Databáze prodejců

Tlačítka



Vytvoří kartu nového prodejce
Změní vybraného prodejce
Uloží nového prodejce nebo změnu

(Alt+N);
(Alt+E);
(Alt+U);

Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být jedinečné, maximálně sedmimístné
číslo) a do políčka Sponzor zadejte číslo jeho přímého sponzora. Pokud má být prodejce na vrcholu
struktury, zadejte jako číslo sponzora 0 (počet prodejců se sponzorem 0 je omezen na 999).
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 Vyřadí vybraného prodejce, všechny prodejce pod ním
posune v síti pod jeho sponzora. Vyřazení prodejci jsou
zobrazeni v tabulce červeně, na středisku nejsou vůbec
zobrazeni.;
Pokud se tlačítko Vyřadit stiskne na již vyřazeném
prodejci, bude z databáze odstraněn.
Vrátí vyřazené prodejce zpět od sítě, prodejci, kteří byli
před vyřazením pod ním, však nadále zůstanou pod jeho
sponzorem;

Změní sponzora – prodejce a celou jeho podsíť přesune pod
jiného sponzora;
Hromadně odstraní prodejce s prošlou registrací déle
než 6 měsíců (proces může trvat delší dobu);

 Setřídí prodejce podle čísla, jména nebo města;
Najde prodejce lze zadat číslo nebo jméno prodejce. Při
vyhledání podle jména program ignoruje velká a malá
písmena a znaky s diakritikou (háčky, čárky). Pokud není
vyhledání jednoznačné, například zadáte-li Novák (nebo
novak) a program najde více prodejců tohoto jména, vyhledání
se neprovede, pak zadejte i křestní jméno (například premysl
novak vyhledá prodejce se jménem Přemysl Novák)
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Výpisy

Tlačítka


Vypíše hierarchii prodejců (akce může trvat delší dobu u prodejců
s rozsáhlou sítí). Prodejce lze tisknout bez adres nebo s adresami a s body za uzavřené nebo běžné
období.


Umožní tisk poslední zobrazené sestavy, případně uložení do souboru
ve zvoleném formátu ( pdf, html, word nebo open office ), případně umožní odeslat uloženou sestavu
e-mailem.



Vypíše informace o prodejci a jeho provizích.
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Otevře databázi prodejců v aplikaci Excel pro tisk šťítků.

Otevře databázi prodejců v aplikaci Excel.
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Export

Exportuje data na internetový server, případně je pouze uloží do složky pro export dat (standardně se
jedná o složku c:\znovu\zetclub\prenosy ale dá se změnit v modulu Správce – Hlavní nastavení).
Pokud se mají data přímo odeslat na webový server, musí se vyplnit FTP adresa serveru, uživatelské
jméno a heslo a cílový adresář na serveru. Exportují se dva soubory s hierarchií prodejců (Prodejci)
a s údaji o provizích (Provize).
Tlačítka



Odešle data prodejců na FTP server.

 Vytvoří exportní soubory a uloží je do složky pro export.
Uložení dat do exportních souborů lze též provádět automatizovaně pomocí programu ZetAtoexport –
viz dále.
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Soubory lze vytvořit ve třech formátech:
 TXT soubor bez záhlaví tabulky, kdy oddělovačem sloupců tabulky je středník
 CSV soubor se záhlavím tabulky a s oddělovačem sloupců čárkou
 XML soubor
Z důvodů kompatibility se starší verzí se též vždy vytvoří soubor Dealers.csv
Pokud se zaškrtne políčko Redukovaný počet údajů o prodejcích, nebude soubor o prodejcích
soubory obsahovat všechny údaje, ale jen vybrané.
Příklad při exportu ve formátu xml – všechny údaje (pouze část souboru bez xml schématu):
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Provize :

Při exportu do txt nebo csv se přenášejí tytéž údaje a sloupce mají stejné názvy jako uvedené xml tagy.
Soubor dealers.scv navíc obsahuje i údaje o bodech celé sítě prodejce.
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Import

Umožňuje načtení nových registrací z webu, nebo změn údajů o prodejcích z webu uložených
v souboru reg-číslo.txt ve složce ZetClub\prenos (složka se dá změnit v modulu Správce – Hlavní
nastavení).

stisk tlačítka načte soubory txt do pracovního souboru (nikoli ještě do ostré databáze
prodejců) a poté je uloží do složky WebArchiv. Data o registracích se zobrazí v tabulce.

tlačítko smaže právě vybranou větu o registraci z pracovního souboru.
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tlačítko přenese právě vybranou větu o registraci na kartu Databáze. Pokud prodejce
se zadaným číslem ještě neexistuje, je možno jej založit jako nového prodejce. Pokud číslo prodejce
již existuje, předpokládá se, že se jedná o změnu údajů, pak se podle dat v přenosovém txt souboru
přepíší všechny údaje o prodejci, kromě jeho čísla a čísla sponzora. Data se zobrazí v okénkách pro
editaci. Zde je možno ještě údaje upravit a teprve poté obvyklým způsobem uložit (nebo neuložit) do
databáze prodejců.

Automatické přenosy exportních souborů
Automatický export dat pro webovou aplikaci provádí modul ZetAutoexport.exe. Jeho činnost je
obdobná tlačítku Pouze vytvořit soubory v modulu Databáze prodejců karta Export, který provede
vytvoření exportních souborů a uloží je do složky c:\znovu\zetclub\prenos. Automatický export však
umožňuje nadefinovat až 50 časů pro automatické spuštění. Program ZetAutoexport musí být
neustále spuštěn, pokud mají automatické přenosy probíhat.

Po stisku tlačítka Změna (je přístupné pouze tehdy, pokud jsou automatické přenosy zastaveny) je
možno nadefinovat v tabulce hodiny a minuty pro jednotlivá spuštění. Pokud jsou zadané nulové
hodnoty v obou sloupcích, pak se daný řádek ignoruje (nelze tedy nastavit přenos na 0 hodin a 0
minut). Současně je možné zvolit typ přenosových souborů a určit rozsah přenášených dat (počet
údajů o jednotlivých prodejcích).
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Tlačítko Spustit automatické přenosy spustí časovač, který každou minutu kontroluje, zda nastal čas
pro export. Pokud ano, pak jej spustí. Pokud se export podaří, zobrazí se čas posledního úspěšného
exportu v políčku Poslední úspěšné vytvoření exportních souborů. Pokud se přenos nezdaří, zobrazí
se údaj o chybě a čas chyby v políčkách Poslední chyba. Program v případě chyby zkouší provést daný
přenos následujících 10 minut. Pokud se do té doby nezdaří, je daný čas přeskočen a přenosy
pokračují dalším zadaným časem (modul Výpočet provizí otevírá soubory pro exclusivní použití, proto
pokud je tento modul spuštěn, nemůže k přenosům dojít. Obdobně i pokud v modulu Správce nebo
Středisko právě probíhá indexace dat). Protokol o přenosech se zapisuje do složky
c:\znovu\zetclub\centrum\log do souboru ZetAutoexport.log.
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