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INSTALACJA DODATKU
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewn trznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwi za korzystaj cych z tego mechanizmu instalacj nale y przeprowadzi w sposób
niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obs ugi Klienta.
[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgra do podkatalogu programu:
... CIE KA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. 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.

KONFIGURACJA DODATKU
Dodatek nie wymaga konfiguracji.

Uwagi wdro eniowe - WA NE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji mo e spowodowa "znikni cie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.
UWAGA: Je eli by a robiona integracja procedur, aktualizacj raportów nale y przeprowadzi bez wgrywania procedur (pliki proc*.sc).
Procedury nale y skopiowa z poprzedniej wersji programu.
Po aktualizacji nale y wgra ponownie raporty (*.sc).
Ponadto aktualizacja programu HMP mo e wymaga aktualizacji dodatku (aktualizacja mo e by p atna, prosz zapozna si z umow licencyjn ).

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Przywrócenie standardowych procedur
Przywrócenie standardowych procedur oznacza koniec mo liwo ci korzystania z dodatku.
1. Aby przywróci standardowe procedury (b
c zalogowanym jako `admin`), przechodzimy do Kartoteki -> Raporty -> Procedury. Po prawej stronie odszukujemy raport Procedury
wywo ywane z okien.
Otwieramy raport, wybieramy `Edytuj` i usuwamy lini zaznaczon na niebiesko. Raport zapisujemy.

sam procedur wykonujemy dla "Procedur dokumentu sprzeda y'.

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 weryfikacj i ustawienie dodatkowych parametrów dla promocji okresowych.

Dodatek pozwala na ustawienie maksymalnej ceny promocyjnej oraz limit towaru jaki mo e by sprzedany w promocji.
Na oknie dodatku mo emy podejrze stan realizacji ilo ciowej i procentowej.

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Tworzenie promocji w programie Handel
W kartotece towarów wybieramy Operacje -> Promocje okresowe . Klikamy 'Nowa'. Powinno pokaza si okno:

Na oknie uzupe niamy:
[1] nazw promocji;
[2] okres jej obowi zywania;
[3] dla których kontrahentów ma dana promocja by dost pna (lub zaznaczy , e dla wszystkich);
[4] towary, które b dzie obowi zywa dana promocja;
[5] okre lamy cen promocyjn ;
[6] zaznaczamy rodzaj promocji. Tutaj dodatkowo mo emy okre li , czy promocja obowi zuje przy okre lonej ilo ci.
Jest to standardowa opcja dostepna w programie. Szczegó y zosta y opisane w podr czniku u ytkownika dla programu Sage Symfonia Handel.

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Uruchomienie dodatku
Dodatek uruchamiany z dwóch poziomów:
[1] z kartoteki towarów. Zaznaczmy wybrany towar i spod prawego przycisku myszy wybieramy ' Promocje PRO - edycja (BLOT)[4]' lub u ywamy skrótu ALT+4.
[2] z dokumentu sprzeda y - skrót Alt + 7.
Powinno pokaza si okno

Ustawiamy okres [1], w którym jest nasza promocja/promocje.
Naciskamy 'Wczytaj' [2]. W górnej cz ci okna powinni my zobaczy wszystkie promocje z danego okresu. Pod przyciskiem "<O D
danych promocjach.

WIE

>" pojawi si lista towarów, które s w

WA NE: Aby wy wietli dan promocj na powy szym oknie nale y poda okres, który w pe ni j pokrywa. Na przyk ad, je li nasza promocja trwa od 1 do 31 stycznia 2020, a na
oknie ustawie promocji wybierzemy okres od 1 do 15 stycznia 2020, to nasza promocja NIE WY WIETLI SI .

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Szczegó owy opis okna

W górnej cz ci okna mo emy zaznacza , które promocje z danego okresu chcemy "podejrze ". W kolumnie "U yj" [1] powinni my mie zaznaczone tylko te promocje.
Po od wie eniu [2], lista towarów w dolnej cz ci ekranu b dzie pokazywa informacje tylko o wybranej przez nas promocji.
Naciskaj c przycisk 'plusa (+)' [3] przy danym towarze wy wietlimy szczegó y.
Opis szczegó ów dla danego towaru:
- promocje [4], które zaznaczyli my w górnej cz ci okna [1],
- "Raport realizacji" [5], w którym znajduj si dokumenty, na których zosta u yty dany towar w ramach promocji.
W linii ka dej promocji w szczegó ach danego towaru mo emy nadawa takie warto ci jak cena maksymalna czy "LIMIT ilo ci" [6].
Cena promocyjna [7] uzupe nia si automatycznie z okna "promocje okresowe", które uzupe nili my wcze niej.
W kolumnie "Realizacja ilo ciowa" [8] pojawi si ilo c towaru u ytego w danym okresie na dokumentach.
W ostatniej kolumnie obliczany jest procent realizacji ilo ciowej w stosunku do limitu, jaki ustawili my w kolumnie "LIMIT ilo ci" [6].
WA NE: Po wpisaniu limitu ilo ci b

ceny maksymalnej nale y wcisn

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

klawisz "Enter", a nast pnie na dole okna klikn

"Zapisz" [9].
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Okno Towary promocyjne - kontrola dokumentu
Podczas wystawiania dokumentu, na którym dodali my co najmniej jeden towar b

cy w jakiej promocji, pojawi si okno "Towary PROMOCYJNE- kontrola dokumentu".

Wy wietl si tam wszystkie wspomniane wcze niej towary. Mo emy im przypisa wybran promocj [1], je li dany towar jest na kilku promocjach.
Kiedy ju wszystko uzupe nimy, klikamy zapisz i zamykamy okno [2].

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 w

ciwie mam program?

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Nazwa programu znajduje si na pasku okna. Szczegó owe informacje mo na odczyta w zak adce 'Aktywacja'.
Dok adne dane o programie mo na równie wyczyta z numeru licencji:
- HMP oznacza Symfonia Handel (Premium)
- HMF oznacza Handel ERP (Forte)
- HML w wersji do 2014 (HML140-99999) jest to stary Handel Start, a dla HML150 - jest to ju nowy Handel Start.

4

Gdzie znajd numery licencji?

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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W programie w zak adce 'Pomoc' -> 'O programie' lub Aktywacja -> Informacje o aktywacji oraz wybieraj c F4.

5

Jak pobra dodatek?

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Demo: w tym przypadku wystarczy uzupe ni tylko adres e-mail oraz przepisa 4 cyfry i klikn

'Pobierz dodatek'.

Wersja testowa: nale y uzupe ni pola:
NIP firmy – to nip bazy, w której dodatek b dzie wykorzystywany,
Nr seryjny – to ostatnie 6 cyfr po oznaczeniu i serii programu np. dla HMP270-123456 nale y w okno wpisa '123456'.
Nast pnie nale y uzupe ni pole adres e-mail, przepisa cyfry dla captcha i klikn 'Pobierz dodatek'.
Na podany adres e-mail zostanie wys ana wiadomo

6

z linkiem do pobrania dodatku.

B d podczas próby wys ania dodatku 'Dany dodatek zosta ju pobrany na ten NIP i numer seryjny...'.
Nie ma mo liwo ci ponownego pobrania dodatku na te same numery licencyjne. W takim przypadku prosz o kontakt z
naszym dzia em handlowym.

7

Nie otrzyma em adnego e-maila z dodatkiem?
Je eli adres zosta podany prawid owo, prosz sprawdzi w Spamie.

8

Otrzyma em e-mail, co dalej?

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Nale y si wklikn w aktywny link 'POBIERZ DODATEK'.
W paczce zip znajduj si pliki dodatku (folder dodatek) oraz dodatkowe pliki – np. podr cznik u ytkownika, w którym krok
po kroku opisany jest proces instalacji i konfiguracji dodatku.
9

Jak si wgrywa dodatki?
Ka dy dodatek ma instrukcj instalacji zawart w podr czniku u ytkownika. Opisuje ona szczegó owo jak si instaluje dany
dodatek.
W najprostszym wariancie instalacja sprowadza si do rozpakowania pliku z dodatkiem, skopiowania plików do
odpowiedniego katalogu i wej ciu do programu jako 'Admin' - dodatek instaluje si i jest gotowy do u ycia.

1
0

Czy trzeba by informatykiem aby wgra dodatek?
Niekoniecznie. Post puj c zgodnie z instrukcj wi kszo u ytkowników radzi sobie z instalacj dodatku.
W przypadku problemów udzielamy pomocy przy uruchamianiu naszych rozwi za .
Jednak zalecamy skorzystanie z fachowej pomocy aby uruchomienie przebieg o bezproblemowo.

1
1

Mam problem z wgraniem dodatku, nie wiem gdzie umie ci pliki *.sc?
W momencie, gdy wczytujemy pliki *. sc i mamy w tpliwo co do katalogu w jakim nale y umie ci pliki mo emy 'wymusi '
na programie utworzenie odpowiedniego katalogu.
W tym celu wchodzimy do Handel jako admin, nast pnie menu 'Kartoteki -> Raporty' i w lewym panelu zaznaczamy
'System'.
W prawym panelu wy wietl si opcje, pierwsza z nich to 'Aktualizacja raportów'.
Klikamy na niej prawym przyciskiem myszki i wybieramy 'Wykonaj raport'.

1
2

...

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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W przypadku jakiegokolwiek monitu - potwierdzamy. Po chwili powinni my ujrze podgl d wydruku z informacj 'Usuni to
NN kompilatów'.
W tym momencie w ciwy katalog zosta utworzony.
Mo emy skopiowa do niego pliki sc i uruchomi ww. opcj ponownie.
W przypadku monitu 'czy za
pliki w tym katalogu...' - potwierdzamy. W wyniku tego powinni my ujrze dodatkowo
informacj z list nazw wczytanych modu ów.

1
3

Umie ci em pliki w katalogu, zalogowa em si jako 'admin', ale monit o wczytanie raportów si nie pokaza ?
Mo emy u
opcji "Aktualizacja raportów systemowych", która dzia a analogicznie jak ta opisana wy ej.
Z tym, e mo emy poda nazw folderu, z którego wczytujemy pliki *.sc.

1
4

Informacje o modu ach/raportach w dodatku.

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Aby podejrze modu y dodatku przechodzimy do Kartoteki -> Raporty -> Procedury. Po prawej stronie nale y odszuka
raport info.[numer seryjny] (np. info.66366).
Po wklikni ciu si w raport poka e si tabela z informacjami o dodatku:
1. Nazwa pliku -> zawiera spis wgranych plików *.sc.
2. Nazwa modu u -> modu y zaimportowane do programu.
3. Ga w drzewie raportów -> wskazuje miejsce uruchomienia ka dego z modu ów (równie lokalizacja raportu).
Znajduje si tutaj równie informacja o numerze kontrolnym dodatku (zaznaczony na czerwono). Jest to informacja
przydatna w przypadku problemów z dodatkiem.

1
5

Gdzie znajduje si katalog z baz danych?

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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W tym celu nale y otworzy zak adk Ustawienia -> Dane firmy.
W lewym dolnym rogu ekranu poka e si cie ka z katalogiem, w którym znajduj si pliki bazy danych.

1
6

Komunikat: Brak licencji.

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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W pierwszej kolejno ci prosz zweryfikowa pobran licencj , czy jest demo, czy testowa(mo na to zweryfikowa w paczce
z dodatkiem – plik licencja.txt).
Licencja demo s y do wykorzystania tylko w bazie demo Symfonii Handel.
Je eli testowa, prosz sprawdzi , czy numery licencyjne (numer seryjny i numer NIP) s prawid owe, i czy dodatek jest
uruchamiany w odpowiedniej bazie.
Je eli wszystko wygl da ok, a komunikat i tak si pojawia zalecamy kontakt z BOK.

1
7

Instalacja SDD - komponent techniczny.
Aby poprawnie zainstalowa komponent techniczy, wymagany w niektórych dodatkach, nale y wypakowa pliki z
udost pnionego folderu z dodatkiem.
Zapisa je na dysku i Uruchomi jako administrator.

1
8

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 administratora, wskazanie pliku sdd.bat r cznie i jego
uruchomienie.
Przyk ad: https://www.youtube.com/watch?v=9wyky4m2t5E

1
9

Komunikat: RegSvr32. Nie mo na za adowa modu u...
Pliki sdd.bat oraz sdd.ocx prosz skopiowa do folderu C:\sdd\ i z jego poziomu zainstalowa komponent techniczny
(uruchomi jako administrator)

2
0

Co w

ciwie kupuj ?

W ramach zakupu dodatku nabywaj Pa stwo prawo do wieczystego korzystania z dodatku ( z wyj tkiem e-us ugi).
Zakup dodatku uprawnia do jego wykorzystania w 1 firmie (bazie danych jednego z programów).
Wszystkie ceny podawane w katalogu dotycz wersji 1-firmowej i s cenami netto.
Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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2
1

Potrzebuj to samo rozwi zanie dla kolejnej firmy - czy mam zakupi ponownie dodatek?
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%.

2
2

Jak wgrywa dodatki z licencj na wi cej ni 1 firma (Symfonia Handel)?
Z uwagi na to, e Symfonia Handel przechowuje dodatki 'w instalacji programu' dzia aj one na ka dej firmie do której
wchodzimy u ywaj c danego katalogu z zainstalowanym programem.
W przypadku, gdy mamy np. 3 firmy i ka da z nich posiada inny zestaw dodatków sugerujemy rozdzielenie instalacji do
osobnych katalogów.
W innym przypadku b

one dzia y tylko w firmie, która posiada licencj .

Nale y pami ta , aby przy zakupie dodatku zg osi taki fakt.
2
3

Planujemy aktualizacj Symfonii, czy dodatek nadal b dzie dzia

?

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-eksportów, konektorów, zalecamy wykonywa po wykonaniu raportów lub w
okresach "mniejszego nawa u pracy".
2
4

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 .
Albo jest to aktualizacja bezp atna albo p atna - maksymalnie 20% warto ci zakupowej dodatku.

2
5

Po aktualizacji programu do najnowszej wersji znikn y raporty?

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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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.
2
6

Zmieni si numer seryjny programu Symfonia Handel? Czy dodatek nadal b dzie dzia

plik

?

Niestety nie. Licencja dla naszych rozwi za generowana jest na podstawie numeru licencji i numeru NIP. Zmiana,
któregokolwiek z nich spowoduje brak mo liwo ci korzystania z dodatku.
W celu wygenerowania nowej licencji prosimy o kontakt z Biurem Obs ugi Klienta. Us uga mo e by p atna.
2
7

Jak doda pola dodatkowe dla kontrahenta w Symfonii Handel?
Aby doda pola dodatkowe dla kontrahenta, nale y wybra kolejno Ustawienia -> Nazwy pól -> Kontrahenci.

2
8

Jak doda pola dodatkowe dla towarów w Symfonii Handel?

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

21

Promocje PRO 1.0 - podr cznik u ytkownika

Aby doda pole dodatkowe dla towarów, nale y wybra Ustawienia -> Nazwy pól -> Towary.

2
9

Uruchomienie procedur w Handlu.
Aby w czy Wykonywanie procedur przechodzimy do Ustawienia -> Parametry pracy.
W prawym oknie rozwijamy Wykonywanie procedur i Edytujemy wybrane, prze czaj c je na tak

3
0

Towar o kodzie 'ZAST PCZY'.

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Bardzo cz sto wykorzystujemy w naszych rozwi zaniach dodatkowych towar o kodzie zast pczy.
Tak powinien wygl da prawid owy utworzony towar zast pczy.
Kod (ramka czerwona) przepisujemy do pliku konfiguracyjnego w miejsce do tego przeznaczone.

3
1

Kod EAN
Kod EAN bardzo cz sto wykorzystywany jest przy ró nego rodzaju eksportach i importach. Na jego podstawie nast puje
identyfikacja towaru

3
2

Definiowanie dokumentów.

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Aby zdefiniowa /doda nowy typ dokumentu przechodzimy do Ustawienia -> Typy dokumentów. Wybieramy rodzaj
dokumentu i klikamy Nowy.
W oknie uzupe niamy niezb dne informacje i zapisujemy.

3
3

Jak wystawi dokument PRO FORMA w Handlu?

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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Zaczynamy od wprowadzania nowego dokumentu sprzeda y np. faktura. Nie wystawiamy dokumentu.
Na uzupe nionym dokumencie wybieramy Drukuj, w opcjach wydruku wskazujemy odpowiedni napis i potwierdzamy.
Wydruk dokumentu PRO FORMA nast puje z okna, które si poka e.

3
4

Znaczniki w programie Symfonia Handel.

Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl
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W programie s dost pne nast puj ce znaczniki:

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 z 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
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