Konfiguracja interfejsu FK Insert do współpracy z
programem Rachmistrz / Rewizor
Nasz interfejs generuje dane tylko do biur rachunkowych w formacie
komunikacji plikowej EDI++. Interfejs wykonaliśmy na podstawie formatu
EDI++ w wersji 1.05.
Okno parametrów eksportu interfejsu FK Insert – zakładka eksport:

- zakres dat – umoŜliwia wybór daty za jaki okres mają być eksportowane
dokumenty z programu PC-Market
- eksportuj - umoŜliwia wybór eksportu wszystkich dokumentów (nowych i
juŜ wysłanych) lub tylko nowych dokumentów (które nie były wysyłane)
- kod nadawcy pliku – unikalny symbol sklepu z którego eksportujemy dane.
Pole obowiązkowe. Musi być takŜe wypełnione z parametrach komunikacji w
programie Rachmistrz/Rewizor
- katalog wymiany danych – katalog docelowy na dysku komputera, gdzie
będą zapisywane pliki eksportu
- konto kasy – nr analityki konta kasy zdefiniowanego w programie Rewizor.
(Rachmistrz nie uŜywane)
- Identyfikator kasy – Symbol identyfikacyjny kasy zdefiniowany w
programie Rewizor
- Nazwa kasy – nazwa kasy zdefiniowany w programie Rewizor
Pola konto kasy, identyfikator kasy i nazwa kasy naleŜy zdefiniować na
podstawie konfiguracji w programie Rewizor, słownik kasy
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- Konto detaliczne – nr konta analityki dla kontrahenta detalicznego.
Kontrahent detaliczny jest to wirtualny kontrahent, który jest powiązany z
dokumentami Utargów z kas/Drukfiska i zwrotów do paragonów
- Nazwa (det.) - wirtualna nazwa dla kontrahenta detalicznego
- konta magazynów – nr analityki magazynów zdefiniowanych w PC-Market.
Wykorzystywany na potrzeby Rewizora. Taka sama definicja nr kont analityk
magazynów musi być zdefiniowana w programie Rewizor, słownik magazyny

Okno parametrów
dokumenty:

eksportu

interfejsu

FK

Insert

–

zakładka

- kolumna dokument – oznacza rodzaj dokumentu jaki będzie
wyeksportowany z PC-Marketa
- Kod dokumentu – oznacza symbol Typ dokumentu uŜywanego w
Rachmistrzu/Rewizorze. Gdy to pole jest puste(niezdefiniowane) to dany grupa
dokumentów nie będzie wysyłana do pliku przez nasz interfejs. Po kodzie
dokumentu definiujemy schematy importu.
kategoria
nazwa
kategorii
zdefiniowanej
w
programie
Rachmistrz/Rewizor, konfiguracja słowników kategorii. Po nazwie kategorii
moŜemy definiować schematy importów.
2

- podtytuł – nazwa podtytułu kategorii. To pole nie musi być zdefiniowane.
Jest to dodatkowych opisów danej kategorii.
- Rejestr – symbol rejestru księgowego dostępny tylko w Rewizorze. NaleŜy
go zdefiniować w Rewizorze, konfiguracja słownika rejestry księgowe.
dekretacja
–
moŜliwość
prostej
dekretacji
dokumentów
kasowych/bankowych dostępna tylko dla Rewizora.

Konfiguracja parametrów programu Rachmistrz
komunikacji w formacie plikowej EDI++

i

Rewizor

W w/w programach naleŜy bezwzględnie skonfigurować i przeglądnąć:
I) Zakładka administracja parametry programu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Dane podmiotu
dekrety księgowe
dokumenty do dekretacji
ewidencje VAT
KP, KW
Komunikacja

7) Lata obrotowe
8) Numeracja dokumentów
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do

9) parametry Rewizora

10) Plan Kont
11) Wpłata/Wypłata bankowa
II) Zakładka administracja Słowniki:
1) Ewidencje VAT
2) Kasy
3) Kategorie
4) Magazyny
5) Rejestry Księgowe
6) Stawki VAT
7) Waluty

Konfiguracja schematów importu w Rachmistrzu:
Dla kaŜdego typy dokumentu dostępnego w naszym interfejsie naleŜy
zdefiniować osobny schemat importu. Oczywiście Rachmistrz jest programem
typu KPR (KsiąŜka Przychodów i Rozchodów).
Dlatego podstawowymi typami dokumentów dla których naleŜy zdefiniować
schematy to:
- faktury VAT zakupu i sprzedaŜy
- korekty faktur VAT zakupu i sprzedaŜy
- SprzedaŜ detaliczna (dokumenty utargu z kas i Drukfiska)
- zwroty do paragonów
- faktury dla klienta (do paragonów)
- faktury unijne
- rachunek zakupu i sprzedaŜy
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Przykładowa definicja schematu importu dla faktury VAT zakupu :

- typ dokumentu=Kod dodatkowy na interfejsie FK Insert. Po trzyliterowym
skrócie importowany jest dokument
- kategoria – wykorzystywana do rozbicia/opisu typu danych i segregacji
dokumentów
- Opis – po wybraniu jako „podtytuł z dokumentu” to pole wypełniane jest
tekstami dodatkowymi dokumentów pod warunkiem, Ŝe one były uŜyte na
dokumentach w PC-Market
- Uwagi – po wybraniu jako „z dokumentu źródłowego” to pole wypełniane jest
numerem dokumentu powiązanego z dokumentem źródłowym, np. dla faktury
sprzedaŜy VAT będzie w tym polu nr dokumentu WZ
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Sposób wykonania importu w formacie EDI++
Korzystamy z kreatora importu dostępnego z menu narzędzia import i
wybieramy import z pliku komunikacji. Kreator poprowadzi nas do końca
importu dokumentów.
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