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SPECIFIKACE PLUG-INu eSALDO

Faktoring a „ eSaldo“ v systému Helios
Ná zev dokumentu:

Popis:
-

Specifikace programu eSaldo

eSaldo aplikace je plug-in rozšiřující funkč nost informač ního systé mu LCS Helios HQ
aplikace se volá pomocí ext. akce přímo z prostředí LCS Helios IQ
už ivatel má mož nost založ it si vlastní zá znam „dá vky“ do tab. RTF_eSaldoDavka
do dané dá vky má mož nost vybírat se seznamu faktur vydaných jednotlivé faktury, které budou
v dané dá vce (tab TRF_eSaldoPolož ky)
sestavená dá vka se dá exportovat do txt souboru dle definice zadavatele a Transfinance a.s.
díky databá zovým constraints nelze již dá vku, která byla jednou vyexportová na měnit
do výběru se zobrazují vydané faktury

Ovládání:

F2 - Nová dávka
Dat. struktury

Tabulky:

TRF_eSaldoDavka
TRF_eSaldoPolozky

POUŽITÉ DEFINOVANÉ PŘEHLEDY (VIEW):
hvw_TRF_eSaldoDavka
hvw_TRF_eSaldoPolozky
Triggery a databázové funkce:
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žádné
Platforma:
- MS .NET Framework
- integrace do systé mu Helios přes COM objekt
- databá ze MS SQL společ ná s LCS Helios IQ
Nastavení na straně serveru:
- nastavuje se č íslo Transfinancí (HELIOS IQ: Mož nosti – > systé mové konstanty – > firemní / nad
pož adovanou databá zí nastavit externí atribut přidělené ho č ísla)
Potř ebná nastavení na straně klientů :
- instalovaná platforma .NET (.NET Framework + .NET Framework SP1 + Language pack)
- registrace knihovny eSaldo.dll v registry pomocí příkazové ho řá dku
- nastavení zabezpeč ení a trust prostředí v ná strojích administrace – nastavení .NET Framework
(nutno přidat knihovnu do zabezpeč ené ho prostředí)
Pozn.: Existuje instalač ní příruč ka

Vypracoval:
Dne:

Jaromír Kobza, Luká š Zpěvá k
středa, 6. zá ří 2006
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