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Podr cznik u ytkownika

Szablon importu z PC Biznes Presti 1.0
dodatek do Symfonia Finanse i Ksi gowo dla 1 firmy

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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INSTALACJA DODATKU
FKP: Szczegó owy opis instalacji/ okre lenia po

enia katalogów znajduje si w FAQ - najcz ciej zadawane pytania i problemy (w dalszej cz ci podr cznika).

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgra do podkatalogu programu:
... CIE KA_DO_PROGRAMU...\raporty\fkp. Je eli podkatalog nie istnieje to nale y go r cznie za

.

2. Zalogowa si do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybra `Wczytaj`. Dodatek powinien zosta wczytany.
3. Plik konfiguracyjny ipcb.ini nale y skopiowa do katalogu firmy/ bazy danych.
FKP: Raporty -> Diagnostyka -> Katalogi programu -> Katalog bie cej firmy

KONFIGURACJA DODATKU
Konfiguracj dodatku nale y przeprowadzi przez edycj pliku konfiguracyjnego ipcb.ini znajduj cego si w katalogu firmy.
Wszystkie parametry s opisane w nim stosownym komentarzem.

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Uwagi wdro eniowe - WA NE!!!
1. W przypadku b dnie ustawionej konfiguracji lub braku uzupe nionego has a podczas uruchamiania importu pojawi si komunikat:

Nale y w pliku konfiguracyjnym ipcb.ini w sekcji:
# LOGOWANIE DO BAZY
ipcb_logu=admin
ipcb_logp=
poprawnie uzupe ni brakuj ce dane (patrz konfiguracja).

2. AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia Finanse i Ksi gowo do nowszej wersji mo e spowodowa "znikni cie" funkcji dost nych w dodatku.
Po aktualizacji nale y wgra ponownie raporty (*.sc), nie wgrywa plików konfiguracyjnych (*.ini)!!!
Ponadto aktualizacja programu FKP mo e wymaga aktualizacji dodatku (aktualizacja mo e by p atna - prosz zapozna si z do czon umow licencyjn ).
ZALECAMY przed aktualizacj oprogramowania SAGE rozliczy dokumenty za poprzedni miesi c lub skontaktowa si z naszym biurem obs ugi w celu zweryfikowania, czy Pa stwa wersja
dodatku wspó pracuje z now wersj programu Symfonia.

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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AKTUALIZACJA DODATKU
Aktualizacja dodatku polega na ponownym wczytaniu wszystkich modu ów.
Przed instalacj nale y zwróci uwag na kilka rzeczy:
wykonanie kopii plików konfiguracyjnych (pliki *.ini dodatku i/lub raporty),
nale y sprawdzi czy dodatki s zintegrowane z innymi rozwi zaniami.
Je eli s to po aktualizacji nale y je ponownie zintegrowa ,
w przypadku linii Symfonia (dawniej Premium) oprócz standardowej kopii bezpiecze stwa nale y
wykona kopi bezpiecze stwa katalogu programu.

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl

Aktualizacja licencji dodatku polega na ponownym wczytaniu modu u z
licencj . Nazwa tego modu u znajduje si w pliku licencja.txt.
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Wst p
Dodatek umo liwia import dokumentów z programu PCBiznes Presti firmy StreamSoft.
Importuje dokumenty sprzeda y, zakupy i ich korekty.

Dzia anie dodatku
Aby uruchomi dodatek, nale y przej

do kartoteki bufora dokumentów, Dokumenty -> Przegl danie -> Bufor, a nast pnie wybra 'Drukowanie -> 'Import z PCB Presti (BLOT)'.

W okienku wystarczy wybra plik z dokumentami wcze niej wyeksportowany z programu PC Biznes i zatwierdzi . Je eli wszystko zosta o poprawnie skonfigurowane (patrz. Konfiguracja
dodatku) to dodatek zaimportuje dokumenty do bufora.

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Po imporcie wszystkie dokumenty mog mie przypisany znacznik czerwonego wykrzyknika (program sygnalizuje, e co mo e by nie tak).
Aby to zweryfikowa nale y zaznaczy wczytane dokumenty i od wie
list -> wybra F5.
Pojawi si wtedy okno z uwagami do dokumentów lub informacja, e dokumenty s poprawne, a wykrzykniki "znikn ".

Wykrzykniki zostan tylko przy tych dokumentach, z którymi "co jest nie tak". Nale y je sprawdzi i poprawi .

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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FAQ - NAJCZ
1

CIEJ ZADAWANE PYTANIA I PROBLEMY

Czy mog przetestowa dodatek?
Przy wi kszo ci naszych rozwi za jest taka mo liwo . Nale y w tym celu pobra wersj demo lub testow .

2

Czym si ró ni wersja demo od testowej?
Demo (zarówno NIP jak i Nr seryjny to same zera) mo na przetestowa tylko na wersji demo Symfonii.
Wersj testow (prawid owy NIP i Nr seryjny) mo na testowa przez 14 dni. Pozwala ona na zweryfikowanie
funkcjonalno ci dodatku na prawid owych np.dokumentach, danych itp.

3

Jaki program w

ciwie posiadam?

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Wersje programu mo na rozpozna po numerze seryjnym:
- FKP oznacza Symfonia Finanse i Ksi gowo (Premium).
- FKF oznacza Finanse i Ksi gowo ERP (Forte).
- FAL oznacza Faktura.
- MKP oznacza Ma Ksi gowo .

4

Gdzie znajd numer seryjny w programie?
Numer seryjny znajduje si w menu programu wciskaj c F4 lub "Pomoc" -> "O Programie".

5

Jak pobra dodatek?
Na naszej stronie przy opisie dodatku nale y przej do 'Pobierz wersj demo/testow '.
Uzupe ni wymagane dane i klikn 'Pobierz dodatek'. Na podany adres e-mail zostanie wys any link do dodatku.

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl

9

Szablon importu z PC Biznes Presti 1.0 - podr cznik u ytkownika

6

Jakie dane wpisa , je eli pobieram dodatek dla biura rachunkowego?
W tym przypadku nale y poda numer seryjny FKP oraz NIP klienta z bazy, w której dodatek chcemy wykorzysta .

7

Otrzyma em link do pobrania dodatku, i co dalej?
Nale y wybra 'Pobierz dodatek' i rozpakowa plik. W pliku znajduje si podr cznik u ytkownika, który poprowadzi Pa stwa
przez proces instalacji.
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Jak okre li po

enie katalogu, w którym zosta zainstalowany program Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo

?

Nale y:
1. Otworzy okno Raporty -> Diagnostyka -> Katalogi programu
2. Na zestawieniu sprawdzi Katalog modu u (tutaj jest cie ka do katalogu).
3. Dla zobrazowanego przyk adu cie ka b dzie nast puj ca:
C:\Symfonia\fk\2016.5\raporty\fk i tutaj nale y skopiowa pliki *.sc.
Katalog 'raporty' i 'fk' nale y utworzy .

9

I co dalej?

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Po skopiowaniu plików do odpowiedniego katalogu (jak wy ej), logujemy si jako Admin do programu. Powinni my ujrze
komunikat jak ni ej. Wybieramy "Wczytaj".

10 ...
powinno pokaza si okno ze cie

do raportów. Potwierdzamy 'OK'.

11 ...
Program wy wietli raport podsumowuj cy o dodaniu raportów.

12 Niestety plik/pliki nie wczyta y si , co teraz?

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Mo na wywy r cznie aktualizacj raportów.
c zalogowanym jako 'admin' do programu wybieramy Raporty -> W asne -> Aktualizuj raporty systemowe.
W oknie wskazujemy cie
, gdzie s skopiowane raporty i zatwierdzamy 'OK'.

13 Co w

ciwie kupuj ?

W ramach zakupu dodatku nabywaj Pa stwo prawo do wieczystego korzystania z dodatku ( z wyj tkiem e-us ugi).
Zakup uprawnia do jego wykorzystania w 1 firmie (bazie danych jednego z programów). Wszystkie ceny podawane w
katalogu dotycz wersji 1-firmowej.
14 Czy po aktualizacji programu Sage Symfonia Pa stwa dodatek nadal b dzie funkcjonowa ?
Tego nikt nie wie :).
Do ka dego dodatku za czamy umow licencyjn jak stosujemy. Reguluje ona to w taki sposób, e je eli dodatek
'przestanie poprawnie dzia , to go aktualizujemy aby dzia .
I albo jest to aktualizacja bezp atna albo p atna - maksymalnie 20% warto ci zakupowej dodatku.
15 Planujemy aktualizacj Symfonii, czy dodatek b dzie dzia

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl

bez zmian?
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Je eli chc mie Pa stwo pewno , e dodatek b dzie wspó pracowa z najnowsz wersj programu zapraszam do
kontaktu z nami.
Zweryfikujemy, czy dodatek b dzie wymaga aktualizacji.
Sugerujemy zg aszanie takiej informacji z odpowiednim wyprzedzeniem.
Aktualizacj wszelkiego rodzaju importów zalecamy wykonywa po okresach rozrachunkowych (np. import z Subiekta po
rozliczeniu firmy za poprzedni miesi c).
16 Po aktualizacji programu do aktualnej wersji brakuje raportów?
Nale y ponownie zainstalowa dodatek (wgra pliki). Je eli dodatek zawiera plik konfiguracyjny najpro ciej -przenie
(pliki) *.ini z poprzedniej wersji. Nie b dzie wtedy potrzeby ponownej konfiguracji.

plik

17 Potrzebuj ten sam dodatek dla drugiej firmy/potrzebuj importowa dane z kilku firm - czy mam zakupi dodatek dla
ka dej?
Nie ma takiej potrzeby.
Mo liwe s nast puj ce warianty zakupu innych/dodatkowych licencji:
- licencja dla nast pnej firmy w ramach jednego w ciciela - dop ata 50%,
- licencja wielofirmowa (bez limitu firm) w ramach jednego w ciciela - dop ata 150%,
- licencja dla biur rachunkowych - dop ata 70%.
18 Komunikat RegSvr32

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Komunikat mo e pojawi si w programach z systemem Windows 8 lub wy szym.
Wymagane jest uruchomienie wiersza polece w trybie adminitratora, wskazanie pliku sdd.bat r cznie i jego
uruchomienie.
Przyk ad: https://www.youtube.com/watch?v=9wyky4m2t5E
https://www.youtube.com/watch?v=9iHCp9j8rCU

19 Ustawienia masek kont.

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Przechodzimy do Ustawienia -> Parametry sta e -> Rejestry i konta VAT..., zak adka Maski kont.

20 Ustawienia rozrachunków w Symfonii Finanse i Ksi gowo

.

W przypadku, je eli importujemy dokumenty sprzeda y oraz RK lub WB mo emy rozlicza dokumenty.
Aby to by o mo liwe (w wiekszo ci przypadków) nale y:
21 -

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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1. Poprawnie zdefiniowa konto w s owniku "Planu kont" - musi by za
zaznaczony jako: 'wymagaj wype nienia rozrach.'.

one jako konto rozrachunkowe oraz rozrachunek

22 2. W definicji dokumentu, przy sekcji "Transakcje dla kont wymagaj cych rozrachunków" musi by zaznaczona flaga "Twórz
automatycznie"

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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23 3. Poprawnie zdefiniowana konfiguracja dokumentu (w pliku konfiguracyjnym *.ini lub na oknie ustawie ) np:
[FVk]
fk_typ=FKS
fk_rejestr=Korekta podatku nale nego
fk_tresc=Sprzeda towarów i us ug
dekret1=wn|brutto|201-2-1-K
dekret2=ma|netto|701-1-1
dekret3=ma|vat|221-2
Kluczowe jest podanie symbolu K jako ostatni poziom analityki. Bez "K" rozrachunki si nie utworz !

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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ZALECENIA EKSPLOATACYJNE - jak konserwowa system wyposa ony w dodatki?
1

Jak aktualizowa system z dodatkami?
System wyposa ony w dodatki wymaga dodatkowych czynno ci w przypadku aktualizacji programu.
Przede wszystkim przed jak kolwiek aktualizacj nale y wykona PE
programu (katalog, na który wskazuje skrót uruchamiaj cy program).

KOPI danych firmy oraz kopi katalogu

Podstawow kwesti jest to, czy dodatek b dzie dzia w nowej wersji. To nale y sprawdzi odpowiednio wcze niej przed
aktualizacj aby nie zablokowa sobie pracy w systemie.
Odpowied na to pytanie uzyskacie Pa stwo w naszym Biurze obs ugi klienta po mailowym zapytaniu.
Drug spraw jest sposób aktualizacji.
Z tego punktu widzenia s dwa typy aktualizacji: aktualizacja 'kasuj ca' rozwi zania dodatkowe i aktualizacja, która nie
wp ywa na nie.
Zazwyczaj aktualizacja 'literkowa' np. z wersji 2016 na 2016.a nie kasuje rozwi za dodatkowych. Natomiast przej cie z
2015 na 2016 ju tak.
W takim przypadku nale y po aktualizacji zainstalowa dodatek ponownie.
2

Jak wykonywa kopi bezpiecze stwa systemu z dodatkami?
System wyposa ony w dodatki wymaga nieco innego sposobu wykonywania kopii bezpiecze stwa.
Standardowa kopia bezpiecze stwa archiwizuje dane firmy, ale nie bierze pod uwag dodatkowych plików i elementów
jakie s wprowadzane przez dodatki.
Dlatego, aby si zabezpieczy przed konieczno ci ponownej instalacji dodatków po awarii, oprócz standardowej kopii
bezpiecze stwa nale y wykona kopi katalogu programu (katalog na który wskazuje skrót uruchamiaj cy program).
Czynno ci te mo na automatyzowa na wiele sposobów. W tym celu prosimy o kontakt Pa stwa opiekunem od IT lub z
naszym Biurem Obs ugi Klienta.

3

Jak utrzymywa program zintegrowany z innymi systemami?

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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W przypadku pracy na programie, który wspó pracuje z innymi systemami np. sklepami internetowymi, systemami
bankowymi sytuacja jest bardziej skomplikowana.
Oprócz aktualizacji/zgodno ci dodatków z nowymi wersjami symfonia dochodzi kwestia 'nowych wersji' systemów
po czonych.
Nale y ustali z dostawc takiego systemu tryb wprowadzania zmian i je kontrolowa . Dodatki s sprzedawane z licencj
na dzia anie z okre lonymi wersjami systemu po czonego na dzie sprzeda y.
W przypadku zmiany np. wersji sklepu internetowego mo e to doprowadzi do niepoprawnego dzia ania dodatku lub jego
ca kowitego zablokowania.
W tym uk adzie 'zgodno ' nowych wersji systemów jest sprawdzana indywidualnie i nale y si w takich przypadkach
kontaktowa z naszym Biurem Obs ugi Klienta.
4

Dodatki wykorzystuj ce 'procedury' programu.
Dodatki wykorzystuj ce procedury automatyczne programu s bardzo podatne na 'dezaktywacje' w przypadku aktualizacji
programu.
Dlatego BEZWZGL DNIE nale y wykonywa kopi katalogu programu przed ka

aktualizacj .

W sytuacji, gdy w systemie istnieje kilka dodatków korzystaj cych z 'procedur' wa ne jest, aby by y dost pne kopie skryptów
procedur poniewa s to zbiory unikalne i wyst puj tylko w danych klienta.
W przypadku utraty tych danych proces integracji trzeba b dzie przeprowadzi ponownie co mo e by us ug p atn .
5

Jak rozbudowywa ju zmodyfikowany system o nowe dodatki?
Z tego punktu widzenia jest istotne jaki jest charakter modyfikacji nowego dodatku.
Dodatki mog modyfikowa system na kilka sposobów:
a. tworzenie nowych funkcji,
b. tworzenie nowych funkcji opartych o 'procedury automatyczne',
c. tworzenie nowych funkcji opartych o wydruki.
tpliwo , czy dodatek poprawnie zadzia a mo e si pojawi w przypadkach b i c.
W uproszczeniu trzeba sprawdzi wykonalno wdro enia kiedy dwa lub wi cej dodatków korzysta z 'procedur' lub
modyfikuje ten sam wydruk.
Takie analizy wykonujemy na indywidualne zapytanie klienta.
W przypadku, gdy dodatki pokrywaj si w tych obszarach nale y przeprowadzi ich 'integracj '.
Takie us ugi wykonujemy na indywidualne zlecenie klienta.

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Wi cej rozwi za do systemów Symfonia oraz Forte/ERP znajdziesz na stronie
symfoniadodatki.pl
Zach camy do pobierania wersji demo naszych produktów
Dodatkowe informacje mo na uzyska telefonicznie pod numerem
693 936 046
lub przez e-mail
handel@symfoniadodatki.pl

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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BLOT SP. Z O.O.
NIP 9471983254 KRS 0000488429
Brukowa 10
91-341 ód
tel. 693 936 046
e-mail: handel@symfoniadodatki.pl

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl

21

