-to-pear.
Bazy danych Btrieve charakteryzują się większym zabezpieczeniem (ang. security) przed wykonaniem
zmian w bazie danych poza programem. Chodzi przede wszystkim o to, że nie można w nich w tak
łatwy sposób, jak przykładowo w bazach formatu Dbase przy pomocy programu Norton Commander,
dokonać zmian. Wszystkie operacje muszą być wykonane przy wykorzystaniu programu Btrieve, który
to wymaga już większej wiedzy. Dodatkowo można założyć hasło na dostęp do bazy danych.
Ważną właściwością tej bazy danych jest to, ona sama zapewnia integralność pewnych pól (czyli
danych) zapamiętywanych w niej, np. ze niektóre pola nie mogą się powtarzać, albo że nie mogą być
modyfikowane. Jest to również dodatkowa gwarancja zabezpieczająca przed niepowołanymi
zmianami.

Struktura pliku
Nie wchodząc w szczegóły techniczne, plik bazy danych Btrieve składa się ze stron. Taki podział ma
przynajmniej dwie przyczyny: szybkość i bezpieczeństwo. Możemy wyróżnić następujące strony:
nagłówkową, danych i indeksową. Strona nagłówkowa występuje zawsze jako pierwsza i zawiera
informacje o wybranych elementach struktury bazy danych, np. informacje o wielkości strony,
wielkości rekordu, liczbie kluczy, rodzajach kluczy itp. Wszystkie strony w jednej bazie danych mają
taką samą wielkość.
Ze względów bezpieczeństwa, system zarządzania bazą danych nie wykonuje wprost operacji
zmieniającej zawartość bazy danych w pliku oryginalnym, ale kopiuje zawartość strony, na takiej kopii
wykonuje zmiany a następnie całą stronę kopiuje z powrotem do pliku głównego.
Opisujemy to dlatego, ponieważ napisaliśmy własny program, bsave, służący do naprawy bazy
danych, który jest użyteczny w sytuacji, gdy zawiodą mechanizmy standardowe. Program ten
wymaga podania niektórych z tych parametrów i przydatne jest wiedzieć cokolwiek o takiej
strukturze.

Wersje bazy danych
W praktyce wykorzystujemy dwie grupy wersji baz danych. Są to wersje 6.xx oraz 5.xx.
Dlaczego mówimy o wersjach bazy danych? Ponieważ wersje dotyczą nie tylko systemu (programu)
zarządzającego bazami danych, ale dotyczą również struktury samego pliku. System bazy danych w
wersji 5.xx nie umie odczytać wersji bazy w formacie 6.xx, co ujawnia się komunikatem “błąd wejścia
wyjścia”. Takich ograniczeń nie ma w drugą stronę.
Wersja 5.xx charakteryzuje się tym, że do operacji zmiany zawartości bazy danych wykorzystywane są
pliki pomocnicze z rozszerzeniem PRE. W wersji 6.xx pliki te nie są potrzebne, natomiast
wykorzystywane są specjalne strony w samym pliku bazy danych. Ponieważ w wersji 6.xx nie jest
konieczne tworzenie, otwieranie i zamykanie dodatkowego pliku, dlatego operacje te są
wykonywane dużo szybciej, czasami nawet kilka razy szybciej, w porównaniu do wersji 5.xx.
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Generalnie wersja 6.xx (program i pliki) jest szybsza od wersji 5.xx. Ale ma ona kilka niedogodności:
jest trudniej konfigurowalna na komputerze końcowym i ma większe wymagania pamięciowe
(dlatego standardowo generujemy programy z systemem 5.xx) oraz na sieciach pear-to-pear wymaga
otwarcia dodatkowych plików (mają one rozszerzenie LCK), co czasami ogranicza liczbę stanowisk w
sieci.
Nie zalecamy takiego rozwiązania, w którym wersja systemu (programu) byłaby 6.xx, a wersja baz
danych (plików) w formacie 5.xx. Radzimy dokonać konwersji baz danych z wersji 5.xx na 6.xx, co
opisaliśmy niżej.

Sposób komunikacji programu z systemem zarządzania bazą danych
Uruchomienie programu powoduje uruchomienie silnika bazy danych a zamkniecie programu
zakończenie pracy silnika.
Pliki pomocnicze
Część informacji dotyczących plików pomocniczych przedstawiliśmy wyżej w rozdziale “Wersje bazy
danych”.
Pliki PRE
Pliki z rozszerzeniem PRE występują w wersji 5.xx. Służą do bezpiecznego wykonywania operacji
zmiany zawartości bazy danych. Generalnie Btrieve sam nimi zarządza, tzn. tworzy i usuwa, dlatego
bez wyraźnej konieczności nie należy ich usuwać.
Pliki LCK
Pliki z rozszerzeniem LCK występują w wersji 6.xx skonfigurowanej do pracy z jednoczesnym
dostępem z wielu stanowisk lub aplikacji, lub krócej, w wersji skonfigurowanej do pracy w sieci. Są to
pliki służące do lokowania wybranych rekordów bazy.
Plik transakcyjny
Plik transakcyjny służy do kontroli transakcji. Nie ma on stałej nazwy. W wersji 5.xx podawany jest
przy wywołaniu programu btrieve.exe w pliku wsadowym uruchamiającym program, najczęściej
trans.trn. W wersji 6.xx podawany jest w pliku konfiguracyjnym. W sieci Net Ware zarządza nim
serwer.

Programy narzędziowe
Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji na bazie danych należy wywołać system zarządzania bazą
danych Btrieve, najlepiej podając takie parametry jakie występują przy wywołaniu programu w bat’u.
Bez wywołania systemu nie jest możliwe wykonanie jakiejkolwiek operacji na bazie.
BUTIL
Program BUTIL.EXE służy przede wszystkim do naprawy baz danych. Przy jego pomocy można
również odczytać dane statystyczne o bazie, np. liczbę rekordów, długość rekordu w bazie itp.
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Wywołanie programu bez podawania parametrów wyświetla help.
Niżej podajemy najprzydatniejsze komendy:
butil -stat BazaDanych
np. butil –stat klient.dbf
wyświetlenie informacji statystycznych. Ważne aby sprawdzić liczbe rekordów „total records”
dobrze przełączyć w tryb wyświetlania 50 wierszy lub wywołać z parametrem | more, ponieważ
często jest więcej wierszy niż 25 wyświetlanych standardowo.
butil -recover BazaDanych Plik
np. butil –recover klient.dbf klient.asc
odczytanie rekordów z uszkodzonej bazy danych i zapisanie ich do pliku tekstowego
butil -load Plik BazaDanych
np. butil –load klient.asc klient.dbf
zapisanie do bazy danych rekordów zapisanych w pliku tekstowym, odwrotnie do operacji recover
butil -copy ŹródłowaBazaDanych DocelowaBazaDanych
np. butil –copy klient.old klient.dbf
przekopiowanie z jednej bazy danych do drugiej; bazy danych muszą tego samego rodzaju, tzn. nie
można przekopiować z bazy pracowników do klientów, a jedynie z klientów do klientów
butil -ver
wyświetla wersję systemu baz danych
butil -stop
zamyka system baz danych; Zobacz podrozdział “BSTOP”.
Nie zalecamy wykorzystywać komendy clone do tworzenia pustych baz danych ponieważ przy
uszkodzonej bazie źródłowej baza docelowa może być uszkodzona. Ponadto, i co jest ważniejsze, ta
komenda nie przepisuje numeru wersji bazy danych zapamiętywanej i wykorzystywanej przez nasze
programy do aktualizacji bazy po wgraniu nowszej wersji programu. Może to spowodować
uszkodzenie bazy, ponieważ program zacznie aktualizować bazę myśląc, że ma wersję starszą,
podczas będzie miał nową, ale bez tej dodatkowej informacji.
BS145
Jest to program typu Shareware. Służy do przeglądania zawartości bazy danych. Jedynym
parametrem tego programu może być nazwa bazy danych, np. bs145 klient.dbf. Przy okazji
przeglądania można wykonać pewne dodatkowe operacje na bazie danych dostępne z menu.
Generalnie są to operacje analogiczne do programu BUTIL. Ale są też inne, np. podglądnięcie
zawartości rekordu bazy w notacji hexadecymalnej czy usunięcia rekordu z bazy, co czasami jest
jedynym ratunkiem, ponieważ spod programu operacja jest zabezpieczona dodatkowymi warunkami,
które użytkownik sobie zablokował.
Program jest dostępny na naszej stronie internetowej w grupie programów narzędziowych.
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Aktualizacja bazy danych
Aktualizacją nazywamy konwersję bazy danych z wersji wcześniejszej do nowszej, która zwykle
następuje po instalacji nowszej wersji programu przy pierwszym jego uruchomieniu. Aktualizacja nie
jest związana z instalacją nowszej wersji programu, tzn. po wgraniu nowszej wersji programu
aktualizacja nie musi w ogóle wystąpić. Staramy się, aby aktualizacje baz występowały rzadko.
Aktualizacja bazy danych jest tak zaprojektowana, aby gwarantowała bezpieczeństwo i pewność
przepisania wszystkich rekordów z bazy starej do nowej. Dlatego przy aktualizacji blokowany jest
dostęp do starej bazy z innych programów.
Mechanizm aktualizacji podamy na przykładzie bazy klient.dbf. Aktualizując bazę danych, program
wykonuje następujące kroki:
1. Utworzenie pustej bazy o nazwie klient_.dbf już w nowej wersji
2. Przekopiowanie rekord po rekordzie z bazy starej klient.dbf do nowej klient_.dbf
3. Usunięcie bazy klient.dbf
4. Zmiana nazwy bazy klient_.dbf na klient.dbf
Uwaga!! Jeżeli aktualizacja bazy zostanie przerwana, np. przez reset komputera, to przy ponownym
uruchomieniu program znowu będzie chciał zaktualizować bazę klient.dbf i zastanie już istniejącą
bazę klient_.dbf z przerwanej aktualizacji. W takiej sytuacji program wyświetli komunikat o
nieudanym tworzeniu bazy o nazwie klient_.dbf. Wtedy, jeżeli istnieje baza klient.dbf, można
spokojnie usunąć bazę klient_.dbf.
Ubocznym efektem aktualizacji bazy danych jest jednoczesne przepisanie jej do nowszej wersji (np. z
formatu 5.xx do 6.xx), jeżeli obecnie wywoływany jest nowszy system bazy danych Btrieve. Innym
efektem ubocznym aktualizacji bazy danych jest jej naprawa, ponieważ program wykonuje wtedy
takie same kroki, jakie wykonywane są przy naprawie.

Konfiguracja serwera

Konfiguracja serwera Btrieve
Jeżeli Użytkownik chce korzystać z serwera Btrieve powinien zainstalować wersję systemu firmy
ERGO, które w nazwie mają dopisek Btrieve.
Konfiguracja serwera Btrieve nie wymaga dodatkowych czynności. W czasie procesu instalacji
instalator umieszcza w folderze programu wszystkie pliki konieczne do poprawnej pracy systemów.
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Konfiguracja serwera Pervasive’a
Korzystanie z serwera Pervasive zalecane jest w przypadku pracy sieciowej lub posiadania dużych
zbiorów, gdyż znacznie przyśpiesza on pracę w stosunku do Btrieve.
Systemy Ergo współpracują z dwoma wersjami Pervasive:
·

PSQL Server / PSQL Client,

·

PSQL Workgroup.

W celu rozpoczęcie pracy z wykorzystaniem serwera Pervasive należy najpierw zainstalować serwer
w jednej w wyżej wymienionych wersji, postępując zgodnie z wskazówkami z instalatora.
Jeżeli Użytkownik będzie korzystać z wersji Workgroup, to na każdym ze stanowisk należy
zainstalować PSQL Workgroup.
Natomiast w przypadku Pervasive’a w wersji Client-Server, na stacjach roboczych należy zainstalować
PSQL-Client, a na serwerze wersję PSOL-Server.
Po poprawny zakończeniu procesu instalacji serwera Pervasive’a należy zainstalować systemy firmy
ERGO, które w nazwie mają dopisek Pervasive.
Po zakończeniu procesu instalacji aplikacji firmy ERGO należy otworzyć folder gdzie się ona znajduje,
a następnie odnaleźć plik o nazwie AktualizacjaBazy.bat. Należy go uruchomić na prawach
administratora. Plik zawiera skrypt, który zaktualizuje strukturę bazy danych, co jest konieczne, aby
rozpocząć pracę z wykorzystaniem serwera Pervasive. Po zakończeniu procesu zmiany struktury
plików bazy danych, można dodatkowo sprawdzić czy w folderze gdzie jest zainstalowana aplikacja
znajduje się plik W32MKDE.EXE, jeżeli tak to należy go usunąć. Po wykonaniu powyższych czynności
można rozpocząć korzystanie z aplikacji.
Czynności omówione w ostatnim akapicie należy powtórzyć dla każdego z systemów.

Jednoczesny dostęp do bazy danych
Obsługa wersji jednostanowiskowej i wielostanowiskowej wygląda tak samo. Jednak przy pracy
wielostanowiskowej mogą wystąpić pewne utrudnienia spowodowane tym, że pewnych operacji nie
można wykonać jednocześnie.
Konflikt statyczny
Nasze programy wykorzystując właściwość baz danych Btrieve zabezpieczają przed wykonaniem
pewnych operacji jednocześnie. Przykładowo, nie można jednocześnie edytować (zmieniać) danych
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tego samego klienta, ponieważ nie byłoby wiadomo, który z komputerów ma prawo zapisania
ostatecznej wersji tych poprawek. Taki konflikt nazwaliśmy statycznym ponieważ edycja (zmiana)
danych z wybranej bazy danych trwa tak długo, jak długo wywołany jest dialog modyfikacji. Jest on z
reguły dość długi w porównaniu z drugim konfliktem. W praktyce system baz danych i program nie
mają wpływu na ten konflikt, a jedynie sam użytkownik.
Konflikt dynamiczny
Inną sytuacją, która może powodować konflikt, a która nie może być przerwana jest przykładowo,
dokonanie sprzedaży, czyli odjęcie ze stanów magazynowych i wstawienie do dokumentu sprzedaży.
W takiej sytuacji, jeżeli z dwóch końcówek jednocześnie zostanie zaakceptowany wybór towaru na
fakturę, jeden z komputerów będzie “pierwszy” i on musi zakończyć daną operację, aby “drugi” mógł
ją zacząć wykonywać. Oczywiście czas wykonania takiej operacji objętej transakcją jest krótki i takie
konflikty nie muszą występować często.
Istnieje kilka czynników, które warunkują częstsze bądź rzadsze występowanie takich konfliktów. Aby
zmniejszyć występowanie tych konfliktów można:
1. ustawić w konfiguracji programu następujący zapis, w którym x oznacza czas w sekundach, w
którym program będzie próbował zacząć operację (transakcję) zanim zwróci komunikat o
zajętości bazy na innej końcówce:
[Btrieve]
LockTimeout=x
2. zwiększyć szybkość serwera i całej sieci
3. przejść na bazę Pervasive

Struktura pliku tekstowego z rekordami bazy danych
Plik tekstowy to plik zawierający rekordy bazy danych, które zostały przy pomocy programu
narzędziowego, np. butil.exe, przekopiowane do takiego pliku z bazy danych, np. przy pomocy
komendy recover.
Plik tekstowy ma strukturę wierszową, tzn, każdy wiersz składa się z następujących elementów:
<długość_rekordu>,<rekord>CrLf
Gdzie <długość_rekordu> oznacza wielkość pola <rekord> w bajtach. Zwracamy uwagę, że oba pola
oddzielone są przecinkiem. W naszych bazach przyjmujemy stałą długość rekordu w bazie, tzn.
wszystkie rekordy mają taką samą długość. Oczywiście pole <rekord> zawiera ciąg bajtów składający
się na jeden wiersz bazy danych, np. dotyczący jednego klienta.
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Uszkodzenia bazy danych

Diagnoza
Nie wszystkie komunikaty o błędach bazy danych są równoznaczne z jej uszkodzeniem. W praktyce są
dwa komunikaty świadczące o uszkodzeniu bazy danych:
Błąd wejścia wyjścia (402): praktycznie wymaga naprawy bazy danych
Błąd otwarcia zbioru PRE (414): najpierw należy spróbować usunąć plik transakcyjny, jeżeli to nie
pomoże, to plik o takiej samej nazwie jak nazwa bazy ale z rozszerzeniem PRE, np. dla bazy klient.dbf
usunąć plik klient.pre, a jeżeli i to nie pomoże, to należy naprawić bazę.
Algorytm naprawy bazy danych programem butil
Algorytm naprawy bazy danych podamy na przykładzie bazy klient.dbf. Przed rozpoczęciem naprawy
zalecamy wykonanie kopii całego katalogu wraz z katalogami powiązanymi, np. programu
księgowego i magazynowego.


Zmienić nazwę bazy na klient.old



Wywołać program w celu utworzenia pustej bazy klient.dbf i zakończyć pracę programu
(wyjść z programu)



Sprawdzić liczbę rekordów w uszkodzonej bazie
buitl –stat klient.old



Przepisać wszystkie rekordy z uszkodzonej bazy do pliku tekstowego komendą
butil -recover klient.old klient.asc
W trakcie operacji wyświetlana jest liczba rekordów przepisanych. Należy ją porównać z
sugerowaną liczbą rekordów zwóconych poleceniem –stat.
Liczba rekordów przepisanych powinna być zgodna z sugerowaną liczbą rekordów. Jeżeli jest
różna, to najprawdopodobniej część rekordów nie mogła być naprawiona.



Wczytać z pliku tekstowego wszystkie rekordy do pustej bazy komendą
butil -load klient.asc klient.dbf
Oczywiście liczba rekordów wczytanych powinna być taka sama jak przy przepisywaniu z
uszkodzonej bazy do pliku tekstowego. Jeżeli jest różna, to oznacza, że część rekordów była
uszkodzonych i nie mogła być wczytana w wyniku kontroli. Co gorsze, mogło się zdarzyć tak,
że część uszkodzonych rekordów została poprawnie wczytana do bazy. W takim sytuacji
może lepszym rozwiązaniem byłoby odtworzenie baz z archiwum i dopisanie brakujących
danych (operacji) z poziomu programu i doprowadzenie do stanu bieżącego.

Naprawa przy pomocy programu Bsave
Może tak się zdarzyć, że uszkodzona jest strona nagłówkowa bazy danych. W takiej sytuacji Btrieve
nie jest w stanie odczytać struktury bazy danych i zgłosi błąd wejścia wyjścia nr 802. Normalnie takiej
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bazy nie dałoby się już naprawić. Napisaliśmy jednak program Bsave.exe do naprawy baz danych, a
dokładnie zastępujący komendę recover.
Program ten potrzebuje do poprawnego wykonania parametrów, które normalnie odczytywane są ze
strony nagłówkowej. Parametry te trzeba podawać oddzielone spacją bez dodatkowych znaków:
bsave p1 p2 p3 p4 p5 p6


P1 zbiór źródłowy klient.old



P2 wielkość strony, najczęściej 2048, odczytaną komendą stat



P3 wielkość rekordu odczytany komendą stat



P4 liczba kluczy duplikowalnych odczytanych przy wywołaniu komendą stat.
Najczęściej jest to liczba kluczy w bazie minus 1. Zwracamy uwagę, że jeden klucz może
składać się z kilku segmentów, które są wyświetlane przez tę komendę w taki sposób, że w
kolumnie “Key” jest powtórzona numeracja.



P5 zapis począwszy od strony, czyli ile stron pozostanie pominiętych, zanim program zacznie
naprawę, najlepiej podawać 1



P6 zbiór docelowy klient.asc

Program dostępny jest na naszej stronie internetowej.

Bazy danych programy Faktury i magazyn
Program przechowuje dane w następujących bazach danych:
ASORT.DBF

- zawiera asortymenty towarowe

CENNIK.DBF

- zawiera cenniki ogólne

CENTOW.DBF

- zawiera cenniki szczegółowe dla towarów i ewentualnie klientów

DOCCEN.DBF

- zawiera nagłówki dokumentów zmiany cen

DOCPW.DBF

- zawiera nagłówki dokumentów przyjęcia wewnętrznego

DOCPZ.DBF

- zawiera nagłówki dokumentów PZ-tek i zwrotów

DOCSPRZ.DBF

- zawiera nagłówki dokumentów sprzedaży

DOCWW.DBF

- zawiera nagłówki dokumentów wydania wewnętrznego

DOCWZ.DBF

- zawiera nagłówki dokumentów Wz-tek
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DOCZAK.DBF

- zawiera nagłówki dokumentów zakupu

EWIDSP.DBF

- zawiera ewidencję VAT sprzedaży

EWIDZA.DBF

- zawiera ewidencję VAT zakupów

EX.DBF

- baza łącznikowa - na razie zawiera przypisanie cennika do klienta

KASA.DBF

- zawiera dokumenty kasowe

KGBOP.DBF

- zawiera listę operacji dostępnych w programie

KGBRI.DBF

- zawiera prawa operatorów

KGBUZ.DBF

- zawiera listę użytkowników

KLIENT.DBF

- zawiera klientów

KONTO.DBF

- zawiera konta wraz z przypisaniami do np. klienta, pracownika,
kosztu lub magazynu

KOSZTY.DBF

- zawiera koszty

KSIEG.DBF

- zawiera pozycje księgowania

MAG.DBF

- zawiera magazyny

MIESIAC.DBF

- zawiera nazwy miesięcy

OPER.DBF

- zawiera nagłówki księgowań

OPT.DBF

- zawiera opcje programu

OPTSET.DBF

- zawiera ustawienia opcji programu

PARAM.DBF

- zawiera parametry na potrzeby cenników

PLAT.DBF

- zawiera sposoby płatności

POZCEN.DBF

- zawiera pozycje dokumentów zmiany ceny

POZPW.DBF

- zawiera pozycje dokumentów przyjęcia wewnętrznego
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POZPZ.DBF

- zawiera pozycje dokumentów Pz-tek i zwrotów

POZSPRZ.DBF

- zawiera pozycje dokumentów sprzedaży

POZWW.DBF

- zawiera pozycje dokumentów wydań wewnętrznych

POZWZ.DBF

- zawiera pozycje dokumentów Wz-tek

POZZAK.DBF

- zawiera pozycje dokumentów zakupu

PRACOW.DBF

- zawiera pracowników

STANY.DBF

- zawiera stany magazynowe

STPOZCEN.DBF - zawiera łącznik ze stanami dla dokumentów zmiany ceny
STPOZPW.DBF - zawiera łącznik ze stanami dla dokumentów przyj. wew.
STPOZPZ.DBF

- zawiera łącznik ze stanami dla dokumentów Pz

STPOZSPR.DBF - zawiera łącznik ze stanami dla dokumentów sprzedaży
STPOZWW.DBF - zawiera łącznik ze stanami dla dokumentów wydań wew.
STPOZWZ.DBF - zawiera łącznik ze stanami dla dokumentów Wz-tek
STPOZZAK.DBF - zawiera łącznik ze stanami dla dokumentów zakupu
TOWAR.DBF

- zawiera towary

TYPDOC.DBF

- zawiera typy dokumentów w celu ustalenia dekretacji

WARTDOC.DBF - zawiera wartości dokumentów w celu ustalenia dekretacji
WARTPAR.DBF - zawiera wartości parametrów zmiennych z bazy Param.dbf
XKSIEG.DBF

- zawiera wzory dekretacji

ZAMEK.DBF

- zawiera listę zamkniętych dni
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Mechanizmy narzędziowe
Są to mechanizmy w programach nie dostępne wprost z menu. Wymagają one wywołania
odpowiedniej kombinacji klawiszy, w odpowiednim kontekście i podanie hasła. Wyjście z programu
powoduje automatyczne wyjście z trybu narzędziowego.
Mechanizmów tych nie udostępniamy bezpośrednio użytkownikowi, ponieważ umożliwiają one
dokonanie zastrzeżonych zmian i operacji, często bez dodatkowej kontroli ze strony programu. Są tu
również mechanizmy kontrolne, testowe ale również takie, które zostały napisane na potrzeby chwili,
a które normalnie nie są wykorzystywane.

Tryb narzędziowy
Wejście w tryb narzędziowy umożliwia wykonanie operacji nie dostępnych bezpośrednio z menu lub
edycji pól niewidocznych przy normalnej pracy.
Wejście w tryb narzędziowy: naciśnięcie Ctrl ‘–‘ (nie będąc w żadnej opcji lub dialogu) i podanie hasła
‘Kloda’.
Tryb narzędziowy pozwala:







edytować lub “przywrócić do życia” usuniętych klientów, towary, asortymenty, kasy, banki
edytować opisy opcji
edytować lub usuwać księgowania zatwierdzone
edytować opisy wartości dokumentów
wyświetla dodatkowe informacje na listach, np. dokumentów, klientów, towarów i innych
pozwala przeprowadzić operacje dotychczas blokowane w programie.

Najczęściej tych operacji dokonuje się przez wywołanie komendy ‘Zmiana’ dla wybranego elementu i
korekty pól dotychczas niewidocznych, np. pola ‘Usunięty’.

Funkcje specjalne
Funkcje specjalne wyświetlają pewne narzędziowe informacje lub wykonują komendy operujące na
bazach. Zalecamy do ostrożności w ich przeprowadzaniu, gdyż są to często operacje nieodwracalne i
bez dodatkowej kontroli. Radzimy konsultację z programistami.
Wywołanie funkcji specjalnych: naciśnięcie Ctrl ‘\‘ (nie będąc w żadnej opcji lub dialogu) i podanie
hasła ‘Kloda’.
Każdy program ma swoje funkcje specjalne, choć niektóre mogą się powtarzać. Nie będziemy ich
szczegółowo opisywać, wspomnimy jedynie o niektórych. Są wśród nich funkcje:



nadające wszystkim klientom konto księgowe
wyświetlające pozycje dokumentów i sprawdzające ich poprawność w dokumencie
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usuwające z bazy towary zaznaczone jako usunięte (normalnie niewidoczne ale jeszcze
będące w bazie)
usuwające stany o zerowej ilości
testujące poprawność baz dokumentów i naprawiające je
test kodów EAN
zamiana cen netto na brutto i odwrotnie
uzupełnianie pól “klienta” w ewidencjach VAT
zmiana formatu numeru konta księgowego, np. z NNN-NNN na NNN-NNNN.
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Urządzenia fiskalne
Rozdział ten dotyczy tylko programu “Faktury i magazyn”.

Drukarki fiskalne
Program drukuje na urządzeniach fiskalnych po porcie szeregowym lub równoległym. Dane dotyczące
parametrów współpracy z drukarkami zapisujemy w konfiguracji programu. Poniżej podajemy
ustawienia dla drukarek fiskalnych. W parametrze ‘Port’ możemy podać również nazwę pliku, do
którego program ma zapisać to, co transmitowałby do drukarki.
Drukarki Posnet: DF300, DF Thermal i zgodne z nimi
[KasaFiskalna]
Port=COM1 lub COM2 lub LPT1 lub LPT2
Typ=DF300 lub DF301, DF302
VatZw=Z
VatO=C
Vat7=B // można zastąpić 2
Vat22=A // można zastąpić 1
Vat0Exp=C
Rate=9600
Parity=2 = brak kontroli
StopBit=1
CTS=TAK
OtwieracSzuflade=NIE lub TAK
Delay=500 // czas opóźnienia przed wysłaniem wiersza do drukarki [ms]
ZnakWypelnienia=. // jeżeli za krótka nazwa to uzupełnia podanym znakiem
IloscJednostkowa=TAK // zamiast ilości drukuje 1, a cenę jak wartośćIloscPrec_Kg=3 // liczba miejsc
po przecinku dla jednostki miaty ‘Kg’
Linia1=Pierwsza // dodatkowa linia, jeżeli pusta to drukuje numer dokumentu
Linia2=Druga // dodatkowa linia wydruku na paragonie
Linia3=Trzecia

Czas opóźnienia jest konieczny przy wydruku długich paragonów, ponieważ program nie sprawdza
komunikatów przesyłanych z drukarki mówiących o przepełnieniu bufora.

Drukarki Elzab:
[KasaFiskalna]
Port=COM1 lub COM2
Typ=FP600
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VatZw=E dla nowej jak i starej homologacji
VatO=C
Vat7=B
Vat22=A
VatOExp=C
MaxInputSize=1000
Rate=9600
Parity=0 = kontrola parzystości
StopBit=1
ZnakWypelnienia=. // jeżeli za krótka nazwa to uzupełnia podanym znakiem
IloscJednostkowa=NIE // zamiast ilości drukuje 1, a cenę jak wartośćIloscPrec_Kg=3 // liczba miejsc
po przecinku dla jednostki miaty ‘Kg’
OtwieracSzuflade=NIE // lub TAK
CTS=NIE // blokowanie przepełnienia bufora drukarki

Kasy fiskalne
Program współpracuje z kasami fiskalnymi w trybie Off-line. Tryb ten oznacza, że aktualizacja stanów
magazynu w programie następuje dopiero po odczytaniu sprzedaży z kasy, a nie bezpośrednio po
wystawieniu paragonu na kasie. Program może współpracować z ośmioma kasami fiskalnymi tego
samego typu lub różnych typów. Dla każdej kasy ustawia się indywidualnie parametry współpracy.
Parametry współpracy ustawiamy w konfiguracji programu.
Parametry konfiguracyjne dla każdej kasy dokonujemy w innej sekcji pliku konfiguracyjnego. Dla kasy
pierwszej w sekcji [KasaFiskalna1], dla kasy drugiej w sekcji [KasaFiskalna2] itd. My podamy
ustawienia dla kasy pierwszej.
Do poprawnej współpracy konieczne jest ustawienie opcji w programie dotyczących współpracy z
kasami a zaczynających się ‘Fiskalna kasa…’.
Większość kas wymaga zewnętrznego programu (drivera), który na podstawie przekazanych mu
parametrów komunikuje się z kasą i w określony sposób zwraca odebrane z kasy dane. Te programy
mają swoje wymagania pamięciowe i najczęściej jest tak, że po wywołaniu programu i otwarciu baz
danych w prawym rogu powinna być wyświetlona liczba sięgająca 200000. Taką wielkość pamięci
można uzyskać przez znaczne ograniczenie bufora nakładek, co z kolei spowalnia pracę programu.
Zachęcamy do zapoznania się z rozdziałem “Czytnik kodów kreskowych”.
Wybrana wspólne parametry konfiguracyjne
Parametr

Komentarz

CzasKomunikatu=N

Ponieważ do współpracy wywoływany jest zewnętrzny program, najczęściej
ten program wyświetla pewne komunikaty o postępie transmisji i o błędach.
Czas podany tutaj w [ms] pozwala przeczytać ten komunikat, ponieważ
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program wstrzymuje dalsze działanie na podany okres.

Field=N

Numer znaku ASCII będącego separatorem w plikach wymiany danych z
driverem do kasy.

MaxNazwa=N

Maksymalna długość nazwy towaru. Program ogranicza dłuższe nazwy do
podanej długości

NazwaStoiska=tekst

Zamiast numeru kasy program może wyświetlić opis tej kasy, np. spożywczy,
chemia.

Program=nazwa

Nazwa programu drivera lub nazwa zastępcza. Po tej nazwie program określa
również rodzaj kasy.

Vat22=N
Vat7=N
Vat9=N
VatZw=N

Określają najczęściej numer grupy dla stawki VAT.

AddParam=parametry

Można ustawić dodatkowe parametry przekazywane do drivera, np. w
postaci /Q1 /N2

KodWysylany=N

Do jakiej długości uzupełnić kod PLU zerami z lewej strony, np. dla N = 6 kod
102 zamieniany jest na 000102

KodOdbierany=N
KodOdbierany=-N

Dla N analogicznie jak poprzednie, ale po odbiorze, jeżeli kasa odsyła 102 a w
programie jest 000102. Dla N ujemnego usuwa zera sprzed odebranego kodu,
jeżeli długość kodu jest mniejsza lub równa N.

Kasy Elzab: System 600, Alfa, Alfa Plus, Delta i inne
[KasaFiskalna1]
CzasKomunikatu=1000
Field=9
KodOdbierany=-4
KodWysylany=4
MaxNazwa=19
NazwaStoiska=Słodycze
Port=1
Program=_SYS600_
Vat0=3
Vat22=1
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Vat7=2
VatZw=7
szt=1 // zamienia tekst jednostki miary towaru na numer jednostki w kasie
szt-miejsc=0 // określa liczbę miejsce po przecinku dla jednostki miary
kg=2
kg-miejsc=3
Do poprawnej współpracy konieczne jest poprawne skonfigurowanie pliku konfiguracyjnego
KONFIG.TXT. Plik ten zawiera informacje o parametrach portu komunikacyjnego, rodzaju kasy itp.
Optimus Tango, Rumba
[KasaFiskalna1]
CzasKomunikatu=1000
Field=59
MaxNazwa=18
NazwaStoiska=Chemiczne
PlikBledow=Tango_er.txt
Port=1
Precyzja=2
Program=tangodrv.exe
Vat0=C
Vat0Exp=C
Vat22=A
Vat7=B
VatZw=Z
AddParam=CF=1 CT=10000 // CF oznacza sprzętowe buforowanie pod Windows, CT timeout w ms
Posnet ECR
Współpraca nie wymaga zewnętrznego programu (drivera), dlatego nie ma konieczności ograniczania
wielkości bufora nakładek.
[KasaFiskalna1]
NazwaStoiska=Zabawki
Port=1
MaxNazwa=18 // ustawić tak jak na kasie
Program=_PN_ECR_
Vat0=C
Vat0Exp=C
Vat22=A
Vat7=B
VatZw=Z
Field=9
CrLf=TAK
AddParam=-t90 // czas oczekiwania na odpowiedź z kasy [ms] ważny przy kasowaniu sprzedaży
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Posnet PERFEKT
Współpraca nie wymaga zewnętrznego programu (drivera), dlatego nie ma konieczności ograniczania
wielkości bufora nakładek.
[KasaFiskalna1]
AddParam=-t4000 // timeout na odpowiedź kasy, konieczny
CrLf=TAK
Field=9
MaxNazwa=18
NazwaStoiska=Posnet PERFEKT
Port=1
Program=_PN_PER_
Vat0=C
Vat0Exp=C
Vat12=
Vat17=4
Vat22=A
Vat7=B
VatZw=Z
Sharp 495
Współpraca poprzez program Lsharp.exe firmy River.
[KasaFiskalna1]
MaxNazwa=16
KodOdbierany=7
NazwaStoiska=Piekarnicze
Field=44
Port=1
Vat0=3
Vat0Exp=3
Vat22=1
Vat7=2
VatZw=4
Program=lsharp.exe
Współpraca poprzez program Comsher.exe firmy Parasoft. Ten driver jest szybszy od poprzedniego,
ale nie umie obsługiwać poprawnie kodów innych niż EAN 13.
[KasaFiskalna1]
MaxNazwa=16
CzasKomunikatu=3000
NazwaStoiska=Gospodarstwo domowe
Field=44
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Port=1
Vat0=3
Vat0Exp=3
Vat22=1
Vat7=2
VatZw=4
Program=comsher.exe
DodatkowoEan=NIE // TAK jeżeli dodatkowo
z innego pola niż standardowe zawierające kod PLU

ma

wysyłać

i

odczytywać

kod

Sharp 235
[KasaFiskalna1]
MaxNazwa=16
NazwaStoiska=Gazety
Program=LSH235.EXE // nazwa musi być podana wielkimi literami
Vat22=1
Vat7=2
Vat0=3
VatZw=4
Sharp 245 i 255
[KasaFiskalna1]
CzasKomunikatu=50
MaxNazwa=16
NazwaStoiska=sharp 455
PlikBledow=lsh445.err
Port=2
Program=LSH445.EXE // musi być podana wielkimi literami
Vat0=12
Vat22=15
Vat3=1
Vat7=3
VatZw=5
WlasciwoscTowaru=3 // czy cena może być zmieniana, zakres od 0-3
WspolpracaWaga=NIE // TAK lub NIE
Sharp 457
Współpraca przez moduł PIKO
[KasaFiskalna1]
AddParam=
CzasKomunikatu=5000
MaxNazwa=16
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NazwaStoiska=Sharp 457 by PIKO
PlikBledow=LSH457.ERR
Port=2
Program=LSH457.EXE // koniecznie wielkimi literami
Vat0=3
Vat0Exp=3
Vat22=1
Vat7=2
VatZw=4
WspolpracaWaga=FALSE
WlasciwoscTowaru=03 // właściwości towarów zapisanych do kasy
Optimus 2000
Uwaga! Ustawienie stawek zależne od wersji EPROM-u drukarki.
[KasaFiskalna1]
AddParam=/N1 /R9600 /Q3
CzasKomunikatu=1000
MaxNazwa=12
NazwaStoiska=Mięsne
PlikBledow=error.bmc
Port=1
Program=LPS2000.exeVat0=03
Vat0Exp=03
Vat22=01
Vat7=02VatZw=00
Inne kasy
Robiliśmy testy dla innych kas fiskalnych, np. SANYO, Elektronixs lub na innych driverach dla kas
Optimus 2000. Nie doszło dotychczas do instalacji współpracy z tymi kasami.
Dla kasy NCR przygotowany jest driver i uruchomiona współpraca. Praktycznie jest tylko jednostkowa
instalacja współpracy z tą kasą.
Nie polecamy kasy Elektronixs, ponieważ włoski producent nie jest skłonny dostarczyć nawet
parametrów współpracy z tą kasą, a posiadany driver ma tak duże wymagania pamięciowe, że nie
można było nawet przeprowadzić testów.
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Czytnik kodów kreskowych
Są generalnie dwa sposoby podłączenia czytnika kodów kreskowych do komputera: do portu
klawiatury lub do portu szeregowego. Tym pierwszym nie zajmujemy się, ponieważ program nie ma
żadnego wpływu na jego użycie (po prostu nie wie, kiedy pojawiają się znaki z klawiatury a kiedy z
czytnika). Ten drugi rodzaj współpracy można zdefiniować.
Parametry współpracy z czytnikiem kodów kreskowych określamy w konfiguracji programu. Niżej
podajemy przykładowe ustawienia.
[CzytnikKodowKreskowych]
Bitow=7
Parity=1 // 0 = brak, 1 = kontrola nieparzystości, 2 = kontrola parzystości
Port=COM2
Rate=9600
StopBit=1
TimeOut=2
Oczywiście należy również odpowiednio skonfigurować sam czytnik, aby mógł współpracować dla
podanych parametrów.
Dodatkowo należy określić opcje w programie zaczynające się od ‘Scaner…’. W opcjach można
określić dla jakiego pola w towarze czytnik ma być aktywny przy wprowadzaniu towaru jak i przy
wyszukiwaniu, czy ma potwierdzać znalezienie bądź nie znalezienie sygnałem ostrzegawczym itp.
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Przekazywanie księgowań między komputerami
Import księgowań z pliku tekstowego
Opisujemy sposób importu księgowań na konta do programu “Księga handlowa”. W konfiguracji
programu należy dopisać następującą sekcje.
[ImportKsiegowan]
CrLf=TAK // jesli 2 znaki konca wiersz Cr i Lf
Field=9 // kod znaku separatora kolumn
Record=13 // znak konca wiersza
Value=254 // na stale
Zbior=c:\import.txt // nazwa pliku z którego importować
Plik z importowanymi księgowaniami ma strukturę tabeli, w której pola są zmiennej długości i
oddzielone są wyróżnionym znakiem, np. znakiem TAB o kodzie ASCII 9. Obowiązuje standard
kodowania znaków Mazovia.
Pierwsza kolumna (pole) musi zawierać jeden z podanych liter: 'O', 'N', 'K' lub 'Z'. Znak ten określa
znaczenie całego wiersza. Wystąpienie innego znaku przerywa import.
Wiersz jednej operacji gospodarczej (gdy ‘O’)
2 pole – 1
3 pole - data operacji gospodarczej w formacie RRRRMMDD
4 pole - data wystawienia dokumentu w formacie RRRRMMDD
5 pole – symbol operacji gospodarczej
6 pole - numer dowodu (dokumentu)
7 pole – opis operacji gospodarczej
8 pole - identyfikator osoby księgującej (3 znaki), można wpisać spację
Wiersz księgowań na konta dla powyższej operacji gospodarczej (gdy ‘K’). Powinien wystąpić zaraz za
wierszem ‘O’.
2 pole – 1
3 pole – wyróżnik
4 pole – kwota księgowania; znakiem oddzielający cześć ułamkową jest kropka
5 pole – konto księgowania
6 pole – strona księgowania: 0 gdy Wn, 1 gdy Ma
7 pole – symbol operacji gospodarczej (powtórzony z wiersza operacji)
8 pole - data operacji gospodarczej RRRRMMDD
9 pole - identyfikator osoby księgującej (3 znakowy), można wpisać spację
Wiersz sumy kontrolnej (gdy ‘Z’) – nie używany, można pominąć.
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2 pole - suma stron Wn
3 pole - suma stron Ma
Wiersz dopisania nowego konta (gdy ‘N’). Powinien wystąpić przed księgowaniem operacji
gospodarczej, a tym bardziej przed użyciem tego konta gdy ‘K’.
1 pole - nie używane
2 pole - numer konta księgowego
3 pole - opis konta
Przykład dla jednej operacji gdzie separatorem jest przecinek. Zaraz za nią może wystąpić następna.
N,1,200-0001,Microsoft Poland CrLf
O,1,19980101, 19980101,FS,125,sprzedaz,AJ CrLf
K,1,sprzedaz,122.00,201-0001,0,FS, 19980101,AJ CrLf
K,1,sprzedaz,100.00,100-01,1,FS, 19980101,AJ CrLf
K,1,sprzedaz,22.00,222-01,1,FS, 19980101,AJ CrLf
Aby zaimportować księgowania należy wybrać nastepujące opcje: “Księga | Import księgowań |
Import z pliku”.

Przekazywanie księgowań
Chodzi o mechanizm przekazywania księgowań na konta pomiędzy programem “Faktury i magazyn” a
programem “Księga handlowa” lub pomiędzy dwoma programami “Księga handlowa”. Mechanizm w
obu przypadkach jest analogiczny.
Razem z eksportem księgowania operacji gospodarczych (bazy: oper.dbf i ksieg.dbf) przekazywane są
konta, na których dokonywane są księgowania (konto.dbf) oraz jeżeli występują powiązania z
kontami to przekazywane są te rekordy, które są powiązane z eksportowanym kontem (klient.dbf,
pracow.dbf, koszty.dbf, magazyn.dbf, bank.dbf, Mag.dbf).
W momencie importu program uczy się nowych kont (jeżeli we własnym planie kont nie ma danego
konta, to dane konto zostanie dopisane z importu) oraz powiązań z tymi kontami (jeżeli nowe konto
powiązane jest, np. z klientem, to do własnej bazy dopisany zostanie importowany klient).
Aby eksportować lub importować księgowania należy w konfiguracji dopisać następjącą sekcję:
[Ksiegowanie]
ExportKatalog=c:\export\
Następnie spod listy księgowań wybrać komendę “Export” w celu exportu.
Aby zaimportować księgowania należy wybrać następujące opcje: “Księga | Import księgowań |
Import z baz danych”.
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Przekazywanie ewidencji VAT
Chodzi o mechanizm przenoszenia ewidencji VAT z jednego komputera do innego umownie przez
dyskietkę. Przykładowo z programu “Faktury i magazyn” do “Książki przychodów i rozchodów”.
Przekazywanie składa się z kilku etapów, które opisaliśmy poniżej.
Eksport ewidencji
Eksport ewidencji polega na zapisaniu jej we wskazanym katalogu określonym w konfiguracji.
[Ksiegowanie]
ExportEwidencjiKatalog=c:\ergo\export
Eksport ewidencji, np. w programie “Faktury i magazyn” wykonujemy za pomocą komendy “Do KPR”
osobno spod listy ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupu. Przed eksportem określamy zakres dat, z
którego chcemy wyeksportować dokumenty.
Przy imporcie nie określa się zakresu dat, a więc importowane są wszystkie wpisy do ewidencji
aktualnie znajdujące się w przenoszonych bazach. Zatem aby nie importować wielokrotnie tych
samych wpisów należy przed exportem usunąć obie bazy z katalogu, do którego nastąpi eksport.
Można wprost podać katalog na dyskietce, ale takie rozwiązanie jest wolniejsze od zapisania w
wybranym katalogu na dysku a następnie przekopiowaniu.
Przeniesienie za pomocą zewnętrznego nośnika
Z katalogu, do którego zostały wyeksportowane ewidencje, należy skopiować pliki EwidSp.dbf i
EwidZa.dbf na nośnik, a następnie z nośnika do katalogu, z którego będą importowane w programie
KPR (zastępując istniejące tam pliki).
Import ewidencji
Katalog, z którego mają być importowane ewidencje określamy w konfiguracji
[Ksiegowanie]
ExportEwidencjiKatalog=c:\kpr\import
Import, np. w KPR, wykonuje się za pomocą komendy z menu “Księga | Ewidencje VAT | Import
sprzedaży” i “Księga | Ewidencje VAT | Import zakupu”.
Dokumenty zostaną dopisane do ewidencji aktualnie wybranej firmy.
Uwaga
Operacja przeniesienia ewidencji przez dyskietkę nie przenosi bazy klientów, a jedynie ich opisy na
poszczególnych wpisach do ewidencji. Usuwane są powiązania wpisów w ewidencji z rekordami
klientów.
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Import danych z innych baz (programów)
Opisany niżej mechanizm pozwala wczytać listę klientów, towarów i stanów magazynowych z innego
programu lub z innej bazy danych.
Ogólna zasada jest następująca. Należy przygotować plik w którym pola oddzielone są wyróżnionym
znakiem. Z praktyki najlepszym sposobem jest format Excel’a, w którym pola oddzielone są znakiem
TAB (ASCII 9). Taki plik łatwo uzyskać zapisując dane wczytane wcześniej do arkusza kalkulacyjnego i
zapisane w formacie tekstowym. Obowiązuje standard kodowania polskich znaków Mazovia.
Znakiem oddzielającym cześć ułamkową liczby jest kropka.
Należy dopisać sekcję w konfiguracji programu oraz określić numery pól z których program ma
pobrać odpowiadające dane, np. kod towaru, nazwę, cenę itp. Jeżeli jakiejś danej nie chcemy
importować wpisujemy numer kolumny 999. Należy podać numery dla wszystkich pól.
Uwaga!! Każde pole (kolumna) w wierszu wyróżnione jest numerem. Numeracja pól zaczyna się od 0
(zera)!

Import towarów
Należy przygotować plik o nazwie TOWAR.TXT zawierający importowane dane. W konfiguracji
programu należy dopisać następującą sekcję. Wywołanie wczytania w funkcjach specjalnych.
[TowarInserter]
CrLf=TAK
Field=9 // znak separatora pól
Record=13 // znak końca wiersza (jednego rekordu towaru)
Value=254 // na sztywno
Kod= // nr kolumny kodu towaru
Nazwa= // nr kolumny nazwy towaru
KodKreskowy= // nr kolumny kodu kreskowego
Sww= // nr kolumny SWW
Jm= // nr kolumny jednostki miary
Cena= // nr kolumny ceny
WspolczynnikCeny= // nr kolumny współczynnika ceny
Vat= // nr kolumny stawki VAT
WOpakowaniu= // nr kolumny ilości towaru w opakowaniu zbiorczym
IloscMin= // nr kolumny ilości minimalnej w magazynie
IloscMax= // nr kolumny ilości maksymalnej w magazynie
Wyroznik= // nr kolumny wyróżnika towaru
Kod2= // nr kolumny kodu dodatkowego
Uwagi= // nr kolumny uwag o towarze
AsortId= // nr kolumny Identyfikatora asortymentu
CenyBrutto= // czy podana cena jest ceną brutto, np. CenyBrutto=TAK
50
ERGO Software Sp. z o.o. ul. Piątkowska 139,60-650 Poznań, tel. 61 662 13 13, e-mail: biuro@ergo.pl

Instrukcja serwisowa dla systemów komputerowych Ergo

Import stanów magazynowych
Należy przygotować plik o nazwie STANY.TXT zawierający importowane dane. W konfiguracji
programu należy dopisać następującą sekcję. Wywołanie wczytania w funkcjach specjalnych.
[StanyInserter]
CrLf=TAK
Field=9 // znak separatora pól
Record=13 // znak końca wiersza (jednego rekordu towaru)
Value=254 // na sztywno
Ilosc= // nr kolumny ilości towaru
CenaZakupuNetto= // nr kolumny ceny zakupu netto towaru
DataZakupu= // nr kolumny daty zakupu stanu (jeśli pominięta to
data w formacie RRRRMMDD
MagazynId= // nr kolumny identyfikatora magazynu (magazyny wcześniej założone)
KodTowaru= // nr kolumny kodu towaru którego dotyczy stan

data

bieżąca)

Import klientów
Należy przygotować plik o nazwie TOWAR.TXT zawierający importowane dane. W konfiguracji
programu należy dopisać następującą sekcję. Wywołanie wczytania w funkcjach specjalnych.
[KlientInserter]
CrLf=TAK
Field=9 // znak separatora pól
Record=13 // znak końca wiersza (jednego rekordu towaru)
Value=254 // na sztywno
Nazwa= // nr kolumny nazwy skróconej
NazwaDluga= // nr kolumny nazwy pełnej
Ul= // nr kolumny skrótu ul., pl. os.
Ulica= // nr kolumny nazwy ulicy
Dom= // nr kolumny numeru domu
Mieszkanie= // nr kolumny numeru mieszkania
Kod= // nr kolumny kodu pocztowego
Miasto= // nr kolumny miasta
Kraj= // nr kolumny kraju
Tel= // nr kolumny telefonu
Fax= // nr kolumny faxu
Tlx= // nr kolumny telexu
Bank= // nr kolumny nazwy banku
Konto= // nr kolumny numeru konta bankowego
Osoba= nr kolumny osoby odbierającej dokumenty
Regon= // nr kolumny regonu
Nip= // nr kolumny NIP
Uwagi= // nr kolumny uwag
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KontoAnalityczne= // nr kolumny z kontem analitycznym klienta
WWW= // nr kolumny z adresem WWW
Email= // nr kolumny z adresem Email
TelKomorkowy= // nr kolumny z telefonem komórkowym
Pesel= // nr kolumny z peselem

Import pracowników
Należy przygotować plik o nazwie PRACOW.TXT zawierający importowane dane. W konfiguracji
programu należy dopisać następującą sekcję. Wywołanie wczytania w funkcjach specjalnych.
[PracowInserter]
CrLf=TAK
Field=44
Record=13
Value=254
Imie=
Nazwisko=
ImieDrugie=
ImieOjca=
ImieMatki=
MiejsceUrodz=
DataUrodz=
NazwiskoRodowe=
Nip=
Pesel=
MiejsceZamiesz=
Gmina=
Poczta=
Ul=
Ulica=
Dom=
Mieszkanie=
Kod=
Miasto=
Wojewodztwo=
Kraj=
Tel=
Bank=
Konto=
DowodSeriaNr=
DowodData=
DowodMiejsce=
DowodPrzez=
PaszportSeriaNr=
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Plec= // { 0/1 }
Opcje= // { umowy 1 or 2 }
FirmaId= { jeśli 0 to w FiM z konfiguracji, a w Księgowych z bieżącej firmy, lub w ostateczności 1 }
UrzadId=

Przykład
Dla importu stanów magazynowych, gdzie pola oddzielone są przecinkami. Plik stany.txt wygląda
następująco:
1, 87, 2.40, 19990502, 1
1, 100, 2.45, 19990630, 1
2, -3, 13.23, , 1
3, 23.34, 8.90, , 2
4, 12.5, 7.76, 19991221, 2
Sekcja w konfiguracji wygląda następująco:
[StanyInserter]
CrLf=TAK
Field=44
Record=13
Value=254
KodTowaru=0
Ilosc=1
CenaZakupuNetto=2
DataZakupu=3
MagazynId=4
Komentarz: towar o kodzie 1 występuje dwa razy: pierwszy w ilości 87 po cenie 2.40, drugi w ilości
100 w cenie 2.45. Towary o kodach 1 i 2 należą do pierwszego asortymentu, towary o kodzie 2 i 3
należą do drugiego asortymentu. Towar o kodzie 2 występuje z ujemną ilością.
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Częste problemy i jak sobie z nimi radzić
Błędy i komunikaty bazy danych
402 - Błąd wejścia wyjścia na bazie
Wymaga naprawy bazy danych. Błąd ten powstaje również, gdy Btrieve w wersji starszej próbuje
otworzyć bazę w formacie wersji nowszej.
405 - Próba duplikowania rekordu w bazie
Baza danych może kontrolować niepowtarzalność wybranych pól. Jeżeli komunikat powstał po
akceptacji użytkownika wystarczy poprawić jakieś pole i spróbować ponownie, np. w bazie kont
księgowych numery kont są unikalne. Jeżeli komunikat powstał w przypadku aktualizacji bazy lub przy
naprawie, to oznacza, że baza źródłowa była uszkodzona. Lepiej sprawdzić w takiej sytuacji
poprawność aktualizacji lub naprawy.
414 - Błąd otwarcia zbioru PRE
Zobacz też podrozdział rozdział Pliki PRE Uszkodzenia bazy danych

54
ERGO Software Sp. z o.o. ul. Piątkowska 139,60-650 Poznań, tel. 61 662 13 13, e-mail: biuro@ergo.pl

Instrukcja serwisowa dla systemów komputerowych Ergo

Zestawiania do plików
Wstęp
Dokument opisuje sposób przygotowania i konfigurowania zestawień, które można zapisać do pliku
w określonym formacie tekstowy. Przykładowe formaty zestawień to: HTML, XML, CSV.
Inne dokumentacje
"Zestawiania do plików" korzysta z mechanizmów przygotowania wydruków przez formatki, dlatego
pomocna, choć nie konieczna, jest znajomość instrukcji serwisowej w tym zakresie. Dlatego
zachęcamy do zapoznania się z rozdziałem "Kody sterujące formatką" w instrukcji serwisowej oraz z
instrukcji "Formatowanie wydruków".

Założenia "Zestawiania do plików"
Podstawowym założeniem jest łatwość rozbudowy o zestawienia zapisywane do plików w stosunku
do obecnych zestawień.
Drugim założeniem jest możliwość przygotowania zestawienia w formacie tekstowym powszechnie
obecnie wykorzystywanym: XML, HTML, CSV. To założenie ma na celu łatwość wczytania wyników
przez programy biurowe, np. arkusz kalkulacyjny.
Kolejnym założeniem jest wykorzystania istniejących mechanizmów wydruku do przygotowania
nowych zestawień.
Wreszcie, aby przygotowanie zestawień nie wymagało skomplikowanych czynności ani dużej wiedzy,
a jedynie umiejętności edycji plików tekstowych i podstawowych informacji o formacie, w którym
chcemy zapisać wynik.

Przygotowanie "Zestawiania do plików"

Kroki zamiany istniejącej formatki
Aby przygotować "Zestawiania do plików" należy:
1. Zmienić skopiować istniejącą formatkę zestawienia
rozszerzenie FRX, np. plik "zestaw.frm" na "zestaw.frx".

z

rozszerzeniem FRM na

2. Usunąć wszystkie znaki sterujące wydrukiem, czyli #FF, #Start, #B+,...
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Rysunek 1. Źródłowa formatka w edytorze.

Rysunek 2. Formatka po usunięciu kodów sterujących wydrukiem.

Usunąć wszystkie ramki.

Rysunek 3. Formatka po usunięciu ramek.

3. Usunąć, jeżeli nie konieczne, wielkości kluczy formatkowych.

Rysunek 4. Formatka po usunięciu wielkości kluczy formatkowych.

4. Wpleść istniejące pętle wydruków w znaczniki sterujące jakie występują w formatach
wynikowych jakie chcemy uzyskać. Przykładowo w znaczniki standardu HTML. Pętle
wydruków są to wiersze formatki pomiędzy którymi występuje kod sterujący
początkowy @P i końcowy @K.
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Rysunek 5. Formatka po wstawieniu znaczników HTML.

5. Uzupełnić o kody sterujące formatką sterujące zapisem pliku wynikowego, które opisaliśmy
na dalszej części dokumentu (Szczegóły kodów sterujących).

Rysunek 6. Formatka po wstawieniu znaczników sterujących zapisem.

6. Wprowadzić dodatkowe kody sterujące formatką. Zobacz rozdział Szczegóły kodów
sterujących.
Efekt końcowy zamiany
Przedstawiamy dwa zrzuty ekranu aby pokazać efekt opisany wyżej.

57
ERGO Software Sp. z o.o. ul. Piątkowska 139,60-650 Poznań, tel. 61 662 13 13, e-mail: biuro@ergo.pl

Instrukcja serwisowa dla systemów komputerowych Ergo

Rysunek 7. Podgląd zestawienia standardowego.

Rysunek 8. Podgląd zestawienia po przekształceniu do HTML.

Szczegóły kodów sterujących

Informacje ogólne
Ponieważ przyjęliśmy założenie, że rozbudowany mechanizm wykorzystuje istniejące już rozwiązania
przygotowania zestawień i wydruków, konieczne staje się wyjaśnienie wystąpienie pewnych kodów
sterujących w formatkach FRX.
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Część z tych kodów opisaliśmy w "Instrukcji serwisowej" dostępnej na naszej stronie internetowej.
Wprowadziliśmy również nowe kody, które szczegółowo opiszemy poniżej.
Kody sterujące formatką, dla przypomnienia, składają się ze znaku @ oraz występującego po nim
klucza oraz ewentualnie wartości występujących w nawiasach okrągłych. Cały ten ciąg znaków nie
może być oddzielony znakami odstępu.
Kody sterujące formatką mogą wystąpić w dowolnym miejscu pliku, ponieważ zostaną one odczytane
i usunięte z formatki. W przykładzie umieściliśmy je jednak w sekcji meta jako naturalnego miejsca w
formacie HTML na takie informacje.
Szczegóły użytych kodów sterujących formatką
Praktycznie wszystkie podane poniżej kody sterujące formatką powinny wystąpić. Oczywiście nie są
one obowiązkowe, ale jeżeli zrezygnujemy z któregoś z nich powinniśmy podjąć taką decyzję po
zastanowieniu.
FileName. określa sugerowany katalog zapisu pliku wynikowego oraz sugerowaną nazwę albo maskę
zakończoną kropką, np. @FileName(c:\wyniki\*.). Mimo tego, że parametr nie jest obowiązkowy,
zalecamy aby wystąpił wskazując na wynikowy katalog. Jeżeli parametr nie wystąpi, to katalogiem
domyślnym jest bieżący katalog programu, a pociąga to za sobią możliwość nadpisania istniejących w
programie plików przez niewprawnego użytkownika.
FileExt. określa domyślne rozszerzenie dla plików wynikowych, np. @FileExt(htm). Jeżeli parametr
nie wystąpi, to program zaproponuje csv. Możliwe jest stosowanie trzy-literowych rozszerzeń nazw
plików.
Druk. jest kodem prawie koniecznym, aby jedynym możliwym zachowaniem formatki był zapis
("druk") do podanego pliku. Jeżeli znacznik nie wystąpi, to użytkownik najpierw zostanie zapytany o
nazwę pliku wynikowego a potem czy drukować, co jest pewną niekonsekwencją. Zachowaliśmy tekie
zachowanie formatki, aby maksymalnie przenieść sterowanie z programu do formatki. Dodatkowe
szczegóły zobacz w "Instrukcji serwisowej".
CharCode. definiuje sposób kodowania polskich znaków. W przykładach przyjęliśmy standard
"windows-1250".
Można
stosować
inny
standard,
ale
jednoliterowy.
Przykład @CharCode(ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ). W nawiasie musi wystąpić dokładnie 18 znaków.
Dodatkowe szczegóły zobacz w "Instrukcji serwisowej".

Formaty plików i ich zastosowanie

Wstęp
Rozdział ten krótko wyjaśnia strukturę kilku wybranych formatów tekstowy oraz gdzie mogą być one
użyte.
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Aby zapoznać się ze szczegółami poszczególnych formatów konieczne jest sięgnięcie do literatury
przedmiotu. Jest ona powszechnie dostępna, również w Internecie, zwłaszcza dla
formatów HTML i XML.
Dla naszych ograniczonych zastosowań wystarczy jednak podstawowa wiedza o tych formatach.
HTML
Format HTML jest powszechnie używany w internecie do wyświetlania stron www. Dokument
zapisany w tym formacie posiada znaczniki (ang. tag) określające zarówno zapamiętane dane jak i
sposób ich prezentacji czy wydruku. Przykład zrobiony wyżej jest właśnie w tym formacie.
Na temat tego formatu i związanego z nim tworzenia statycznych stron w internecie istnieje bogata
literatura zarówno drukowana jak i w postaci elektronicznej dostępnej w internecie. Wystarczy w
wyszukiwarce przeszukać według hasła "HTML znaczniki kurs".
XHTML
Format XHTML jest bardziej sformalizowaną, zbliżoną do XML, odmianą HTML.
XML
Format XML jest coraz bardziej powszechnym sposobem pamiętania i wymiany danych. Format ten
posiada tylko znaczniki (ang. tag) pamiętające dane. Nie posiada znaczników określających ich
prezentację czy wygląd, np. powiększenia, koloru jak to ma miejsce w HTML. Znaczenie znaczników
określamy sami lub jest on określany przez odbiorcę pliku.
CSV
Format ten najczęściej służy do wymiany danych z arkuszami kalkulacyjnymi lub tabelami baz danych.
Pola (ang. cell) w wierszu arkusza kalkulacyjnego pamiętane są w pliku w taki sposób, że oddzielone
są jakimś wyróżnionym znakiem, np. tabulacji, średnika, przecinka.

Rysunek 9. Przykład formatki zapisującej w formacie CSV.

Na rysunku zamieszczonym wyżej znakiem rozdzielającym pola będzie pionowa kreska. Umieściliśmy
ją aby lepiej pokazać znak rozdzielający pola. Domyślnym znakiem oddzielającym jest przecinek, a
najczęściej stosowanym znakiem jest "tabulacja" o kodzie ASCII 9, ponieważ jest to znak nie
występujący w bazach danych i arkuszach kalkulacyjnych.
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Dziękujemy za wybór naszego oprogramowania, życzymy przyjemnej i owocnej pracy z systemem.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:


Biuro biuro@ergo.pl tel. 61 662 13 13



Serwis pawel.panowicz@ergo.pl tel.606 523 583
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