IC FutárLista plugin program felhasználói dokumentáció

A program segítségével lehetőség van
Sprinter
Royal Sprint
HDT futárszolgálat
Trans-o-flex
Gebührer
MPL
PPP
csomagküldő szolgálatok felé való adatállomány exportálására.

Fő lekérdezés
Az első fülön: „Fő lekérdezés”: meg lehet adni a lekérdezni kívánt napot és szállítási módot, majd a
„Lekérdezés” gombbal megjeleníteni az eredményt. Ha a dátum mezőben időpont is meg van adva,
akkor a lekérdezés attól az időponttól rögzített számlákat fogja listázni, így lehetőség van egy napon
belüli többszöri szállítási időpontoka lekérdezni. A dátum választó mező mellett gyorsgombbal is
megadhatók időpontok, pl.: „Utolsó 2 óra számlái”.
Az eredmény egyes soraihoz megadható a doboz szám, illetve az is, hogy visszárú is lesz-e a szállítás
során. Ezeket a paramétereket a „Rögzítés” gombbal lehet eltárolni.
Az eredmény halmazt az alsó három gombbal lehet exportálni, a futár cégnek megfelelő
formátumba. Általában a futár program importáló programjában meg kell határozni, melyik

oszlopokból vegye a számára megfelelő adatokat, tehát párosítani kell a mezőket. Ezt általában
egyszer kell csak megtenni, és sablonként eltárolja az importer. Mivel a futár cégek import programja
nem InCash szoftver, az ilyen párosításban nem, vagy csak korlátozottan tudunk segíteni. Ezzel
kapcsolatban az import program készítőit kell keresni.

PPP lekérdezés
Hasonlóan működik, mint az előző képernyő, csak a Pick Pack Pont egyedi formátuma szerint készíti
az export adatállományt.

Beállítások

•
•

•

•

Számlaszám export 5 karakteren: 0-val kiegészítjük a számlaszámot, hogy 5 karakteres
legyen. Pl. „123” helyett „00123” lesz a lekérdezés számlaszám oszlopában.
A számlaszám 5 számjegye elé kerüljön az évszám utolsó karaktere: az 5 karakter elé
legelölre bekerül a számla évszámának utolsó karaktere, tehát ha pl. 2018 van, akkor a „8”.
Pl.: „00123” -> „800123”
Nagy csomag jelölése: ha a beállításban megadott azonosítójú vagy cikkszámú cikk szerepel a
számlán, akkor a T oszlopban megjelenő „Nagy csomag” oszlopban „I” betű szerepel,
ellenkező esetben „N”.
Csak a kiválasztott sorok exportálása: csak a Windows intézőhöz hasonlóan Shift-tel vagy Ctrlal kijelölt sorokat exportálja, egyébként minden sort.
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Megjegyzés: a számla megjegyzéshez hozzáfűzzük az itt beállított megjegyzést. Így fog
megjelenni a megjegyzés oszlopban.
Tételadatok exportálása új oszlopokban: a számla tételeket is felsoroljuk a sorok végén,
külön-külön új oszlopokban.
Csomagbiztosítás: nettó X összeg felett: új „Csomagbiztosítás” oszlopban 1 vagy 0 értékkel
jelöljük, ha a megadott összeg feletti a csomag értéke és ezért csomag biztosítás szükséges.
Áru érték max. limit: bruttó X összeg: a megadott összeggel lehet limitálni az „Áru értéke”
oszlopban megjelenő értéket.
U oszlopban teljes számlaszám: megjelenik a teljes számlaszám, pl.: „S2018/12345”
V oszlopban cégazonosító: a beállított érték jelenik meg a V oszlopban
W oszlopban tételek összevonva: a tételek neve és darabszáma összevonva egy cellán belül,
„|” karakterrel elválasztva.

Pick Pack Pont beállítások:
„Csomag méret”, „Csomag súly”: az itt megadott szöveges érétkek lesznek a lekérdezés
megfelelő oszlopaiban.

