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1. Opis programu 
 

Program Eksporter Cennika by CTI służy do wysyłki wygenerowanego przez aplikację cennika z 
programu Comarch ERP OPTIMA. W pliku można zawrzeć dodatkowo pobrane atrybuty oraz 
istnieje możliwość zdefiniowania magazynów, z których mają być pobrane wartości dla 
eksportowanych zasobów. 

 

2. Konfiguracja połączenia 
 

 

I. Ustawienia MSSQL 

 Serwer – jest to nazwa serwera MS SQL  

 Baza – nazwa bazy głównej  

 Tryb logowania – NT (logowanie za pomocą poświadczeń windows) lub użytkownik 

i hasło (logowanie NT wykorzystujemy jeśli program pracuje na stanowisku 

serwerowym.) 

 Baza danych – baza danych MSSQL OPTIMA 

 

 



 

 
 

II.  FTP 

 Serwer – adres serwera ftp 

 Użytkownik – użytkownik serwera FTP 

 Hasło – hasło użytkownika 

 

3. Konfiguracja programu 
 

Do poprawnego uruchomiania programu potrzebna jest konfiguracja odpowiednich wartości. 

W tym celu należy przejść do zakładki Magazyny i Atrybuty. 

 

W tej zakładce należy wybrać odpowiednio: 

a) Z jakich magazynów mają być pobierane stany magazynowe. Należy je przesuwać za 

pomocą strzałek – w lewo lub prawo. 

b) Należy określić jakie atrybuty i ich wartości mają być pobierane i uwzględniane do 

utworzenia dokumentu cennika, z bazy ERP. Należy je przesuwać za pomocą strzałek – w 

lewo lub prawo. 

 

Lista rozwijalna z możliwością wyboru atrybutu służy do pobrania dodatkowej ilości magazynowej i 

zsumowanie z zaznaczonymi magazynami. Wskazany atrybut powinien być umieszczony na kartotece 



 

 
 

towarowej i powinien mieć wprowadzoną wartość stanu do zsumowania. Jeśli lista jest pusta, należy 

pobrać atrybuty. 

 

 

! UWAGA ! Jeśli atrybuty nie zostały wyświetlone w oknach – proszę kliknąć przycisk POBIERZ 

AKTUALNE. 

4. Uruchomienie programu 
Po poprawnym skonfigurowaniu mechanizmu można przystąpić do uruchomienia. 

W tym celu należy przejść do zakładki Zadania i odpowiednio ustawić czasowe wykonywanie zadań: 

 

 

 Jednorazowo, teraz – jednorazowo 

 Codziennie o – raz dziennie o określonej porze 

 Co [minut] – co określoną ilość minut. 

 

Aby dodać zadanie i rozpocząć procesowanie należy kliknąć Utwórz zadanie. Program rozpocznie 

prace. 


