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Mini Tender 2004
adatimport interfész leírása
A Mini Tender 2004 program alkalmas külső árjegyzékek befogadására. Ez a dokumentáció az importálás folyamatáról és a
befogadásra kerülő fájl formátumáról szól.
Az importálás módja:
• Először fel kell venni a Szállítók törzsébe az árjegyzéket kiadó kereskedelmi egység adatait. Az importálás szempontjából
fontos adatok: Árjegyzék helye (internetes árjegyzék frissítéskor innen tölti le a program az arjegy.zip fájlt, csak http
lehet!), Jellemző kedvezmény (a Listaárból ezzel a kedvezménnyel számít Egységárat a program), Árkategória (az
importált adattáblában lehet több ármező is, ez alapján dönti el a program hogy melyik árat tötse be – pl. a 2-es érték
hatására a LISTAAR2 oszlop értékei kerülnek a program Listaár oszlopába)
• Árjegyzék / Árjegyzék adatbázis frissítés ablakban történhet a frissítés közvetlenül az interneten keresztül vagy kapott
lemezről. Az árjegyzéket mind két esetben egy arjegy.zip fájl tartalmazza.
Az árjegyzék fájl felépítése:
Az arjegy.zip fájl egyetlen fájlt tartalmaz, aminek arjegy.dbf a neve.
Az arjegy.dbf létrehozáskor a 1250-es kódkészletet kell alkalmazni.
ARJEGY.DBF mezőstruktúrája:
Mezőnév

Típus

Leírás
A termék csoport nevét tartalmazza. Az egyező csoportba tartozó termékeket a program ez alapján
rendszerezi.
NEV
C(50) A termék nevének első sora
TIPUS
C(50) A termék nevének második sora (pl.: 1.sor: csapágy, 2.sor: 6002)
Mennyiségi egység (pl.: cs). Ezt a mezőt el is lehet hagyni az adattáblából, ilyen esetben a program a
MEE
C(3)
'db' mennyiségi egységet illeszti a termék mellé.
A termék ÁFA kulcsa a %-jel nélkül (pl.: 15) Ezt a mezőt el is lehet hagyni az adattáblából, ilyen
AFAKULCS C(2)
esetben a program a '20' ÁFÁ-t használja a feldolgozásnál.
LISTAAR1 N(10,2) Egyes számú listaár. Ha a beszállítói nyilvántartásban az árkategória mezőben 1-es áll, akkor a
program ezt az árat importálja be.
LISTAAR2 N(10,2) Kettes számú listaár.
És így tovább ….
...
...
LISTAAR20 N(10,2) Húszas számú listaár.

CSOPORT C(25)

A tömörítésnél bármilyen ZIP tömörítő használható.
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