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SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO
AK2RAM – odpłatny moduł dodatkowy
Eksport faktur i ich korekt do programu Ramzes

Program ten eksportuje aktynowe dokumenty FA/RA/KF/KR i zapisuje je w pliku xml o formacie wymaganym
i importowanym przez program Ramzes firmy AURA Technologies z Warszawy.
Plik zip zawierający pliki programu można pobrać z naszej strony:
www.programaktyn.pl
Pliki otrzymane po rozpakowaniu archiwum należy przenieść do katalogu głównego Aktyna.
Uruchamianie programu i przygotowanie go do pracy
Zalecamy by program był uruchamiany tak jak inne moduły dodatkowe, tj. z tabelki programów narzędziowych
Aktyna.
Wywołanie programu można zdefiniować, np. w Aktyn/Dodatki/Narzędzia. Po wejściu do tej opcji, naciskamy
klawisz [INS], w polu Kod programu wpisujemy AK2RAM, w polu Specyfikacja pliku wpisujemy
AK2RAM.EXE, zatwierdzamy okno naciskając [ENTER].
Program uruchamia się za pomocą klawisza [F5] w tabeli Narzędzia programu Aktyna.
Program AK2RAM można uruchamiać też spoza Aktyna tak jak każdy inny program przez dwuklik lub
naciśnięcie [ENTER] na pliku AK2RAM.EXE znajdującym się w katalogu Aktyna.
Program został zabezpieczony kodem tekstowym generowanym w oparciu o numer seryjny Aktyna. Gdy tego
kodu brak lub jest on niepoprawny program działa jako wersja demonstracyjna.
Wersja demonstracyjna eksportuje max. 5 dokumentów z max. 5 dniowego okresu czasu.
Gdy program działa jako wersja demonstracyjna są pokazywane odp. komunikaty o tym informujące w czasie
robienia eksportu danych.
W celu odblokowania wersji pełnej programu należy przesłać do River numer seryjny Aktyna, z którym program
ma współpracować. River odeśle plik ak2ram.ini zawierający kod aktywacyjny. Plik ten należy wkopiować do
katalogu Aktyna, tam gdzie znajduje się AK2RAM.EXE.
Przykład zawartości pliku ak2ram.ini.
//========================================================================
//Plik konfiguracyjny programu Ak2Ram
//Linie zaczynające się od znaków \\ to opisy.
//Kod aktywujący podany przez River konieczny by program pracował jako
//wersja pełna.
KOD_AKT=12345678
Po uruchomieniu programu trzeba się zalogować, następnie w pokazanym okienku za pomocą klawisza [F5]
- wybrać stanowisko/magazyn, z którego mają być eksportowane dokumenty,
- wpisać zakres dat do raportowania,
- ustawić typy dokumentów do wyeksportowania:
FA T TAK/NIE
RA T TAK/NIE
KF T TAK/NIE
KR T TAK/NIE
NORMALNE T TAK/NIE
EXP. T TAK/NIE
UE
T TAK/NIE
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ODWROTNE T TAK/NIE
wpisać ścieżkę do katalogu docelowego, w którym ma zostać utworzony plik xml z wyeksportowanymi
danymi i zatwierdzić okienko z parametrami.
Program rozpocznie analizę danych i tworzenie pliku xml. Po zakończeniu pokaże komunikat z informacją,
gdzie i z jaką nazwą zapisano plik xml.
Nazwy plików xml tworzone są wg formatu:
[kod stanowiska][miesiąc][dzień].xml
Dla przykładu, po wyraportowaniu danych stanowiska HURT w dniu 02/10/2017 zostanie utworzony plik:
HURT1002.xml
Katalog docelowy wpisywany w okienku z parametrami musi istnieć. W razie potrzeby należy go ręcznie
utworzyć przed pierwszym eksportem dokumentów.
Na końcu ścieżki do tego katalogu musi znajdować się znak \.
-

Jeśli opisy stawek VAT w pliku xml nie zgadzają się z opisami w programie Ramzes, to nie da się zaimportować
danych z takiego xml do Ramzesa.
Aby problem rozwiązać, w pliku ak2ram.ini można dodać ustawienia konfiguracyjne określające sposób
konwertowania opisów stawek VAT Aktyna na opisy stawek VAT dla programu Ramzes przy tworzeniu plików
xml w programie Ak2ram.
Ustawienia należy dodać dla tych stawek, których opisy różnią się między Aktynem i Ramzesem.
Jeśli są takie same, to ustawienie można pominąć. W poniższym przykładzie można pominąć pierwsze
3 ustawienia.
Przykład ustawień.
Po lewej stronie znaku “=” opis stawki VAT z Aktyna. Musi być 3 znakowy, wpisany dokładnie tak jak
w Aktynie (wielkość liter, spacje itd.).
Po prawej stronie znaku “=” opis odpowiadającej stawki VAT z Ramzesa.
23%=23%
08%=08%
00%=00%
ZWL=ZW
OO =nV
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