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1 ΣΚΟΠΟΣ 
 O σκοπός αυτής της οδηγίας είναι η εξαγωγή συναλλαγών του ePuma σε εμπορικό πρόγραμμα.

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
Αρμόδιο για την έκδοση και αναβάθμιση είναι το Τμήμα Ανάπτυξης. 
Υπεύθυνοι για εφαρμογή είναι οι τεχνικοί που κάνουν υποστήριξη του προγράμματος.

3. ΜΕΘΟΔΟΣ 

3.1 Ρυθμίσεις στο Setup

      Από το πρόγραμμα ρυθμίσεων και στην καρτέλα «General» (Γενικά) επιλέγετε στην θέση «Option» και στο

Εισροών-Εκροών «Export» την επιλογή «OtherRetail».  Η έκδοση που περιέχει την εξαγωγή των αποδείξεων

είναι v6.0.57 και μεγαλύτερη.

ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

3.2 Ρυθμίσεις στο αρχείο «ExportRetail.exe» 

Την πρώτη φορά πρέπει να ρυθμίσετε το πρόγραμμα το τι δεδομένα θα κάνει εξαγωγή.

  

Εξαγωγή στοιχείων αποδείξεων από κονσόλα
Η κονσόλα έχει την δυνατότητα να εξάγει τα παρακάτω δεδομένα.

Πεδία προς εξαγωγή σε αρχείο:
Πεδίο VTrans

Αρ. Συναλλαγής (Transaction Id) TransId
Αριθμός αντλίας (Fuel point number) FuelPointNum
Αριθμός βάρδιας User Shift number UserShift
Αριθμός βάρδιας ημέρας Shift date number ShiftDate
Ημερομηνία συναλλαγής Date Transaction DateFill
Αριθμός Δεξαμενής Tank Id TankId
Αριθμός Προιόντος Product Id ProductIDStation
Κωδικός Προιόντος Product Code CDProduct
Περιγραφή Προιόντος Product description ProdDesc
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Περιγραφή Προιόντος συν/ση Product short description ProdDescSort
Αριθμός τιμοκαταλόγου Pricelist id FuelingMode
Περιγραφή τιμοκατάλόγου Pricelist description FM_Name
Αριθμός ακροσωληνίου Nozzle id Nozzle

Καθαρή αξία Net amount (2 δεκαδικά) NetAmount
ΦΠΑ Vat value (2 δεκαδικά) VatValue
Συνολική αξία Amount (2 δεκαδικά) Amount
Μετρητά από μηχ. Πληρωμής Cash amount (copt) (2 δεκαδικά) RemotePreset
Ρέστα από μηχ. Πληρωμής Change (copt) (2 δεκαδικά) Change
Αξία προϊόντος Unit price (3 δεκαδικά) UnitPrice
Λίτρα Volume (3 δεκαδικά) Volume
Λίτρα στους 15oC Volume 15oC (3 δεκαδικά) Volume15
Θερμοκρασία καυσίμου Temperature TEMP
Φ.Π.Α. (συντελεστής π.χ. 23.00) Vat rate (2 δεκαδικά) FPA
Αριθμός τρόπου πληρωμής Pay Id Payid
Περιγραφή τρόπου πληρωμής Pay Description PayDesc
Αριθμός απόδειξης Receipt number RetailNo
Σειρά παραστατικού απόδειξης Receipt series RetailSer

Ημερομηνία απόδειξης Date of receipt RetailDateTime
Αριθμός κάρτας  από μηχ. Πληρωμής Card Number Loyalty CardNumber
Αριθμός φορολογικού μητρώου Tax number RetailAFM
Πινακίδα οχήματος Vehicle number plate Retailsign

Τα παρακάτω στοιχεία είναι μόνο για όταν υπάρχει αυτόματο μηχάνημα πληρωμής (c.o.p.t.) και ο πελάτης
διαθέτη κάρτα πρατηρίου

Κωδικός πελάτη Customer Code CustomerCD
Ονομασία πελάτη Customer name CustomerName
Επάγγελμα Professional Description PRFSDESC
ΑΦΜ Tax Number AFM
Εφορία Tax Office DOY
Τηλ. Νο1 Tel No1 PHONE1
Τηλ. Νο2 Tel No2 PHONE2
Φαξ Tel fax FAX
Ονομα Υπευθύνου Response name RESPON
Τηλ. Υπευθύνου Νο1 Response Tel No1 RESPONPHON1
Τηλ. Υπευθύνου Νο2 Response Tel No2 RESPONPHON2
Διεύθυνση Address street ADDRSTR
Ταχ. Κωδικός Address zip code ADDRZIP
Περιοχή Address area ADDRAREA
Πόλη Address city ADDRCITY
Χώρα Address country ADDRCNTY

Ρυθμίσεις εξαγωγής στοιχείων
       Ο κατάλογος εξαγωγής πρέπει να είναι στον απομακρυσμένο υπολογιστή.
      Τα αρχεία δημιουργούνται σε Ascii μορφή και περιέχουν σαν όνομα τον αύξοντα αριθμό συναλλαγής της
κονσόλας ή τον αύξοντα αριθμό της απόδειξης  ο οποίος είναι μοναδιαίος με κατάληξη txt. 
Π.χ. 
7013.txt
7014.txt
7015.txt

Επιλέγετε αν θα το αρχείο θα δημιουργείτε με τον α.α. αριθμό της συναλλαγής (Number Transactions)
ή της απόδειξης (Number retail).

Επιλέγουμε τον κατάλογο που θα γίνονται εξαγωγή τα αρχεία (Export Path). Έπειτα επιλέγεται το
φόρμα που θα εμφανίζεται η ημερομηνία μέσα στο αρχείο (DateTime format). Μπορείτε να επιλέξετε από την
λίστα οποιοδήποτε φορμάτ ή να ορίζετε ένα νέο.
   Στην επιλογή «Decimal with comma» προσδιορίζεται τα πεδία που είναι  αριθμητικά και  περιέχουν
αξίες το δεκαδικό μέρος αν θα ξεχωρίζει με κόμμα ή τελεία. 
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   Στην επιλογή «Separator Fields» ορίζεται με ποιο τρόπο θα ξεχωρίζουν τα πεδία μέσα στο αρχείο. Οι
επιλογές που έχετε είναι τρεις. Με χαρακτήρα Tab, με χαρακτήρα κόμμα ή με «Semicolon».
ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν υπάρχει η επιλογή στο «Decimal with comma» τότε δεν μπορεί να γίνει στο «Separator
Fields» με χαρακτήρα «comma»

3.3 Πως λειτουργεί
    Κάθε φορά που εκτυπώνετε μια συναλλαγή από το «Retail» άμεσα δημιουργείτε και ένα αρχείο  txt στον
προκαθορισμένο κατάλογο. 

3.4 Ενεργοποιήσετε ή Απενεργοποιήσετε λειτουργίας
    Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την εξαγωγή δεδομένων από την καρτέλα «General»,  θα
πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση το «Retail».

Παράδειγμα
Σιο παρακάτω παράδειγμα έχουν επιλεγεί τα πεδία:
Product Code
Product description
Net Amount
VatValue
Amount
UnitPrice
Volume
Vatrate
Και διαχωριστικό δεκαδικών είναι η τελεία.

Παράδειγμα με Semicolon
1;UNLEADED 95;1.91;0.44;2.35;1.659;1.42;23.00;

Παράδειγμα με Tab
1 UNLEADED 95 1.91 0.44 2.35 1.659 1.42 23.00

Παράδειγμα με Comma
1,UNLEADED 95,1.91,0.44,2.35,1.659,1.42,23.00,
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