עדכוני דאנאלוג
קובץ העדכונים
העדכונים מדאנאלוג מתקבלים בקובץ טקסט  tab delimitedעם שורה ראשונה המכילה כותרות
לטורים.
שם קובץ ,לדוגמהDanalog_18706-19496.txt ,
המספרים ב שם ה קובץ מציינים מספרי עדכון ,הקובץ מכיל את כל השינויים שחלו בטווח הנ"ל.
כל עדכון בפריט מ תבטא בקובץ בשורה עם הפריט הזה .אם העדכון צריך להכיל יותר ממחבר אחד ,או
יותר מנושא אחד,
הוא יכיל שורות נוספות לפריט .שורות נוספות לפריט מסופררות בשדה ש.לפריט .פריט שמופיע פעם
יחידה בקובץ,
השדה הזה הוא  1וזו ההופעה הראשית שלו  .שורות נוספות של הפריט ,מסופררות בסדר עולה.
השדות בק ובץ:
כותרת הטור
ש.לפריט

הסבר
שורה לפריט

סוג
מספר

דאנאקוד

דאנאקוד בצורתו
המוצגת למשתמ ש

טקסט

שם

שם הפריט

טקסט

ק.מחלקה

קוד מחלקה

מספר

ת.מחלקה

תאור ,שם מחלקה

טקסט

מחיר

מחיר לצרכן כולל
מע"מ

סכום

מ.מיוחד
לימוד
מאושר

ק.יצרן
יצרן

ק.מחבר

הערות
מספר ההופעה של
הפריט הזה בקובץ
 ,פריט יכל להופיע
יותר מפעם אחת
מספר יצרן ,מקף,
פנימי בתוך היצרן,
ללא ספרת ביקורת
ה שמות כוללים
בד"כ גם קו נטוי
שם מחבר עיקרי,
לא תמיד ,ולא
בכיתוב
קונסיסטנטי או
מדוייק
המחלקות מזוהות
ע"י מספר

ערכים
מספר

1234-1234567

מספר
מקור ,לימוד,
קריאה ,אלבומים

לא להתיחס
בוליאני
בוליאני

דגל לספר לימוד
דגל לספר לימוד
מאושר ע"י משרד
החינוך
מספר יצרן
שם יצרן

מספר
טקסט

מספר המחבר

מספר

לא מנוהל מדוייק

מספר יצרן אצלנו
שם היצרן ,שמות
יכלים לעבור
עדכונים אבל לא
מהותיים
מספר מחבר
אצלנו ,לזיהוי של

TRUE, FALSE
TRUE, FALSE

מספר

ק.נושא
נושא

מספר נושא
שם נושא

מספר
טקסט

אזל

אזל בהוצאה

בוליאני

ברקוד

דאנאקוד בפורמט
המלא UPC-A

טקסט

ברקוד -נ

קוד נוסף

טקסט

פמי.מ
פמי.ר
ת .פתיחה

קוד פמי משני
קוד פמי ראשי
תאריך פתיחת
הרשומה
תאריך עדכון
אחרון

מספר
מספר
תאריך

ת.עדכון

תאריך

המחבר
שם המחבר
המיוצג במספר
הזה ,שמות יכלים
לעבור תיקונים
ולהשתנות ,אבל
לא מהותית.
מספר נושא
התאור המתאים
למספר נושא הזה,
יכל לעבור תיקוני
כתיב ,אבל לא
במהות
לא מנוהל בדיוק,
חלק גדול
מהמולי"ם לא
מדווחים על מלאי
 11תווים כולל
ספרת ביקורת,
כולל אפסים
מובילים ,כפי
שנקרא ע"י קורא
ברקוד
קוד ברקוד נוסף,
אם נמצא אצלנו,
בד"כ לא קיים

מספר

TRUE, FALSE

החל מגרסה
14.01
החל מגרסה
14.01

אופן קבלת הקובץ
המשתמש מקבל כניסה למערכת דאנא באינטרנט (שם משתמש וסיסמה)
המערכת מאפשרת הורדת קובץ עדכונים.
בהורדה הראשונה ,יתקבל קובץ מלא.
בהורדות הבאות יתקב לו קבצי הפרשים ,שיכילו רק שורות פריטים שחל בהם שינוי מאז ההורדה
האחרונה.
אפשר להוריד קב צים בכל רגע שרוצים.
המערכת מעודכנת אצלנו ב שוטף.

השימוש בקובץ
נחזור ונדגיש את מחוייבות המשתמש בהתקשרות שלו עם דאנא ,שלא להעביר את הקובץ או חלקיו
בצורתו המקורית ,או
בשינוי צורה ,לצד שלישי כלשהו .כמו גם לקשור כל גורם העוסק בנתונים הבאים מהקובץ בהתחייבות
כזו.

יש לשים לב שהשדות של דאנאקוד וברקוד הם שדות טקסט .יש להקפיד לשמור אותם
כטקסט בכל תהליך עיבוד שלהם,
הפיכה שלהם למספר תגרום לאיבוד האפסים המובילים בשדה ,ותקלקל ברוב המקרים את
האפשרות להשתמש בו כמפתח.
פתיחה לאקסל
אפשר לפתוח את הקובץ לאקסל .בפתיחה לאקסל יש לשים לב לדברים הבאים:
גליון אקסל בגירסאות עד  office 2003לא יכל להכיל יותר מ  10,444רשומות ואינו מתאים לפתיחת
הקובץ המלא.
לא לפתוח את הקובץ ע"י קליק ימני ופתח ע"י אקסל ,וגם לא ע"י הקלקה כפולה על שם
הקובץ  ,זה יגרום ל יבוא אוטומטי לאקס ל
שיניח שהשדות דאנאקוד וברקוד הם מספר או תאריך ,וישבש אותם.
לכן ,יש להכנס לתוכנת אקסל ,להפעיל שם "פתח" קובץ ,לבחור קבצים מסוג טקסט ,ו לבחור את ה קובץ.
האקסל יפעיל  wizardלפתיחת הקובץ ובו אפשר לשנות הגדרות הקשורות לפתיחה.
יש לבחור סט אותיות Hebrew w indows
אם צריך יש לסמן שהקובץ הוא עם תו הפרדה , Delimited ,והתו הוא . TAB
יש לסמן שדות דאנאקוד וברקוד כשדות טקסט.
אפשר אח"כ ל"שמור בשם" ולבחור סוג  excelבמקום טקטסט.

הורדת קובץ
 .1כניסה למערכת
עדיף ב  FireFoxאפשר גם ב Internet Explorer
יש לאפשר . Popups
להכנס בלינק הבא:
http://bos3.danacode.co.il:10001/bos60.4
להקליד שם משתמ ש וסיסמה שקיבלתם מאתנו (לא שום דבר נוסף)
להקיש Login
בשדה רשיונות תוצגנה המערכות המותרות למשתמש הזה .יש לבחור אחת ולהקיש שוב על Login
ב שנית.
(אם קיים למשתמש רשיון אחד בלבד ,לא תינתן אפשרות בחירה ,והמערכת תיכנס כבר בהקשת
 Loginהראשונה)
 .1הורדת הקובץ
להקיש ע ל תפריט בצד שמאל למטה.
לבחור דאנאלוג ,לשונית שרות.
להפעיל את יצוא קובץ שינוים.

הפעלת W eb Service
במקום הורדה ידנית של ה קובץ ,אפשר לקבל אותו בהפעלת W eb Service
בקישור http://bos3.danacode.co.il:10001/bos60.5/data.asmx
א .יש לבצע קריאת לוגין ולהעביר רשיון ,משתמש ,סיסמא וגרסה של התוכנית הקוראת
)int UserLogin(string LicenceId, string UserName, string Password, string Version
השגרה מחזירה מספר סשן
ב .משיכת העדכון
)bool DanaLogExport(int SessionId, out byte[] bytes , out string Error
יש להעביר את מספר הסשן שהתקבל בלוגין .תחזור תשובה בוליאנית על הצלחה.

הנתוני ם יחזרו במערך  bytesזהה להגדרת הקובץ הנ"ל.
אם חלה שגיאה היא תחזור במחרוזת ERROR

להסברים נוספים
דאנא מערכות בע"מ40-1111116 ,

