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SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO
EXPKH – odpłatny moduł dodatkowy
Eksport danych dokumentów do programu finansowo-księgowego
Księga Handlowa CDN (Comarch) lub Comarch ERP Optima
Informacje ogólne
Program służy do eksportowania danych o dokumentach wystawionych w programie Aktyn do plików
tekstowych w formacie importowanym przez programy CDN (Comarch) KH lub Comarch ERP Optima.
Pliki zapisywane są w strukturze katalogów, której przykład pokazano poniżej:
C:\AKTYN30\KH\
SPRZEDAZ\
VAT_R.TXT
KASA\
KASABUF.TXT
ZAKUPY\
VAT_R.TXT
W pliku ...SPRZEDAZ\VAT_R.TXT zapisywane są dane o dokumentach FA, RA, PA, KF, KR, ZP, sprzedaży
eksportowych, unijnych i typu odwrotne obciążenie.
W pliku ...ZAKUPY\VAT_R.TXT zapisywane są dane o dokumentach PZ.
W pliku ...KASA\KASABUF.TXT zapisywane są dane o dokumentach KP, KW.
Instalacja programu i przygotowanie go do pracy
Program instaluje się podobnie jak wszystkie programy z rodziny Aktyn.
Plik zip zawierający pakiet instalacyjny można pobrać z naszej strony lub płyty instalacyjnej z najnowszą wersją
programu Aktyn Sprzedaż.
Otrzymany po rozpakowaniu (lub skopiowany z płyty) katalog EXPKH.nn, np. EXPKH.02, należy przenieść
(wytnij, wklej) do katalogu, do którego ścieżka nie zawiera długich nazw, tj. nazw dłuższych niż 8 znaków
i rozszerzeń dłuższych niż 3 znaki. Może to być np. katalog c:\temp lub c:\aktyn30 itd.
Teraz należy przejść do tego katalogu, wejść do podkatalogu EXPKH.nn, np. EXPKH.02 i uruchomić program
instaluj.exe.
 W programie instalacyjnym wybieramy opcję Instalacja programu na dysku, akceptujemy
podpowiedzianą wartość pola Napęd z dyskietką instalacyjną, w polu Nazwa dysku do zainstalowania
wpisujemy literę dysku, na którym znajduje się Aktyn, w polu Ścieżka dostępu do programu wpisujemy
resztę ścieżki do katalogu, w którym jest Aktyn. Po tym akceptujemy okno i czekamy na zakończenie
instalacji. Po zakończeniu instalacji można jeszcze zapoznać się z opisem programu i zamknąć program
instaluj.exe. W tym momencie program ExpKH jest zainstalowany.
Program zabezpieczony jest za pomocą kodu tekstowego generowanego w oparciu o numer seryjny Aktyna,
z którym ma współpracować. Gdy brak poprawnego kodu program pracuje jako wersja demonstracyjna
Wersja demonstracyjna eksportuje maksymalnie 5 dokumentów każdego typu (5 FA/RA, 5 KF/KR, 5 PA, 5 ZP,
5 KP/KW, 5 PZ...) z maksymalnie 5 dniowego okresu czasu.
Gdy program działa jako wersja demonstracyjna wyświetlane są odp. komunikaty o tym informujące w trakcie
wykonywania eksportu danych.
W celu odblokowania pełnej wersji programu należy przesłać do firmy River numer seryjny Aktyna, z którym
program ma współpracować. River odeśle plik expkh.ini zawierający kod aktywacyjny. Plik ten należy
wkopiować do katalogu Aktyna, tam gdzie jest expkh.exe.
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Praca z programem
Przed uruchomieniem programu ExpKH zalecamy sprawdzić w Aktynie czy aktualne stanowisko/magazyn jest
takie jak to, z którego chcemy eksportować dokumenty za pomocą ExpKH. Jeśli jest inne, należy je zmienić za
pomocą opcji Zmiana stanowiska dostępnej np. w menu głównym Aktyna i w menu głównym większości jego
modułów.
Zalecamy uruchamianie programu z tabeli Narzędzia. W celu uruchomienia programu należy uruchomić Aktyna,
wejść do opcji Narzędzia, następnie do opcji Inne narzędzia, w tabelce ze zdefiniowanymi narzędziami
podświetlić program ExpKH i nacisnąć klawisz [F5]. Program zostanie uruchomiony.
Po uruchomieniu programu pojawi się jego menu główne, w którym należy wybrać opcję Export. Program
wyświetli okno z parametrami eksportu:
- Pole Stanowisko pokazuje kod stanowiska, z którego będą eksportowane dokumenty.
- Pole Kasa ustawiamy na „-” jeśli nie chcemy eksportować dokumentów kasowych lub na „√” jeśli
chcemy je eksportować.
- Podobnie ustawiamy pola Sprzedaż i Zakupy.
- Pole Sklejanie faktur dostaw – Tak lub Nie.
- W polach Zakres czasowy podajemy daty wyznaczające okres z jakiego dokumenty mają być
wyeksportowane.
- Na koniec w polu Katalog docelowy wpisujemy ścieżkę do katalogu z podkatalogami SPRZEDAZ,
ZAKUPY i KASA.
Po zatwierdzeniu okna program przygotuje pliki TXT z danymi o dokumentach i powróci do okna
z parametrami.
Dodatkowo, w pliku konfiguracyjnym programu expkh.ini można ustawić opisane niżej opcje.
PA=0
Gdy opcja równa 0 informacje o paragonach PA nie są zapisywane do pliku vat_r.txt. Gdy opcja równa 1 lub jej
brak, są zapisywane.
ZP=0
Gdy opcja równa 0 informacje o zwrotach paragonów ZP nie są zapisywane do pliku vat_r.txt. Gdy opcja równa
1 lub jej brak, są zapisywane.
S_GRUPA=SPRZE
Pozwala ustawić wartość jaka ma być wpisywana do kolumny 2 GRUPA w pliku vat_r.txt z informacjami
o dokumentach sprzedaży. Gdy brak opcji to do w/w kolumny będzie wpisywana wartość SPRZE.
S_KOD_O=SPRZ.TOW
Pozwala ustawić wartość jaka ma być wpisywana do kolumny 24 KOD_O w pliku vat_r.txt z informacjami
o dokumentach sprzedaży. Gdy brak opcji to do w/w kolumny będzie wpisywana wartość SPRZ.TOW.
S_OPIS=SPRZEDAŻ
Pozwala ustawić wartość jaka ma być wpisywana do kolumny 25 OPIS w pliku vat_r.txt z informacjami
o dokumentach sprzedaży. Gdy brak opcji to do w/w kolumny będzie wpisywana wartość SPRZEDAŻ.
W pliku konfiguracyjnym expkh.ini można także ustawić opcję odpowiadającą za sklejanie paragonów i ich
zwrotów przy eksportowaniu dokumentów sprzedaży.
...
SKLEJ=0
//Czy paragony i ich zwroty mają być sklejane?
//0 lub brak opcji – brak sklejania (domyślnie)
//1 – sklejanie paragonów i ich zwrotów
Uwagi
Paragony są sklejane do 1 pozycji z całego zakresu dat bez względu na to czy są gotówkowe, czy kredytowe.
Zwroty paragonów są sklejane do 1 pozycji z całego zakresu dat bez względu na to czy są gotówkowe, czy
kredytowe.
Pozycja opisująca sklejone dokumenty ma ustawione w pliku pola wg następujących zasad:
DATA_TR – data końcowa eksportu
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DATA_WYST – data końcowa eksportu
DOKUMENT – dla sklejonych paragonów, gdy data końcowa eksportu ze stycznia 2018 będzie
PA99999/01/2018. Dla sklejonych zwrotów paragonów, gdy data końcowa eksportu ze stycznia 2018 będzie
ZP99999/01/2018.
KOREKTA – dla sklejonych zwrotów paragonów, gdy data końcowa eksportu ze stycznia 2018 będzie
PA99999/01/2018.
ROZLICZONO – 1
PLATNOSC – 1
TERMIN – data końcowa eksportu
USER – exp
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