Načítání nových záznamů do ceníku ( skladu ) v APSi nebo aktualizace údajů (cen,
skupin atd..) na již existujících záznamech pomocí „ obecného ceníku“.
Popis funkčnosti pro verzi APSi – jedna karta – více dodavatelů
platí pro verzi APSi č. 28 z listopadu 2011.

Program APSi umožňuje načítání dat z textových souborů, které obsahují údaje ve stanoveném tvaru.
Doporučeným oddělovačem je tabulátor, je možné také použít oddělovač středník (csv).
Jednotlivé údaje (data) nesmí být ohraničeny uvozovkami ! Pořadí sloupců není rozhodující.
V prvním řádku načítaného souboru musí být uvedena označení pro jednotlivé sloupce pomocí předepsaných
slov. V souboru může být různý počet sloupců, některé jsou však povinné, jiné nikoliv.
U číselných hodnot musí být jako oddělovač desetinných míst uvedena čárka, oddělovač tisíců nesmí být
uveden žádný. správně :
12520,32
špatně:
12.520,30
12 520,30
12520.30
Popis sloupců (modré údaje jsou povinné, zelené důležité, fialové důležité pro TecDoc):
nadpis sloupce: význam údaje v APSi:
jkpov

objednací číslo zboží
1.
2.

max. počet znaků/z toho des míst:
20

JKPOV MUSÍ BÝT VŽDY UVEDENO NEBO MŮŽE BÝT NAHRAZENO ÚDAJI PREFIX + KOD. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE JKPOV AUTOMATICKY VYTVOŘÍ SLOŽENÍM PREFIX + MEZERA + KOD
POKUD SE NAČÍTÁ UPRAVENÝ SOUBOR OD DODAVATELE, KTERÝ OBSAHUJE KÓDY ZBOŽÍ PODLE DODAVATELE, UVEDOU SE TYTO KÓDY DO SLOUPCE CISPART. JKPOV PAK BUDE AUTOMATICKY
DOHLEDÁNO PODLE TABULKY DODAVATELŮ.

prefix
kod

prefix objednacího čísla
kod objednacího čísla - část za prefixem

3
16

nazev
dodavatel
cenabdph

název zboží
obsahuje číslo dodavatele podle adresáře APSi
prodejní (maloobchodní) cena bez dph

40
6
12/3

CENABDPH BUDE ZAPSÁNA APSI JAKO PRODEJNÍ CENA ZBOŽÍ.

sazbadph
cenasdph

sazba dph v procentech
prodejní cena s dph

2
12/2

SAZBADPH A CENASDPH MOHOU BÝT DOPLNĚNY POZDĚJI VE FORMULÁŘI OBECNÉHO CENÍKU

nc

nákupní cena bez dph

12/2

NC – NÁKUPNÍ CENA ZBOŽÍ – BUDE ZAPSÁNA DO APSI POKUD VZNIKNE NOVÁ SKLADOVÁ KARTA. TATO CENA ALE SLOUŽÍ JAKO ORIENTAČNÍ DO OKAMŽIKU PRVNÍHO PŘÍJMU ZBOŽÍ NA SKLAD. PAK JE
NAHRAZENA CENOU KTERÁ JE VYPOČTENA NA ZÁKLADĚ NASTAVENÉHO MECHANISMU APSI PRO VÝPOČET SKLADOVÉ CENY

cispart

kód zboží (skladové číslo) u dodavatele

30

CISPART – KÓD ZBOŽÍ KTERÝ POUŽÍVÁ DODAVATEL

dod_cena
dod_mena

nákupní (nabídková) cena pro tabulku dodavatelů
měna nákupní ceny pro tabulku dodavatelů

12/4
3

vyrobce
tecdoc

označení (název) výrobce podle katalogu TecDoc
číslo zboží podle katalogu TecDoc

20
30

nazpart
pismenko
skupina
podskup
nazev3
eu_stat
kg

název u dodavatele
určující rabatovou skupinu slev
skupina zboží
podskupina zboží
třetí název zboží
kód eurostatu
váha v kilogramech / Mj

20
1
10
10
120
20
10/3

ean

čárový kód zboží

údaje pro internetový obchod"
w_sekce
w_model
w_akce
w_druh
w_arr
w_txt
w_img
název obrázku zboží
w_market
w_sort
w_top
w_kodskup

32

10
6
1
3
100
100
20
1
4
1
6

Postup zpracování souboru při jeho načítání do formuláře „Obecný ceník“ v
APSi
1.

2.

3.

4.

5.

6.

První operace provede kontrolu zda je vyplněn údaj JKPOV.
Pokud je tento údaj prázdný a naopak jsou vyplněny údaje PREFIX a KOD, bude JKPOV vytvořeno
složením těchto dvou údajů. Mezi prefix a kod bude vložena mezera.
Druhá operace provede kontrolu na vyplnění údajů ve sloupci dodavatel. Tento sloupec musí ve všech
řádcích obsahovat buďto prázdný údaj nebo vždy stejné číslo dodavatele podle adresáře APSi. Čísla se
nesmí střídat. Pokud se střídají, bude zpracování přerušeno. Pokud není údaj vyplněn , bude možné jej
doplnit v APSi později.
Třetí operace je volitelná a nabídne vyčistění souboru od znaků, které mohou být v načítaném souboru
obsaženy, nejsou viditelné a mohly by způsobit chyby ve zpracování. Doporučujeme vždy toto čistění
provádět. Za vzniklé chyby při použití nevyčištěného souboru nese odpovědnost osoba která načtení
provedla.
Čtvrtá operace provede odstranění všech nealfanumerických znaků z údaje TECDOC (číslo tecdoc).
Odstraněné znaky totiž nejsou pro vyhledávání podle katalogu TecDoc potřebné.
Tato operace probíhá pouze tehdy, pokud je v nastavení programu v manageru zapnut parametr
„používat pouze alfanumerické znaky v číslech TecDoc“
Pátá operace provede křížové doplnění údajů CISPART a JKPOV. Pokud je jeden u údajů vyplněn a
druhý ne, doplní se chybějící údaj podle tabulky dodavatelů. Samozřejmě pouze za podmínky, že
v tabulce dodavatelů existuje příslušný záznam.
Načtený a upravený soubor se zobrazí ve formuláři obecný ceník. Zde je možné údaje vizuálně
zkontrolovat, případně doplnit a po kontrole spustit vlastní načtení do skladu nebo ceníku APSi.

Vlastní načtení dat z formuláře „Obecný ceník“ do skladu nebo ceníku APSI
1. V pravém horním rohu formuláře určete parametry pro načítání. Zde je možné nastavit, zda
se budou pouze opravovat údaje na stávajících záznamech nebo zda se budou pouze přidávat
záznamy které v APSi dosud nejsou. Samozřejmě je možné nastavit opravování i načítání
nových záznamů současně.
Při načítání nových záznamů se načtou všechny hodnoty.
Při opravování stávajících záznamů je možné pro vybrané údaje (ceny, název, rs ..) zda budou
opraveny. Ostatní údaje (pokud jsou uvedeny v načítaném souboru) budou opraveny vždy.
2. Načítání do ceníku se probíhá takto:
a) Je-li v načítaném souboru uvedeno objednací číslo APSi (JKPOV), je vyhledán záznam
v ceníku APSi s příslušným objednacím číslem a dodavatelem 0.
Je-li takový záznam nalezen a je nastaveno opravování údajů, jsou údaje na záznamu
opraveny dle načítaného souboru.
Není-li záznam nalezen a je nastaveno přidávání záznamů, je záznam přidán.
b) Je-li v načítaném souboru uvedeno objednací číslo APSi (JKPOV) a číslo dodavatele
(DODAVATEL), je vyhledán záznam v tabulce dodavatelů s příslušnou kombinací
objednací číslo + dodavatel.
Je-li takový záznam nalezen a je nastaveno opravování „nabídkové ceny dodavatele“,
je tato cena a měna na záznamu opravena dle načítaného souboru.
Dále je porovnán kód zboží dodavatele pokud je uveden v načítaném souboru
(CISPART) s údajem v tabulce dodavatelů a pokud se liší je opraven údaj v tabulce
dodavatelů.
Není-li záznam nalezen, je do tabulky dodavatelů přidán.
c)

Je-li v načítaném souboru uvedeno objednací číslo APSi (JKPOV) a čárový kód (EAN), je
uvedený kód přidán do tabulky čárových kódů pro uvedené zboží v APSi.

Příklad načítaného souboru ve tvaru csv oddělovač středník:
Jkpov;dodavatel;nazev;cenabdph;sazbadph;skupina
B256352;5;Brzdová kapalina DC5;112,20;20;NAPLNE
CN 1456;5;Ložisko kola;1523,00;20;PODVOZEK
ALK145.12.12;5;Sklo boční LZ BMW čiré;5830,00;20;KAROSERIE

Příklad načítaného souboru ve tvaru txt oddělovač tabulátor:
Jkpov dodavatel
B256352
5
CN 1456
5
ALK145.12.12
5

nazev cenabdph
sazbadph
skupina
Brzdová kapalina DC5
112,20 20
NAPLNE
Ložisko kola
1523,00 20
PODVOZEK
Sklo boční LZ BMW čiré 5830,00 20
KAROSERIE

