Konwersja bazy z programu PC-Market 5
Przygotuj czysta baze danych
Bazż do konwersji moz esz zainstalowac instalatorem PC-Market 7 poprzez wybranie z listy baz
bazy o nazwie Do_konwersji. Moz na tego dokonac w opcji instalatora Reinstalacja/
konfiguracja bazy danych-> Dodaj. Po zainstalowaniu instalatorem przejdł do nastż pnego
rozdziaśu.
Jesli baza do konwersji nie jest instalowana instalatorem (pierwsze programy PC-Market 7 nie
miaśy instalowanej bazy do konwersji) ą wykorzystaj czystó bazż zaśó czonó z tym dokumentem
(plik PCMWin.db). Plikiem tym zastó p zainstalowany instalatorem plik PCMWin.db (podczas
instalacji Bazy_podstawowej) znajdujó cy siż zwykle w katalogu C:\Program
Files\Insoft\PCMWin\Baza.
Jest to ta sama baza, kto ra jest instalowana instalatorem jako Baza_podstawowa. Ro z nica
polega na tym, z e baza do konwersji nie moz e posiadac absolutnie z adnych wpiso w
(Baza_podstawowa posiada juz zaśoz one magazyny, jednostki miary i stawki VAT).
Dostarczona czysta baza do konwersji nie jest zserializowana na z aden numer seryjny ą jest bazó
demo. Jesli wiż c podczas instalacji programu PC-Market 7 nie zarejetrowaśes bazy podstawowej
kluczem serializacyjnym ą nie musisz wykonywac z adnych innych czynnosci i przejdł do
nastż pnego rozdziaśu.
Jesli jednak podczas instalacji programu zarejestrowaśes bazż , wo wczas program PC-Market nie
pośó czy siż z nowo wgranó , poniewaz zarejestrowana baza ma nowe hasśo. Moz esz wo wczas
wykonac jednó z dwo ch czynnosci:
1. Zainstaluj ponownie program PC-Market z bazó podstawowó . Jednak tym razem nie rejestruj
bazy podczas procesu instalacji, lub:
2. Poinformuj program PC-Market o nowym hasle dla wśasnie przekopiowanej czystej bazy. W
tym celu przy pomocy programu regedit.exe (Menu Start-> Uruchom...). Popraw wpis w
gaśż zi:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Insoft\PCMWin\Bazy\Baza podstawowa
W kluczu o nazwie SerNo wpisz poniz szy ció g liczb:
011020096230003052046023

Sprawdzpoprawnos c instalacji czystej bazy
Po wgraniu czystej bazy uruchom program PC-Market 7. Jesli wszystko w porzó dku, to program
bez problemu pośó czy siż z nowó bazó . Upewnij siż jeszcze, z e na pewno nie ma zaśoz onych
z adnych magazyno w, stawek VAT ani jednostek miary.

Ustaw parametry konfiguracji
W opcji Konfiguracja-> Parametry-> Wykazy ustaw Dśugos c nazwy towaru dla kas. Jesli
nie stosujesz kodo w dodatkowych ą nazwa powinna byc taka, jak na kasie (zapewni to unikalnosc
tej nazwy). Jesli stosujesz kody dodatkowe ą powinna byc o dwa znaki kro tsza.

Ustaw Sposob tworzenia nazwy skroconej. Okresla to sposo b, a jaki nazwa skro cona bż dzie
tworzona z nazwy gśo wnej podczas konwersji. Proponujemy obciń cie na kon cu.
Ustaw Sposob liczenia marzy, rabatu hurtowego i narzutu nocnego.

Uruchom UptoWin.exe
Po uruchomieniu programu zobaczysz okno konfiguracji:

W oknie Wskazbazń ą rodśow© podaj miejsce, gdzie jest umieszczony plik pcmarket.cfg.
Katalog umieszczenia bazy danych oraz inne parametry konfiguracji (np. kody waz one, ilosc
magazyno w) zostanó pobrany przez konwerter wśasnie z tego pliku.
W oknie Wybierz bazń PC-Market Win wskaz , do kto rej bazy bż dzie dokonywana konwersja
(jesli masz zainstalowanó wiż cej, niz jednó bazż ).
W oknie Importuj nastń puj©ce skśadniki... decydujesz, kto re fragmenty bazy bż dó
konwertowane.
Na zakśadce Parametry na razie znajduje siż tylko jeden parametr do ustawienia:

Zaimportuj (jesli istnieje) ą nazwa skro cona towaru zostanie zaimportowana w niezmienionej
formie. Jedynie niekto re nazwy mogó zostac przez konwerter poprawione, aby zachowac
unikalnosc (w PC-Market 5 unikalnosc nie byśa zapewniona).
Zawsze utworz na podstawie nazwy gśownej ą nazwa skro cona zostanie na nowo
utworzona na podstawie nazwy gśo wnej i wedśug dwo ch kryterio w konfiguracji, kto re wczesniej
ustawiśes:
Dśugos c nazwy towaru dla kas
Sposob tworzenia nazwy skroconej

Zarezerwuj sobie czas...
Na komputerze Pentium 300 konwersja postż puje z prż dkosció ok. 230 tow./min

Nacis nij Start!
Podczas konwersji program na pewno zapyta cie o identyfikator i hasśo. Podaj: ADMIN, ADMIN.
Podczas konwersji program moz e Ciż poprosic o poprawienie niekto rych kart towaro w lub
kontrahento w, zkto rym nie poradzi sobie samodzielnie. Zwykle zdarza siż to jednak bardzo
rzadko.
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