
 

DOC-IMP-SERVER 

Este un modul distinct ce funcţionează ca server de import de documente destinat 

proiectelor de interfaţare a diferitelor aplicaţii cu WinMENTOR ENTERPRISE®.  

DOC-IMP-SERVER este un server de tip DCOM ce conţine funcţii pentru:  

• consultarea de date din baza de date WME®  

• actualizarea unor nomenclatoare sau emiterea unor documente  

Structura bazei de date WinMENTOR ENTERPRISE are un grad înalt de 

complexitate, fapt care accentuează utilitatea unui astfel de server, care permite 

programatorilor să dezvolte aplicaţii ce execută consultări şi actualizări de date fără a 

le fi necesară cunoaşterea structurilor de date WME sau a relaţiilor dintre tabele.  

Transferul de date dintre aplicaţia client şi DOC-IMP-SERVER se face prin blocuri de 

date de tip Olevariant care, în esenţă, sunt array-uri de string-uri ce conţin informaţii 

concatenate cu „;”.  

În funcţie de specificul dezvoltării pe care doresc să o facă, programatorii primesc ca 

suport un proiect ce conţine exemple de conectare la DOC-IMP-SERVER şi de lansare 

a unor funcţii de bază. De asemenea, li se indică atât funcţiile pe care le pot folosi 

pentru a ajunge la rezultatele dorite cât şi structura pe care trebuie să trimită sau să 

primească datele.  

Prin cele peste 100 de funcţii implementate DOC-IMP-SERVER permite:  

• citirea nomenclatorului de Articole;  

• citirea nomenclatorului de Parteneri;  

• citirea nomenclatorului de Gestiuni;  

• citirea nomenclatorului de Personal;  

• consultarea stocurilor;  

• consultarea soldurilor de parteneri;  

• consultarea nomenclatoarelor de 

categorii de preţuri şi preţuri pe 

articole/clienţi;  

• actualizarea nomenclatorului de 

parteneri;  

• actualizarea nomenclatorului de 

articole;  

• generarea de comenzi de la clienţi; 

• generarea de facturi şi avize de 

expediţie către clienţi;  

• generarea de facturi de la funizori 

interni sau externi (DVI-uri);  

• generarea de note de predare în 

magazie;  

• generarea de bonuri de consum;  

• generarea de transferuri între gestiuni; 

• generarea de monetare cu vânzări în 

magazin. 

 


