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Pornirea unui SATELIT
Pregatirea datelor pe calculatorul BAZA
Inainte de a "porni" o firma SATELIT este necesar ca pe calculatorul BAZA sa se execute
urmatoarele operatii:
introducerea datelor de identificare a satelitului in nomenclatorul de sateliti;
o actualizarea nomenclatoarelor cu datele necesare satelitului (articole, gestiuni,
parteneri, case, banci, caracterizari contabile,etc.);
o introducerea stocurilor si soldurilor initiale ale satelitului;
o pregatirea pachetului de date pentru transmisia catre satelit.
Introducerea datelor de identificare a satelitului in nomenclatorul de sateliti se
realizeaza in modulul "MENTOR > Nomenclatoare > Sateliti". Selectati "Adauga" in
macheta care apare si apoi completati macheta cu datele satelitului. Campurile "Nume
satelit","Nume prescurtat", (trebuie sa fie unic, deoarece identificarea pachetelor de date
transmise si preluate se face dupa acest nume), "An pornire" si "Luna pornire" se introduc
obligatoriu. Daca nu se specifica o anumita categorie de preturi, vor fi transmise catre satelit
toate categoriile de pret de pe calculatorul BAZA.
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Observatie:
Anul si luna de pornire a unui SATELIT pot fi identice sau mai mari decat anul si luna de
pornire ale firmei BAZA. Pornirea lui se poate face in orice zi a "lunii de pornire".
Actualizarea nomenclatoarelor se realizeaza adaugand in nomenclatoarele de pe
calculatorul BAZA datele care vor fi folosite de SATELIT si care nu au fost inca introduse.
Declararea gestiunilor folosite de satelit se face in nomenclatorul de gestiuni, precizandu-se
denumirea SATELITULUI in lista de alegere afisata la selectarea butonului "Satelitul de care
apartine".

Introducerea stocurilor si soldurilor initiale ale satelitului:
Aceasta operatie se face prin intermediul modulului "SERVICE", optiunea "Initializare".
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Pregatirea pachetului de date pentru transmisia catre satelit
Pentru aceasta trebuie sa parcurgeti urmatorii pasi:
o pozitionati luna curenta a firmei BAZA, astfel incat sa fie egala cu luna de pornire
a SATELITULUI (acest lucru se opereaza in modulul SERVICE prin inchidere
luna sau anulare inchidere luna);
o deschideti modulul SATELIT;
o selectati optiunea "Activitati la baza" din bara de meniu, dupa care optiunea
"SINCRONIZARE: Export nomenclatoare spre SATELIT" din meniul derulant;
o pe macheta afisata, selectati mai intai satelitul catre care se vor transmite datele;
o in fereastra "1 - Nomenclatoare" lansati toate optiunile privind datele ce pot fi
transmise de la BAZA setate pe valoarea "Da" - vezi figura de mai jos.
o pentru transmiterea catre SATELIT a stocurilor si soldurilor initiale ale acestuia,
selectati a doua pagina a machetei "2 - Stocuri/Solduri initiale" - vezi figura de
mai jos. Specificati mai intai ziua de pornire a SATELITULUI.
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Observatii:
Ziua de pornire implicita "1" pentru pornirea SATELITULUI, va avea ca efect inregistrarea
stocurilor, (soldurilor) de pe BAZA, de la sfarsitul lunii anterioare celei de lucru, ca stocuri,
solduri initiale pentru SATELIT.
Ziua de pornire diferita de "1" va avea ca efect inregistrarea stocurilor, soldurilor din acea zi
ca stocuri, solduri initiale pentru SATELIT. In acest caz, se va activa butonul "Generare date
initiale" pentru lansarea in lucru a procedurilor de calcul stocur si solduri la data introdusa.
o Stocuri articole

o



setati caseta de selectie cu titlul "Stocuri articole" pe valoarea "Da";



activati optiunea "Toate"; astfel, se vor transmite stocurile corespunzatoare
tuturor gestiunilor SATELITULUI (toate articolele);



se considera ca validarea stocurilor selectate a fost facuta atunci cand din
macheta de selectie se iese selectand "OK". Ca efect, pe butonul "?" va
apare o bifa de culoare verde.

Stocuri valorice - in cazul in care exista astfel de stocuri in gestiunile
SATELITULUI;


o

setati caseta de selectie cu titlul "Stocuri valorice" pe valoarea "Da".

Solduri parteneri


setati caseta de selectie cu titlul "Solduri parteneri" pe valoarea "Da".
Puteti opta pentru toate soldurile partenerilor firmei sau doar pentru
partenerii SATELITULUI. In macheta afisata dupa apasarea butonului "?"
se pot adauga (utilizand butonul "+") sau eventual sterge (butonul "-")
in/din lista de parteneri;



validarea listei se face si aici selectand butonul "Ok".

o Solduri personal - idem solduri partener;
o Solduri banci


setati caseta de selectie cu titlul "Solduri banci" pe valoarea "Da". Apasand
pe butonul "?" se afiseaza o macheta in care puteti adauga (butonul "+")
sau sterge (butonul "-") in/din lista cu bancile/casele pentru care
transmiteti solduri initiale. Validarea listei se face selectand butonul "Ok".
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Puteti transmite de pe BAZA catre SATELIT, din nomenclatorul de articole, nu doar acele
articole care corespund stocurilor initiale de articole, ci orice articol din nomenclator. Pentru
aceasta se selecteaza fereastra "3 - Alte nomenclatoare" (vezi figura de mai jos). Setati apoi
caseta de selectie cu titlul "Articole de stoc" pe valoarea "Da". In lista alaturata, se pot selecta
cu butonul "+" articolele ce se vor transmite catre nomenclatorul SATELITULUI. Folosind
butonul "Selectez toate" se transmite catre SATELIT intregul nomenclator de articole.
Acelasi lucru este valabil si pentru nomenclatorul de parteneri.

Pentru generarea pachetului de date utilizat in transmisie, selectati butonul "START!" de pe
macheta. In partea de jos a ecranului se va afisa bara de progres indicand ce fisiere se
genereaza si care este procentul de date copiate. Cand copierea se incheie, sunteti intrebat
daca doriti sa arhivati pachetul de date de transmis:
daca nu doriti acest lucru puteti apasa pe butonul "Continua";
daca doriti arhivarea raspundeti cu "Da" la intrebarea "Arhivez datele transmise?". Inainte
de a incepe arhivarea trebuie sa indicati unitatea de disc si directorul in care va fi generat
fisierul arhiva (fisier cu extensie "TGZ"), dupa care selectati butonul "ARHIVEAZA!"
(vezi figura urmatoare).
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Observatii:
A. Asa cum s-a precizat, fiecare SATELIT are un nume prescurtat unic. Acest lucru este
necesar pentru a identifica destinatia si provenienta datelor ce circula de la BAZA spre
SATELITI si invers.
La constituirea datelor de pornire ale unui satelit pe calculatorul BAZA, la nivelul
directorului continand firma, va fi generat un subdirector avand ca denumire numele
prescurtat al SATELITULUI urmat de extensia "EXP" (de la export date).
De exemplu, datele destinate SATELITULUI "PALMIRA" se vor regasi in subdirectorul
"PALMIRA.EXP" ( figura de mai jos).

Daca nu optati pentru arhivarea automata furnizata de program, puteti folosi un alt arhivor
pentru compactarea datelor sau chiar sa transmiteti pachetul de date necompactat catre
SATELIT.
Este important sa stiti in ce subdirector al calculatorului se gasesc aceste date.
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B. Daca utilizatorul opteaza pentru arhivarea furnizata de program, denumirea arhivei
este constituita din numele prescurtat al satelitului urmat de extensia "TGZ". Pentru a nu
exista confuzii ce pot genera pierderi de date, denumirea arhivei nu poate fi introdusa de
utilizator, ci se constituie automat in functie de SATELITUL destinatie. La incheierea
arhivarii se afiseaza macheta din figura de mai jos care contine un buton pentru
transmiterea prin e-mail a arhivei catre calculatorul SATELIT.
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Preluarea datelor pe calculatorul SATELIT
Pentru pornirea firmei satelit trebuie sa parcurgeti urmatorii pasi:
instalati pachetul de programe pe calculatorul sau reteaua de calculatoare SATELIT, ca la
o firma obisnuita;
creati pe calculatorul SATELIT o firma de lucru dupa indicatiile cunoscute;
este foarte important ca, atunci cand programul cere anul si luna de pornire a acestei noi
firme, sa introduceti acelasi an si luna pe care le-ati introdus in nomenclatorul de
SATELITI de pe firma BAZA (vezi indicatiile de la punctul Pregatirea datelor de pornire
pe calculatorul BAZA);
dupa ce a fost generata noua firma, sesizand din cheia de protectie ca este un calculator
SATELIT, programul cere datele de pornire ale firmei SATELIT;
preluati datele de pornire SATELIT astfel:
o pentru cazurile in care la generarea pachetului de date de pornire de pe BAZA nu
s-a optat pentru arhivarea automata si s-a utilizat un alt arhivor sau pachetul a fost
transmis in stare nearhivata, trebuie sa creati dumneavoastra subdirectorul
BAZA.IMP in directorul firmei SATELIT, in care copiati pachetul de date de
pornire a SATELITULUI direct sau dupa dezarhivare (vezi figura de mai jos);

o in cazul in care ati folosit programul de arhivare, copiati arhiva pe calculatorul
SATELIT intr-un director oarecare (nu este nevoie de acest lucru daca cititi arhiva
direct de pe dischete).
Deschideti modulul SATELIT:
o La mesajul "Nu am informatii de pornire SATELIT provenite de la BAZA. Le
preiei acum?", selectati optiunea "Da".
o Sunteti apoi intrebat daca datele ce urmeaza a fi preluate sunt arhivate:


Daca raspundeti afirmativ, va trebui sa indicati discul si directorul in care
se afla fisierul arhiva (cu extensie TGZ);
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Dupa specificarea adresei arhivei, selectati butonul "Dezarhiveaza!".
Programul va dezarhiva pachetul de date de pornire in directorul
BAZA.IMP pe care il creeaza, dupa care va prelua datele dezarhivate
transferandu-le in luna initiala si cea de pornire;



Daca "Nu", selectati butonul "Continua". Programul va solicita selectarea
denumirii satelitului. Dupa selectarea denumirii, programul va prelua
automat datele de pornire din directorul BAZA.IMP, transferandu-le in
luna initiala si cea de pornire.
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Dupa terminarea preluarii datelor initiale se afiseaza macheta din figura urmatoare, in care se
afiseaza nomenclatoarele care au fost actualizate si numarul de inregistrari preluate.

In exemplul nostru, stocurile transmise pentru cuplare sunt "0"; nu acelasi lucru trebuie sa se
intample in cazul dumneavoastra!
Daca aceste preluari au decurs fara incidente satelitul este, din acest moment, gata de lucru.
Observatie:
Daca se doreste ca la SATELIT sa se poata urmari, din punct de vedere contabil, modul in
care decurge desfasurarea activitatii (editand balanta contabila, vor trebui modificate
soldurile initiale ale planului de conturi si rulajele precedente, care de pe BAZA vin egale cu
"0" sau la valoarea celor existente pe firma baza).
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Actualizarea bazelor de date
Sincronizari de date intre BAZA si SATELIT
Odata pornit un SATELIT, datele initiale provenite de pe calculatorul BAZA pot fi oricand
reactualizate si completate.
Transmiterea datelor pentru reactualizare se face, pe calculatorul BAZA, selectand din
modulul SATELIT optiunea "Activitati la BAZA", submeniul "SINCRONIZARE: Export
nomenclatoare spre SATELIT".
Macheta este cea descrisa la pornirea satelitului (vezi sectiunea Pregatirea datelor pe
calculatorul BAZA) iar desfasurarea procedurii de lucru este asemanatoare.
Nomenclatoarele si caracterizarile contabile din prima pagina, care nu au modificari, pot fi
setate pe "Nu" pentru a nu mai fi transmise inca o data la satelit. In a doua pagina se seteaza
pe "Da" stocurile (soldurile) initiale care au suferit modificari dupa initializarea satelitului.
Inhiband optiunea "Toate", puteti alege anumite articole (parteneri sau persoane) selectand
butonul "?". Validarea stocurilor (soldurilor) selectate se face inchizand macheta de selectie
cu butonul "Ok". Nomenclatoarele de articole de stoc si parteneri de pe SATELIT pot fi
completate cu articole respectiv parteneri din nomenclatoarele de pe BAZA in pagina a treia.
Preluarea datelor pe calculatorul SATELIT se va face selectand din modulul SATELIT,
optiunea "Activiati la satelit", submeniul "SINCRONIZARE: Import nomenclatoare de la
BAZA" (vezi figura de mai jos).

Dupa selectarea acestei optiuni, utilizatorul va fi intrebat daca datele ce urmeaza a fi preluate
sunt arhivate. Daca raspunde afirmativ, el va trebui apoi sa indice discul si directorul in care
se afla fisierul arhiva (extensie TGZ).
Dupa terminarea preluarii datelor, se afiseaza fereastra in care sunt prezentate
nomenclatoarele care au fost actualizate si numarul de inregistrari preluate.
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Cuplarea pe BAZA a documentelor emise de
SATELIT
Transmiterea documentelor de la SATELIT la BAZA
Din modulul SATELIT, selectati optiunea "Activitati la SATELIT", dupa care "CUPLARE:
Export date spre BAZA".
In macheta ce va fi afisata in urma selectarii acestei optiuni sunt doua liste (figura urmatoare).

Lista din stanga contine o linie cu textul "Date ce urmeaza a se cupla".
Daca anterior au mai fost transmise date pentru cuplare, pentru fiecare transmisie, exista in
aceasta lista cate o linie cu textul "Cuplaj din", urmate de data si ora transmisiei.
La afisarea machetei, lista din partea dreapta este goala. Utilizand butoanele cu sageti din
fereastra sau DubluClick pe pozitia selectata, puteti selecta datele pe care le veti transmite.
Acestea pot fi cele necuplate inca sau dintre cele care au mai fost transmise pentru cuplare
anterior.
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Observatie:
Retransmiterea unor date deja cuplate este necesara atunci cand pe calculatorul SATELIT au
intervenit modificari in documentele care au facut obiectul cuplajului respectiv. Pentru a se
putea distinge pachetele de date cuplate care au suferit modificari, acestea apar in lista scrise
cu culoare rosie.
in urma fiecarei selectari din lista din stanga (butonul cu o singura sageata-dreapta
selecteaza linia curenta, butonul cu doua sageti-dreapta selecteaza intreaga lista), linia sau
liniile corespunzatoare trec in lista din partea dreapta. Renuntarea la o selectare sau la
toate se face cu butoanele cu o sageata-stanga respectiv doua sageti-stanga;
dupa finalizarea selectarilor, apasati butonul "START!" care declanseaza procedurile de
generare a pachetului de date ce vor fi cuplate pe calculatorul BAZA;
dupa incheierea acestei generari sunteti intrebat daca doriti sa salvati datele firmei (e util
pentru a preveni pierderi sau dublari de date in cazul unor avarii);
se afiseaza apoi o lista cu numarul total al documentelor transmise pentru cuplare, pe
tipuri de documente. Puteti obtine la imprimanta o lista mai detaliata cu documentele
aflate in pachetul de date pe care tocmai l-ati generat selectand butonul "Listare";
in final, asa cum deja s-a descris la alte tipuri de transmisie de date intre BAZA si
SATELIT, puteti opta pentru arhivarea pachetului de date, urmand a selecta unitatea de
disc si directorul in care va fi generata arhiva.
Observatie:
Daca nu optati pentru arhivarea automata a pachetului de date ce va pleca la BAZA si doriti
sa transmiteti aceste date, fie arhivate cu un alt program de arhivare, fie nearhivate, trebuie
stiut ca datele se regasesc in subdirectorul "BAZA.EXP" din directorul cu firma SATELIT
(vezi figura urmatoare).

Preluarea pe BAZA a documentelor provenite de la SATELIT
Pe calculatorul BAZA veti selecta din modulul SATELIT optiunea "Activitati la BAZA" si
apoi "CUPLARE: Import date introduse la SATELIT".
In macheta afisata, va trebui sa selectati apoi SATELITUL de la care veti prelua datele,
selectand butonul "Preiau date de la SATELITUL".
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Preluarea se declanseaza selectand butonul "START!":
daca pachetul de date provenit de la SATELIT a fost arhivat automat prin programul de
transmitere, veti raspunde afirmativ la intrebarea "Datele preluate sunt arhivate?", urmand
sa indicati unitatea de disc si directorul in care se gaseste aceasta arhiva, a carei denumire
este formata prin concatenarea numelui prescurtat al SATELITULUI de la care provine si
extensia "TGZ";
daca pachetul de date provenit de la SATELIT nu a fost arhivat sau a fost arhivat manual
cu un alt program de arhivare, trebuie sa copiati datele respective (dezarhivate) in
subdirectorul al carui nume este format din concatenarea numelui prescurtat al
SATELITULUI de la care provine si extensia "IMP", subdirector aflat in directorul cu
firma BAZA (daca nu exista, trebuie sa-l creati!);
inainte de a se declansa cuplarea datelor, se afiseaza o lista cu totalul documentelor
(clasate pe tipuri) continute in pachetul de date. Puteti obtine la imprimanta o lista
detaliata cu aceste documente, la fel ca operatorul de pe calculatorul SATELIT;
daca in urma consultarii listei decideti ca se poate continua cuplarea datelor (selectand
butonul "Continua cuplarea" ), in partea de jos a ecranului se afiseaza o bara de progres
care indica procentul de date preluat din fiecare tip de document.
La finalul cuplarii se afiseaza o lista care precizeaza cate documente au fost continute in
pachet si cate s-a reusit sa fie cuplate, pe tipuri de documente.
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Transmiterea automata a iesirilor catre subunitati
Transmiterea pachetului de date continand "IESIRI CATRE
SUBUNITATI"
SATELITUL sau BAZA care transmite date este calculatorul "expeditor", pe care s-au emis
documente utilizand optiunea "Iesiri ...catre subunitati" din modulul "MENTOR".
Sa presupunem ca pe calculatorul BAZA exista un aviz catre SATELIT. Pentru a transmite
acest document catre destinatar, care va inregistra intrarea, veti parcurge urmatorii pasi:
Intrati in modulul SATELIT, de pe calculatorul BAZA, optiunea "Transfer intre
SUBUNITATI", "Transmisie IESIRI pe avize catre SUBUNITATI" (figura urmatoare);

In macheta afisata se selecteaza SATELITUL catre care va pleca pachetul de date (figura
de mai jos);
Dupa selectare, in grila de pe ecran, apare lista tuturor iesirilor catre subunitati emise de
expeditorul "FIRMA CURENTA" catre destinatarul selectat; Selectati documentele pe
care doriti sa le transmiteti (in mod normal cele care nu au completata data transmiterii,
dar in cazul in care doriti reluarea unor transmisii, aveti aceasta posibilitate de a reinclude
documente transmise anterior in lista documentelor) cu click de mouse sau tastand
ENTER pe coloana "Selectat" din randul corespunzator documentului respectiv. Daca
doriti sa selectati toate documentele, utilizati butonul "Selectat" aflat pe grila in capul
coloanei cu acelasi nume.
Daca doriti sa fie afisat in grila doar documentele netransmise, puteti selecta optiunea "Avize
netransmise".
Cand selectarea s-a incheiat selectati butonul "Start!";
Linia de progres afisata in partea de jos a machetei indica procentul de date generate;
Dupa terminarea generarii pachetului de date, arhivati-l raspunzand "Da" la intrebarea
pusa de program.
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Va trebui indicata unitatea de disc si directorul in care se va genera fisierul arhiva (extensie
"TGZ").
Daca nu doriti arhivarea pachetului de date sau doriti sa folositi un alt program de arhivare,
pachetul de date generat de program se afla in directorul "Avize", in subdirectorul al carui
nume este format din numele prescurtat al destinatarului urmat de extensia "EXP" (de la
export), de la nivelul directorului firmei expeditoare.
De exemplu, daca pachetul de date este destinat bazei, el se va gasi in subdirectorul
"PALMIRA/BAZA.EXP/Avize" - vezi figura de mai jos.
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Preluarea pachetului de date continand "IESIRI CATRE SUBUNITATI"
Pentru a prelua pachetul de date, veti parcurge urmatorii pasi:
lansati, pe calculatorul SATELIT din modulul SATELIT, optiunea "Transfer intre
subunitati", "Import avize de la subunitati pentru INTRARI " (pentru acest post de lucru,
datele continute de pachet reprezinta intrari) - figura urmatoare;

pe ecran, se afiseaza macheta in care trebuie, in primul rand, sa indicati de la cine preluati
aceste date. Selectati butonul "Preiau date de la satelitul";
pentru a declansa preluarea se va apasa butonul "Start!".
Daca pachetul de date a fost arhivat prin program (arhiva de tip "TGZ"), va trebui sa indicati
unitatea de disc si directorul in care se afla aceasta arhiva.
Daca s-a folosit un alt program de arhivare sau pachetul de date nu a fost arhivat, programul
va incearca sa gaseasca aceste date in subdirectorul "AVIZE" aflat la randul sau in
subdirectorul cu numele format prin concatenarea numelui expeditorului urmat de extensia
"IMP".
De exemplu, daca pachetul provine de la baza, el trebuie sa se afle in subdirectorul
"BAZA.IMP / AVIZE" - vezi figura de mai jos.
Dupa lansarea preluarii datelor, utilizatorul este anuntat cate avize a continut pachetul
respectiv.
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Observatie:
Aceasta preluare este doar o conversie a datelor provenite de la expeditor, la codificarile de
pe baza de date a destinatarului.
Preluarea propriu-zisa a acestor date ca intrari se face in modulul MENTOR, optiunea "Intrari
...de la subunitati".
La adaugarea unui nou document, facand ClickDreapta oriunde in campul machetei (vezi
figura urmatoare), se afiseaza un meniu pop-up cu optiunea "Prel. autom. de la sateliti".
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Selectand aceasta optiune se afiseaza o macheta in care trebuie sa indicati de la ce expeditor
se preiau datele. Dupa ce faceti aceasta selectie, se va afisa o grila ce contine documentele cu intrari de la expeditorul respectiv - care au fost preluate.
Documentele cu bifa in dreptul lor, in coloana "Preluare", au fost preluate anterior - figura
urmatoare.
Selectand un document din aceasta lista, in macheta cu "Avize de expeditie" vor fi aduse
automat articolele cu cantitatile si preturile continute de documentul respectiv.
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Export catre SATELITI a platilor, incasarilor si compensarilor efectuate
pe baza pentru facturarile de pe SATELITI
In cazurile in care unele plati, incasari sau compensari ale facturilor introduse pe satelit au
fost facute pe baza, acestea pot fi transmise catre satelitul respectiv pentru a reflecta corect
situatia partenerilor.
Transmiterea catre satelit a documentelor de plata/incasare se realizeaza cu optiunea
"EXPORT plati/incasari facturi emise la sateliti" iar transmiterea compensarilor se face cu
optiunea "EXPORT compensari facturi emise la sateliti", ambele existente in submeniul
deschis de optiunea "Activitati la BAZA" din meniul principal al modulului SATELIT.
Diferenta dintre cele doua optiuni este localizarea fisierelor ce contin datele respective.
Pentru plati/incasari salvarea (eventual arhivarea) fisierelor se realizeaza in subdirectorul
"TREZOR" al directorului "BAZA.EXP" din firma respectiva, in timp ce pentru compensari,
datele sunt salvate in subdirectorul "COMPENS" al aceluiasi director "BAZA.EXP".

Pregatirea datelor pentru transmisie se face in grila care se deschide la selectarea uneia din
cele doua optiuni, (fig. de mai sus), selectand documentele care vor fi transmise. In grila, pot
fi afisate toate platile/incasarile sau numai cele netransmise pana la momentul respectiv, dar
vor fi transmise catre satelit numai documentele selectate (care au o bifa in ultima coloana).
Datele - arhivate sau nu - trebuie copiate pe satelit in directorul "BAZA.IMP", subdirectorul
"TREZOR" (respectiv "COMPENS" pentru compensari) care va trebui creat daca nu exista.
Preluarea datelor pe satelit se face din modulul SATELIT cu optiunile "IMPORT
plati/incasari emise pe baza" si "IMPORT compensari emise pe baza" din "Activitati la
SATELIT". Programul va cauta datele automat in directorul "BAZA.IMP", subdirectorul
"TREZOR" (respectiv "COMPENS" pentru documentele de compensare).
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