Pokyny k instalaci a příručka

C É Z A R®
EDI KOMUNIKACE
1. Základní informace k modulu
Modul CÉZAR: KOMUNIKACE v EDI zajišťuje elektronickou výměnu dokladů s vašimi
obchodními partnery, zejména pak s obchodními řetězci, působícími na tuzemském trhu.
Elektronická výměna dat probíhá prostřednictvím různých typů zpráv, přičemž pro obchodní
firmy jsou rozhodující tyto typy: faktura (INVOIC), dodací list (DESADV), objednávka
(ORDERS) a stav skladových zásob (INVRPT) a právě generování resp. zpracovávání těchto
typů zpráv zajišťuje modul CÉZAR: KOMUNIKACE v EDI.
Samotná komunikace prostřednictvím této nadstavby probíhá buď ve formátu INHOUSE
(EDITEL) nebo EDIFACT (96A).
Na úvod je nutné upozornit, že řada řetězců nemá své vlastní systémy zcela odladěny, a proto
se může po nasazení tohoto nového modulu stát, že první pokusy o komunikaci nebudou
úspěšné. Pokud se tak stane, nezoufejte a kontaktujte nás buď vy nebo váš VAN poskytovatel
a pokuste se nám sdělit maximum informací. Pokud to bude v našich silách, na vaše
upozornění se pokusíme v co nejkratším čase adekvátně zareagovat, a pokud bude nutné
provést změny v části komunikace, kterou má na starosti program CÉZAR, pak tyto změny
dle možností provedeme.

2. Nastavení komunikace v EDI
Parametry komunikace v EDI se nastavují pomocí dvou konfiguračních funkcích a to:
a) ve funkci Systém/Komunikace v EDI/Nastavení komunikace v EDI (obecné
parametry)
Zde se nastavují následující základní parametry komunikace:
Identifikace vaší firmy
Lokalizační EAN (GLN): … (EAN kód přidělený Vaší firmě)

Registrován v databázi: … (14 – EAN databáze, používá se jen pro komunikaci ve formátu
EDIFACT)
Nastavení
Čeština: … (standardně Win1250)
EAN zboží: … (mezerníkem vyberete údaj ze skladové karty, ve kterém vedete čárový kód)
Exporty do EDI
Uložit od adresáře: … (adresář, do kterého mají být ukládány zprávy jednotlivých typů
exportu)
Soubor: … (jméno souboru zprávy)
Obsah: … (přepínače pro bližší specifikaci obsahu zprávy)
Spouštený program po exportu: …
Importy z EDI
Převzít z adresáře: … (adresář, ze kterého mají být načítány zprávy daného typu importu)
Soubor: … (jméno souboru zprávy)
Obsah: … (přepínače pro bližší specifikaci obsahu zprávy)
Spouštený program před importem: …

b) na kartě odběratele resp. dodavatele v Obchodních podmínkách ve volbě

Nastavení komunikace v EDI (parametry, týkající se daného odběratele resp.
dodavatele)
Zde nastavíte parametry komunikace v EDI platné pro daného odběratele resp. dodavatele
[ ] zapnutá komunikace v EDI s tímto odběratele /zapněte, budete-li s daným odběratelem
komunikovat v EDI/
Rozsah komunikace
Exportovat dodací listy, Exportovat vydané faktury, Exportovat skladové zásoby, Importovat
objednávky:
(u jednotlivých voleb mezerníkem vyberte operace, které budete provádět u daného
odběratele resp. určete formát komunikace)
[ ] individuální nastavení EDI komunikace
/zvolte, pokud bude chtít u daného odběratele resp. dodavatele individuálně určit obsah
exportovaných resp. importovaných zpráv/

V případě, že máte zvoleno individuální nastavení EDI komunikace, pak se zpřístupní
následující volby, ve kterých specifikujete obsah jednotlivých zpráv: dodací listy, faktury,
skladové zásoby, objednávky. U každé z nich můžete individuálně určit stejné parametry, jaké
se definují u jednotlivých zpráv ve funkce System/Komunikace v EDI/Nastavení komunikace
v EDI
Nastavení
Lokalizační EAN (GLN): … (EAN kód odběratele resp. dodavatele)
Registrován v databázi: … (14 – EAN databáze, používá se jen pro komunikaci ve formátu
EDIFACT)
Číslo smlouvy: … (číslo odběratelské smlouvy)

3. Export dokladů do EDI
Máte-li nastaveny všechny parametry komunikace v EDI v menu Systém a na kartách
odběratelů resp. dodavatelů, pak samotný export dokladů do EDI provedete následovně:
a) faktura (nalistujte příslušnou fakturu v evidenci faktur resp. v evidenci výdejek a zvolte
klávesu F5)
b) dodací list (nalistujte příslušnou výdejku v evidence výdejek a zvolte klávesu F5)
c) stav na skladě (ve skladové evidenci zvolte klávesu F5)
d) objednávka (nalistujte příslušnou objednávku v evidenci vydaných objednávek a zvolte
klávesu F5)
Ve všech případech najdete vnásledujícím seznamu volbu Export dokladu -EDI, po jejíž
volbě zahájíte export. V rámci něj budete nejprve požádání o potvrzení názvu souboru, do
kterého má být zpráva uložena. Po jeho zadání nebo potvrzení se provede uložení zprávy do
souboru.

4. Import dokladů z EDI
V současném rozsahu komunikace v EDI se provádí jediný typ importu a to import
objednávek. Ten se uskutečníte prostřednictvím modulu Objednávky přijaté a to pomocí
funkce F3-Příjem objednávky.
Zvolíte-li tuto funkci, nabídnou se Vám tři způsoby přijetí objednávky, přičemž třetí z nich je
právě Import objednávky z EDI.

Po potvrzení této volby program začne vyhledávat všechny dostupné soubory EDI v
adresářích dle nastavení komunikace v EDI a na základě toho nabídne seznam objednávek ke
zpracování. V seznamu můžete listovat šipkami nahoru a dolů a klávesou ENTER na dané
objednávce si případně nechat zobrazit seznam zboží na dané objednávce. Pro správné
zpracování objednávky je důležité sledovat poslední sloupec v seznamu, ve kterém je pro
každou objednávku uvedeno tzv. chybové hlášení, pokud s touto objednávkou není něco v
pořádku. V tomto sloupci můžete narazit na tato hlášení:
-

odběratel s GLN není v evidenci (objednávku nelze zpracovat, dokud nedoplníte příslušné
GLN na kartu odběratele, kterému toto GLN náleží)

-

na objednávce je zboží, které není v evidenci (objednávku nelze zpracovat, dokud nebude
příslušné zboží s chybějícím EAN doplněno do skladové evidence nebo dokud nebudou
příslušné EAN kódy doplněny do příslušných skladových karet)

-

objednávka č. … od tohoto odběratele již existuje (jedná se jen o upozornění, objednávku
lze po posouzení tohoto hlášení přijmout do evidence; kontrolu duplicity lze nastavit v
konfiguraci)

-

na kartě odběratele není povolen import obj. přijatých (jedná se rovněž o upozornění,
objednávku lze po posouzení tohoto hlášení přijmout do evidence; doporučujeme v
případě potřeby daný import na kartě odběratele povolit)

-

v evidenci je více odběratelů s tímto GLN (objednávku lze přijmout do evidence, po jejím
zvolení Vám program nabídne seznam odběratelů s daným GLN)

-

na objednávce není vaše GLN (objednávku lze přijmout, jedná se jen o upozornění, patrně
nemáte v konfiguraci EDI zadán správně Váš GLN; kontrolu lze vypnout v konfiguraci)

Přijetí zvolené objednávky zahájíte stiskem klávesy ENTER nebo F3. Dále následují podobné
kroky, jako když přijímáte objednávku běžným způsobem, s jediným rozdílem, že se Vám do
objednávky automaticky načte seznam zboží, který si daný odběratel prostřednictvím
elektronické objednávky objednal a ostatní parametry obsažené v importovaném souboru.
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