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Informacje ogólne
UNI-Converter jest zbiorem funkcjonalno ci zgromadzonych w jednym narzędziu.
Funkcjonuje jako samodzielna aplikacja. Funkcjonalnosci, które działajš tylko i wyłšcznie oddzielnie i zdalnie
sš również kontrolowane przez ustawienia i zdefiniowane w ramach profili. Je li narzędzie ma za zadanie
konwertować dane z A do B z pominięciem urzšdzenia GLS, nie jest wymagane logowanie (zobacz dział
wymagania minimalne).

Informacje ogólne
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Zmiany
Wersja wstępna tylko dla użytku GLS

Zmiany
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Kontakt
W przypadku pytań dotyczšcych Uni-COnvertera prosimy o kontakt z lokalnym oddziałem GLS.
Najbliższš lokalizację GLS znajdziesz pod adresem www.gls-group.eu w narzšdziach online / "znajd
najbliższš filię w Twojej okolicy". Możliwy jest kontakt mailowy lub telefoniczny.
W przypadku pytań i komentarzy odno nie niniejszego dokumentu prosimy o kontakty mailowy:
it-customer-support@gls-itservices.com .
Możliwe jest również z korzystanie ze zgłoszeń w aplikacji.

Kontakt
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Zgłaszanie problemów
W celu lepszego wsparcia użytkownika, wdrożona została funkcjonalno ć zgłaszania błędów
Opcja pozwala na wysłanie zgłoszenia o problemie, który nie może być rozwišzany poprzez menu Pomoc w
trybie online.
Istnieje możliwo ć dodawania załšczników. Logi aplikacji załšczone sš automatycznie.
Należy wypełnić wszystkie pola obowišzkowe (pomarańczowe tło).
Po wprowadzeniu danych, zgłoszenie wysłać można klikajšc na przycisk <send report> lub SAVE (dyskietka)
w pasku przycisków.
Aby wyczy cić wszystkie wypełnione pola, kliknij na przycisk CLEAR (miotełka).
Ekran zgłoszeniowy uruchomić można wciskajšc kombinację klawiszy <CTRL>+<SHIFT>+<I>

Zgłoszenie przesłane zostanie na zdefiniowanš przez GLS skrzynkę mailowš.

Zgłaszanie problemów
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Wymagania
Aby w pełni wykorzystać możliwo ci Uni-Convertera zaleca się posiadanie konta klienta GLS.
Uzyskanie dostępu do systemów GLS możliwe jest wyłšcznie pod warunkiem przypisania odpowiednich
uprawnień przez Państwa oddział GLS.
• Wymogi oprogramowania/sieci
• Wymogi sprzętowe

Wymagania
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Wymogi oprogramowania/sieci

• Oprogramowanie JAVA od wersji 1.6.x z uwzględnieniem jej wymogów.
• Jeden z wymienionych systemów operacyjnych: WinXP (32bit), WinXP (64bit), Win7 (32bit), Win7
(64bit), Linux, UNIX, MacOS.
• dostęp do sieci / internetu (w celu generowania paczek, importu danych preadvise, importu odbiorców
lub w celu wymiany danych w ramach sieci klienta)
• W przypadku korzystania z zapory upewnić, że UniC-onverter może dostęp do domeny
unique.gls-holding.net i korzystania z portów 80 i 443.

Wymogi oprogramowania/sieci
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Sprzęt

• Drukarka (w celu generowania paczek przez Unique lub Uni-Box)

Korzystajšc z Uni-Boxa w tle, dane etykiety otrzymywane sš w postaci pliku RAW w
składni językowej wybranej drukarki w Uni-Box (parametr IBPRINTER). Jest to zwykle
drukarka termiczna drukujšca etykiety w formacie A6 (150x100mm).

Sprzęt
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Warunki Licencyjne
Warunki Użytkowania oprogramowania dot. wysyłek ( Warunki Licencyjne ) spółki GLS IT Services
GmbH ( Licencjodawca )
Niniejsze Warunki Licencyjne stosuje się dla nieodpłatnego udzielenia praw użytkowych oraz dla eksploatacji
oprogramowania dot. wysyłek [ ] ( Przedmiot Licencji ), przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy.
1 Udzielenie praw
1.1 Licencjodawca niniejszym udziela Licencjobiorcy nieodpłatnie, nieograniczone czasowo oraz obszarowo
zwykłe, nie przeno ne prawo do użytkowania Przedmiotu Licencji (wraz z aktualizacjami) na zasadzie
niniejszych Warunków Licencyjnych, wraz z prawem zwielokrotniania oraz modyfikowania. Licencjodawca
przez cały okres pozostaje twórcš oraz wła cicielem Przedmiotu Licencji.
1.2 Zanim Przedmiot Licencji będzie mógł zostać użytkowany oraz eksploatowany, Licencjobiorcy
obowišzany jest zaakceptować niniejsze Warunki Licencyjne. Użytkowanie oraz eksploatowanie Przedmiotu
Użytkowania bez akceptacji niniejszych Warunków Licencyjnych jest niedozwolone.
1.3 Prawo użytkowania ograniczone jest do wytwarzania naklejek adresowych dla przesyłek, przetwarzania
danych oraz dla ledzenia przesyłek ( Cel Użytkowania ).
1.4 Prawo zwielokrotniania Przedmiotu Licencji jest ograniczone do zainstalowania go w systemie
komputerowym znajdujšcym się w bezpo rednim posiadaniu Licencjobiorcy dla wykonywania Celu
Użytkowania oraz do zwielokrotniania niezbędnego do ładowania, wy wietlania, uruchomiania, przesyłania
oraz zapisywania Przedmiotu Licencji oraz do dokonywania kopii zabezpieczajšcych Przedmiotu Licencji
przez osobę uprawionš zgodnie z art. 75 ust. 2 pkt. 1) Ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
1.5 Prawo do dokonywania zmian lub modyfikacji Przedmiotu Licencji jest ograniczone do przywrócenia
uzgodnionej pomiędzy stronami funkcjonalno ci Przedmiotu Licencji.
1.6 Licencjobiorcy nie przysługujš dalsze prawa użytkowania oraz eksploatowania Przedmiotu Licencji;
Licencjobiorcy zabrania się zwłaszcza dokonywanie czynno ci Reverse Engineering oraz zmiany kodu
ródłowego oprogramowania.
1.7 Na wezwanie oraz o ile istnieje uzasadniony interes, Licencjobiorca zezwoli Licencjodawcy lub
wyznaczonej przez Licencjodawcę osobie na dokonanie kontroli, w celu sprawdzenia czy użytkowanie
Przedmiotu Licencyjnych następuje zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Licencyjnych;
Licencjobiorca udzieli Licencjodawcy wszelkiej niezbędnej pomocy przy wykonywaniu czynno ci
kontrolnych.
2 Przekazanie oraz instalacja Przedmiotu Licencji
2.1 Licencjodawca udostępni Licencjobiorcy Przedmiot Licencji oraz pozostałš niezbędnš dokumentację (n.p.
instrukcję obsługi) jako download.

Warunki Licencyjne
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2.2 Licencjobiorca jest odpowiedzialny za odpowiednie warunki systemowe dla download oprogramowania.
2.3 Przedmiot Licencji zostanie zainstalowany przez Licencjobiorcę. Po dokonaniu instalacji Licencjobiorca
obowišzany jest poinformować Licencjodawcę w formie pisemnej o miejscach instalacji kopii Przedmiotu
Licencji na posiadanych przez niego komputerach.
2.4 Licencjobiorca jest obowišzany do regularnego oraz adekwatnego zabezpieczenia swoich danych zgodnie
z najnowszym stanem techniki oraz technologii, zwłaszcza przed zainstalowaniem Przedmiotu Licencji.
3 Rękojmia
3.1 Przedmiot Licencji zostanie udostępniony Licencjobiorcy w stanie, w jakim został on zaprezentowany
( stan naoczny ), bez udzielania dalej idšcych gwarancji.
3.2 Licencjodawca wyklucza niniejszym odpowiedzialno ć z tytułu rękojmi za wady. Nie dotyczy to
przypadków, w których zataił on podstępnie wady; w takim wypadku do odpowiedzialno ci z tytułu rękojmi
za wadę stosuje się postanowienia o darowi nie.
4 Odpowiedzialno ć
4.1 Licencjodawca odpowiada jedynie za szkody wyrzšdzone umy lnie. W pozostałych przypadkach jego
odpowiedzialno ć kształtować się będzie następujšco:
4.1.1 Przy naruszeniu życia, integralno ci cielesnej oraz zdrowia Licencjodawca odpowiada za szkody
wyrzšdzone umy lnie lub wskutek niedbalstwa.
4.1.2 Za szkody powstałe z powodu naruszenia zasadniczych obowišzków umownych Licencjodawca
odpowiada za działanie umy lne lub powstałe wskutek niedbalstwa. Jeżeli Licencjodawca naruszył
zasadnicze obowišzki umowne wskutek lekkiego niedbalstwa, jego odpowiedzialno ć jest ograniczona do
kwoty, która była dla Licencjodawcy w chwili poszczególnego wiadczenia do przewidzenia.
4.1.3 Za utratę danych oraz ich odzyskanie Licencjodawca nie odpowiada, chyba że utraty takiej nie dałoby
się uniknšć przez zastosowanie adekwatnych rodków zabezpieczajšcych przez Licencjobiorcę.
5 Zmiana Warunków Licencji
Zmienione Warunki Licencji zostanš udostępnione Licencjobiorcy. Przez dalsze użytkowanie/eksploatowanie
oprogramowania Licencjobiorca wyraża zgodę na nowe Warunki Licencji.
6 Wyga nięcie prawa użytkowania oraz eksploatowania
6.1 Pod następujšcymi warunkami Licencjodawca ma prawo rozwišzać umowę:
Zakończenie stosunku współpracy pomiędzy Licencjobiorcš oraz spółkš dominujšcš Licencjodawcę, tj.
spółka General Logostics Systems Germany GmbH & Co. OHG;

Warunki Licencyjne
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Niestosowanie się do Warunków Licencji przez Licencjobiorcę;
Powszechnie obowišzujšce przepisy prawa nakazujš Licencjodawcy zakończenie współpracy.
6.2 W przypadkach, o których mowa w ust. 6.1 Licencjobiorca jest zobowišzany do zaniechania
użytkowania/eksploatowania Przedmiot Licencji oraz do niezwłocznego usunięcia go ze wszystkich swoich
systemów komputerowych, na których został zainstalowany wraz z sporzšdzonymi kopiami.
7 Postanowienia końcowe
7.1 Niniejsze Warunki Licencyjne podlegajš prawu polskiemu z wyłšczeniem Konwencji Narodów
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (United Nations Convention on Contracts
for the International Sale of Goods, CISG) z dnia 11.04.1980.
7.2 Strony uzgadniajš, że w przypadku sporów powstałych na tle niniejszych Warunków Licencyjnych lub
wynikajšcych z ich stosowania sšdem wła ciwym dla ich rozstrzygania będzie sšd powszechny wła ciwy dla
siedziby Licencjodawcy.
7.3 Nieskuteczno ć poszczególnych postanowień niniejszych Warunków Licencyjnych nie rzutuje na
skuteczno ć pozostałych postanowień. W takim wypadku strony zobowišzujš się porozumieć co do
skuteczno ci tych postanowień, które z punktu ekonomicznego będš najbardziej odzwierciedlać cele
nieskutecznych postanowień. To samo ma zastosowanie w przypadku uzupełnienia luk w niniejszych
Warunkach Licencji.
Stan: pa dziernik 2009 r.

Warunki Licencyjne
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Menu / Przyciski
Interfejs graficzny aplikacji składa się z menu głównego i zestawu przycisków charakterystycznych dla danej
funkcjonalno ci, z której akurat korzystamy.
Za wyjštkiem trybu zdalnego i wiersza poleceń, możliwe jest okre lenie ustawień aplikacji i profilu
korzystajšc z menu oraz przycisków.
Kolor tła menu i opis na pasku adresu na głównym ekranie pokazuje stan aplikacji.

Żółty kolor tła menu oznacza, że aplikacja pracuje w trybie produktywnym (dla klientów). Wszystkie
wygenerowane przesyłki sš opracowywane.
Czerwony kolor tła menu oznacza, że aplikacja pracuje w trybie testowym (tylko do wewnętrznego użytku
GLS). Wszystkie wygenerowane paczki nie sš opracowywane. Wymagany jest specjalny login.

Menu / Przyciski
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Opcje menu

Menu główne składa się z pięciu opcji:

Każdy temat może być wywołany skrótem <ALT>+<[podkre lony znak]>.
np. Plik (File) można wywołać poprzez wci nięcie <ALT>+<F&gt.
File:

Podmenu NEW PROFILE (NOWY PROFIL) otwiera kreatora nowego profilu konwersji.
EXIT (WYJ CIE) całkowicie zamyka aplikację (nie minimalizuje jej do ikonki na pasku narzędzi).

Process data (Opracowanie danych):

Podmenu RUN PROFILE (URUCHAMIANIE PROFILU) pokazuje okre lone profile konwersji.

Kliknięcie na profil automatycznie go uruchamia wywołujšc jednocze nie okno statusu.
MANAGE PROFILES (ZARZĽDZANIE PROFILAMI) otwiera główne okno edycji lub tworzenia profili.

Tools (Narzędzia):

CHANGE PASSWORD (ZMIANA HASŁA) umożliwia bezpo redniš zmianę hasła bez konieczno ci
otwierania ustawień użytkownika:

Opcje menu
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USER SETTINGS (USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA) pozwalajš na zmianę loginu i niektórych opcji
konfiguracyjnych aplikacji.

Window (Okno):

Aplikacja pozwala na pracę w kilku oknach w tym samym czasie. Korzystajšc z opcji zawartych w menu
możliwe jest rozłożenie okien w aplikacji. Opcja "Close All" ("Zamknij wszystkie") zamyka okna, ale
aplikacja pozostaje uruchomiona.
Help (Pomoc):

Opcje menu
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Pierwsze podmenu uruchamia przeglšd pomocy.
REPORT AN ISSUE (ZGŁASZANIE PROBLEMÓW) otwiera okno służšce do zgłoszenia problemu
bezpo rednio na zdefiniowany adres GLS Support.
Podmenu UPDATE Uni-Converter pozwala na manualnš aktualizację aplikacji:

ABOUT (O PROGRAMIE) pokazuje okno dialogowe z opisem wersji zainstalowanej aplikacji,
zalogowanego użytkownika oraz jego lokalizacji. Dodatkowo zapoznać się można z Warunkami licencyjnymi
oraz znale ć link do strony internetowej GLS.

Opcje menu
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Opis przycisków
Główny pasek przycisków podzielony jest na trzy czę ci.
Zestaw przycisków w czę ci drugiej zależy od wykorzystywanej opcji Uni-Convertera.

Można również korzystać z klawiszy skrótu pojawiajšcych się po najechaniu wska nikiem myszy na ikonkę
Uni-Converter w pasku narzędzi systemu operacyjnego lub na pole wprowadzania danych w aplikacji.
Czę ć 1 przycisków zawiera siedem przycisków standardowych, czę ć 2 zależy od aktualnie
wykorzystywanej opcji programu, natomiast w skład czę ci trzeciej wchodzi 5 przycisków standardowych.
Przyciski standardowe pojawiajš się na każdym ekranie wy wietlonym po kliknięciu w pasek menu (nie
pojawiajš się w podekranach). W zależno ci od ekranu oraz bieżšcej funkcjonalno ci, sš aktywne lub
nieaktywne.

Przyciski standardowe (czę ć 1)
Przyciski standardowe z czę ci pierwszej służš do wyszukiwania i modyfikowania danych.

Nazwa przycisku (skrót)
Przycisk dodawania
(Ctrl+n)
Przycisk wyszukiwania
(Ctrl+f)
Przycisk czyszczenia
(Ctrl+l)
Przycisk zapisywania
(Ctrl+s)
Przycisk aktualizacji
(Ctrl+u)

Ikonka

Opis
Służy do wprowadzania
nowych danych
(przechwytywanie nowego
rekordu)
Wyszukiwanie rekordów
Czyszczenie pól
Zapisuje zmiany
Aktualizuje (edytuje) dane

Przycisk kasowania (Ctrl+d)

Kasuje rekordy

Przycisk anulowania
(Ctrl+z)

Anuluje ostatniš zmianę

Opis przycisków
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Przyciski specjalne (czę ć 2) (Przykład)
Pojawianie się przycisków z czę ci drugiej zależy od funkcjonalno ci programu, z której aktualnie
korzystamy. Kwestia ich aktywno ci lub nieaktywno ci zależy natomiast od bieżšcego trybu pracy.

Nazwa przycisku (skrót)

Ikonka

Kreator

Opis
dodawanie nowego profilu

Przyciski standardowe (czę ć 3)
Przyciski standardowe z czę ci 3 przydatne sš do zapisywania lub resetowania ustawień ekranu, wydruku lub
raportu profili, a także w celu uzyskania pomocy.

Nazwa przycisku (skrót) Ikonka
Przycisk kopiowania

Opis
Kopiuje profil

Przycisk uruchamiania

Uruchamia profil

Przycisk pauzy

Pauzuje profil

Przycisk zatrzymania
Przycisk zapisywania
ustawień (Ctrl+m)
Przycisk kasowania ustawień
(Ctrl+r)

Zatrzymuje import
Zapamiętuje ustawienia

Przycisk eksportu (Ctrl+e)

Eksport do pliku (np. jako plik
CSV)

Przycisk importu

Import z pliku

Przycisk wydruku (Ctrl+p)

Drukuje dokument

Przycisk pomocy (F1)

Uruchamia pomoc

Opis przycisków

Resetuje ustawienia
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Funkcjonalno ci Uni-Convertera
Szczegółowe informacje dotyczšce kategorii Uni-Convertera znajdziesz w sekcji "profile konwersji" .

• Importowanie danych odbiorcy
• Importowanie danych preadvise
• Generowanie paczek
♦ Dostępne serwisy dodatkowe
• Tryb zaawansowany

Funkcjonalno ci Uni-Convertera
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Dostępne serwisy dodatkowe

• Business Parcel (Produkt)
• Euro-Business Parcel (Produkt)
• Global Parcel (Produkt)
♦ Produkty sš zawsze powišzane z dostępnymi serwisami automatycznie w ramach aplikacji.
• Cash-Service
• Document-Return-Service
• Guaranteed24-Service
• ExWorks-Service
• Pick&Return / Pick&Ship

Dodatkowe informacje znajdziesz w opisie poszczególnych opcji importu.
Konkretne produkty dopasowywane sš automatycznie przez aplikację w zależno ci od kraju nadania i kraju
przeznaczenia.

Dostępne serwisy dodatkowe
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Konfiguracja
• Pobieranie
• Instalacja

Konfiguracja
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Pobieranie aplikacji
Plik instalacyjny może być pobrany ze zdefiniowanego adresu internetowego poprzez Uni-Portal.
Linki instalacyjne dostępne sš dla następujšcych systemów operacyjnych:

• WinXP (32bit)
• WinXP (64bit)
• Win7 (32bit)
• Win7 (64bit)
• Linux
• Unix
• MacOS

Plik instalacyjny ma format exe lub zip/tar/tz. Może być zapisany w dowolnym katalogu, np. w celu
uruchomienia go w terminie pó niejszym z pendrive.

Pobieranie aplikacji
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Instalacja
Instalacja musi być wykonywana na prawach administratora.
Uwaga: Niezależnie od miejsca instalacji aplikacji lub do jakiej liczby użytkowników jest
przypisana, profile oraz logi sš wyszukiwane/zapisywane w katalogach profilu użytkownika
danego komputera. W celu udostępnienia istniejšcych profili importu należy zmienić cieżkę
dostępu w ustawieniach Uni-Convertera dla każdego użytkownika.

Etapy instalacji
Po wybraniu wersji instalacji zostaniesz poproszony o zapisanie pliku lub jego automatyczne uruchomienie po
zapisie tymczasowym.

Po uruchomieniu pliku exe zostaniesz poproszony o wybór języka instalacji.

Instalacja
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Możesz zdefiniować katalog, w którym zapisane zostanš pliki binarne. Pliki logów oraz profili importów będš
zapisywane w katalogu użytkownika/katalogu głównym, chyba, że w ustawieniach, po zainstalowaniu
Uni-Convertera, zmieniona została cieżka dostępu.

Instalacja automatycznie wykrywa, czy w przeszło ci została zainstalowana inna wersja programu i zapyta o
aktualizację lub zapis w innym katalogu.

Etapy instalacji
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W dalszej kolejno ci należy zapoznać się i zaakceptować Warunki Licencyjne.
Następnie system zapyta o utworzenie skrótów do programu.

Zainstalowane zostanš pliki programu.

Uruchomienie programu może nastšpić poprzez zaznaczenie pola na ekranie końcowym.

Etapy instalacji
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Uwaga dla użytkowników Windows: upewnij się, że ikonki na pasku narzędzi sš aktywne w przeciwnym razie nie będzie można wywołać okna uruchomionej aplikacji.

Uwaga: najechanie wska nikiem myszy na przycisk lub pole wprowadzenia automatycznie
wywoła podpowied .

Etapy instalacji
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Administrowanie
Poniżej znajduje się lista tematów zwišzanych z administrowaniem:

• Start
• Zarzšdzanie profilami
• Profile konwersji
• Uruchamianie profili
• Konfiguracja Uni-Box
• Edytor kodów formuł / mapowanie

Administrowanie
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Start
Uruchom aplikację klikajšc na ikonę na pulpicie lub przez menu Start w zakładce Uni-Converter.

Uni-Converter uruchomi się, a na pasku narzędzi pojawi się ikonka programu.

Program można otworzyć klikajšc prawym przyciskiem myszy na ikonkę GLS.

Prosimy o zapoznanie się z opcjami uruchamiania profili bez uruchamiania programu (uruchamianie zdalne)

Start
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Login

W celu zalogowania niezbędne jest posiadanie loginu i hasła.
Dane te przyznawane sš przez Państwa oddział GLS. Logika logowania do Uni-Convertera jest dokładnie taka
sama, jak w przypadku Uni-Portal (zapoznaj się z wytycznymi).
W pierwszej kolejno ci należy wprowadzić szczegóły logowania w menu NARZĘDZIA (TOOLS) /
podmenu: USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA (USER SETTINGS) / zakładka KONTO (ACCOUNT).
Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji pojawi się wiadomo ć z pro bš o zdefiniowanie loginu.
Wiadomo ć taka pojawi się również w przypadku, gdy nazwa użytkownika i hasło zostały usunięte.

Login
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Ustawienia Użytkownika
Konto
Zachowaj login i hasło dostępu do serwerów online GLS. Dane logowania zostały wygenerowane przez
Twojš filię GLS. Kliknij na UPDATE w celu edycji loginu i hasła. Kliknij na SAVE w celu zachowania
ustawień. Alternatywnie możesz użyć klawisza ENTER.

Dane logowania sprawdzane sš bezpo rednio na serwerze GLS - w przypadku błędu uzyskasz informację o
wadliwych danych.

Uwaga: Zmiana hasła nastšpi również w Uni-Portalu!

Profile
Zakładki pozwalajš na zdewiniowanie cieżek do zachowanych profili i plików z logami błędów.
W przypadku systemu Windows, domy lnym katalogiem w bieżšcym profilu użytkownika jest katalog .gls\..
W przypadku systemu Linux cieżka domy lna to zwykle /opt/GLS/UniConverter.

W przypadku błędu, pliki z logami błędów zapisywane sš w poniższym katalogu:

Ustawienia Użytkownika
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Aplikacja

Okre l język aplikacji. Zmiana zostanie wykonana natychmiastowo.
Obecnie Uni-Converter umożliwia pracę w poniższych językach:

Ustaw tryb aktualizacji. Użyj trybu automatycznego (opcja domy lna) aby mieć pewno ć, że korzystasz
zawsze z aktualnej wersji programu.
W trybie ręcznym zostaniesz poinformowany o aktualizacji poprzez ikonkę na pasku narzędzi systemu
operacyjnego. W takim przypadku aktualizację należy wykonać ręcznie poprzez menu HELP / Update
Uni-Converter .
W przypadku, gdy poziom rejestracji ustawiono jako "szczegółowy", zapisywane będš wszystkie szczegóły

Ustawienia Użytkownika
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konwersji. W innym wypadku zapisywane sš jedynie logi dotyczšce błędów.

Ustawienia Użytkownika
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Zarzšdzanie profilami
Ekran "zarzšdzania profilami" zawiera wszystkie funkcjonalno ci pozwalajšce na zarzšdzanie profilami
konwersji.
Szczegółowe informacje znajdziesz pod następujšcymi linkami:

• nowy profil
• edycja profilu
• ródła danych
• formaty danych
• zasady wprowadzania
• import pól
• opcje wyj ciowe
• uruchamianie profilu

Zarzšdzanie profilami
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Tworzenie nowego profilu

Nowy profil tworzyć można bezpo rednio w menu PLIK/NOWY PROFIL
lub też w ekranie zarzšdzania profilami(menu PRZETWARZANIE DANYCH/ZARZĽDZANIE
PROFILAMI).
W ekranie ZARZĽDZANIE PROFILAMI możliwe jest manualne utworzenie profilu lub skorzystanie z
kreatora.
Kliknij na przycisk

w celu ręcznego utworzenia profilu.

Aby skorzystać z kreatora, kliknij na
Kreator profili poprowadzi cię przez proces utworzenia profilu w 10 prostych krokach:

Tworzenie nowego profilu
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1. okre lenie nazwy profilu
2. wybór typu profilu (np. import danych odbiorcy, generowanie paczek)
3. wybór ródła danych
4. wybór formatu danych
5. okre lenie nadawcy
6. okre lenie zasad wprowadzania
7. okre lenie opcji wyj ciowych
8. okre lenie opcji procesu
9. uruchomienie natychmiastowe lub pó niejsze
10. zapisanie profilu

Tworzenie nowego profilu

33

Uni-Converter

Edycja profilu
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Edycja profilu

Na ekranie "Zarzšdzania Profilami", w lewej ramce znajdziesz wszystkie istniejšce profile.
Użyj przycisku wyszukiwania
aby odnale ć utworzone przez siebie profile. Możesz zawęzić rezultaty
wyszukiwania używajšc nazwy profilu lub jej czę ci. W tym celu wprowad odpowiedniš nazwę do okna
tekstowego po lewej stronie i wci nij enter lub kliknij na przycisk wyszukiwania znajdujšcego się na pasku
przycisków.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na jeden lub więcej profili (aby zaznaczyć więcej niż jeden
rekord, kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranš linię trzymajšc jednocze nie wci nięty klawisz
CTRL) uzyskasz opcje usunięcia jednego lub więcej profili lub też jednoczesnego ich uruchomienia.
czy ci przeglšd profili lub przefiltrowane rezultaty wyszukiwania
usuwa profile
uruchamia profile
eksport istniejšcego profilu w celu backupu lub uruchomienia na innym komputerze
prosty import istniejšcego profilu
edytowanie pojedynczego wybranego profilu
kopiowanie pliku
powrót z menu edycji bez zapisywania zmian
przewodnik tworzenia nowego profilu
otwarcie menu pomocy w zewnętrzym oknie/F1 uruchamia tryb pomocy w miejscu, w którym miga
kursor
zapisuje zmiany w pliku profilu

Edycja profilu
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ródła danych

Plik systemowy:
Wybierz plik lub folder. Import wielu plików możliwy jest przy użyciu wieloznacznika w nazwie. Zdefiniuj
kodowanie pliku (plików) i zdecyduj o ich losach po imporcie (zmiana nazwy/usunięcie). Opcja zmiany
nazwy dodaje syntax [_20110316143546397.processed] do oryginalnego rozszerzenia importowanego pliku.

Kodowanie znaków ustawione jest domy lnie jako "windows 1252". Krótki opis typów kodowań znajdziesz
tutaj.

Protokół transmisji plików (ftp):
Możesz skorzystać z takich samych opcji, jak w przypadku formatu plików systemowych.
W celu konfiguracji ródła wymagane jest wprowadzenie dodatkowych informacji dotyczšcych transferu ftp:

Klikajšc na przycisk "Test Connection" zweryfikujesz poprawno ć wprowadzonego serwera ftp.

ródła danych
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Baza danych:
Korzystajšc z bazy danych jako ródła importu, można utworzyć powišzany z bazš strumień połšczenia i
zapytanie o niezbędne do importu dane.
Zdecyduj, czy wybrane dane majš być po imporcie usunięte z bazy.

Użyj dodatkowych opcji dostępu w celu uzyskania połšczenia z bazš danych:

ródła danych
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Klikajšc na przycisk "Test connection" sprawdzisz połšczenie z bazš danych.

ródła danych

38

Uni-Converter

Formaty danych
Możliwe jest wykorzystania danych tabelarycznych, XML lub XLS.
W zależnosci od wyboru pojawiš się opcje dodatkowe
Dane tabelaryczne
Zdecyduj, czy użyjesz długosci stałej czy zmiennej
Dla długo ci zmiennej skonfiguruj wymagane opcje ogranicznika oraz/lub kwalifikatora tekstu
Istnieje rownież możliwo ć ignorowania pierwszego (pierwszych) wiersza (wierszy), np. nagłówka z opisem
pola

Format XML
Dla formatu XML musi być zdefiniowany węzeł cieżki, z której pobierane sš informacje o danych.

Formaty danych
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Format XLS:
W przypadku formatu XLS należy okre lić arkusz kalkulacyjny zawierajšcy dane.

Arkusz Excel może byc wybrany po kliknięciu na

Formaty danych
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Zasady wprowadzania
Skorzystaj ze szczegółów dot. długo ci importowanych pól
Niezbędne jest okre lenie adresu nadawcy powišzanego z importowanymi danymi. Wylistowane adresy
pochodzš z powišzań w ramach ustawień klienta w centralnej bazie danych GLS. W przypadku braku
konkretnego adresu nadawcy należy skontaktować się z oddziałem GLS Poland.

W przypadku braku adresu nadawcy, lub też niewybrania żadnego z listy, należy dokonać importu
customerID / contactID (lub zdefiniować globalnš, ustalonš warto ć) dla każdej pojedynczej przesyłki.
Aplikacja sprawdza okre lone importowane lub stałe warto ci w stosunku do zdefiniowanych warto ci na
stronie GLS.

Wymagane jest zmapowanie pól plików w celu wykonania importu do centralnego systemu GLS. Mapowanie
powinno objšć przynajmniej pola obligatoryjne (pomarańczowe tło). W zależno ci od typu ródła, dostępne
sš różne opcje mapowania danych przy użyciu kreatora. Możliwe jest wypełnienie pozycji pola, długo ci lub
bezpo rednio nazwy pola bazy danych. Można również za pomocš przycisku
przeglšdać ródła
w celu oznaczenia pola lub pozycji. Okno kreatora zatwierdzi wybór automatycznie.
Przykład kreatora importu dla pól o zmiennej długo ci:

Zasady wprowadzania
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Rezultat:

Przykład kreatora importu dla pól o stałej długo ci:

Zasady wprowadzania
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Rezultat:

Istnieje również możliwo ć połšczenia dwóch kolumn. Aby to zrobić, należy wprowadzić znak "+" pomiędzy
dwa numery kolumn (np. w przypadku jednej kolumny z imieniem i drugiej z nazwiskiem można je połšczyć
w celu zaimportowania do Uni-Convertera jako jedno pole):

Dla wszystkich pól - obligatoryjnych lub opcjonalnych, istnieje możliwo ć ustalenia stałej warto ci w
przypadku, gdy pola te nie sš okre lone w pliku importu.
Stała warto ć zabezpieczona jest przez definicję pola, a definicja pola zabezpieczona jest przez stałš warto ć.
Zamiast bezpo redniego stosowania ustalonej lub importowanej warto ci w okre lonym pliku istnieje
również możliwo ć użycia formuły/skryptu w synatksie java lub zmapowanie warto ci klientów w celu
ustalenia prawidłowych warto ci dla zmapowanych pól.
Np. klient chce zmienić warto ć specjalnie pod GLS ale nie jest w stanie wprowadzić tejże warto ci w
swoim programie dla powszechnie stosowanego pliku importu. Może w takim przypadku przetransferować
informację o serwisie Cash-Service, a oddzielnie zdefiniować kwotę pobrania.
Więcej informacji na stronie Edytor kodów formuł
W przypadku, gdy ustawiona zostanie formuła lub mapowanie, przycisk opisu formuły uwidoczniony będzie
pogrubionš czcionkš.

Zasady wprowadzania
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Import pól
Zwróć uwagę na formaty pól oraz ich maksymalnš długo ć, jak również definicję wprowadzania danych:
Nazwa pola

max. dł. pola

format
pola

CustomerID (ID klienta)

10

string

ContactID (ID kontaktu)

10

string

Pola adresowe, takie jak nazwa, ulica, miasto

40

string

Nr domu

10

string

Kod pocztowy

10

string

Waga

7 (zaokršgl. do max. 5)

string

Ilo ć paczek

2

string

Data przesyłki

10

string

Referencje

50

string

Kontakt

40

string

Email

255

string

Telefon

40

string

Tel. komórkowy

40

string

Fax

40

string

Komentarz

255

string

Incoterm

2

string

Flaga serwisu

różne

string

Warto ć Cash-Service

25

string

Referencje Cash-Service

255

string

Import pól
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Opcje wyj ciowe
Opcje wyjsciowe zależš od wybranego typu profilu.
import danych odbiorcy
W chwili obecnej możliwe jest użycie Uni Portalu jako jedynego ródła danych wyj ciowych dla "importu
danych odbiorcy". Opcja ta nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji.

import danych preadvise
Profil "import danych preadvise" pozwala jedynie na wykonanie testu połšczenia.

Adres do importu ustalany jest wewnętrznie.
Rezultat testu widoczny jest na pasku statusu ekranu głównego:

Generowanie paczek
Rezultatem działania profilu “Generowania paczek” będzie etykieta adresowa.
Można wybrać funkcjonalno ć online socketu centralnego systemu GLS Unique lub Uni Box jako urzšdzenia
zwracajšcego informacje dot. etykiet. Dane o przesyłce zapisywane sš bezpo rednio przez centralnš
funkcjonalno ć socketowš lub przez proces zamknięcia dnia roboczego w Uni-Box.

Opcje wyj ciowe
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W przypadku stosowania Uni-Box, rozmiar etykiety jest predefiniowany jako A6 (150x100mm)
Zaleca się dodanie portu do adresu, np. do IP, jak pokazano na poniższym przykładzie.

Kliknięcie w "Test Connection" otwiera nowe okno z rezultatem połšczenia. W przypadku, gdy połšczenie
zakończyło się powodzeniem, pojawiš się również dane o konfiguracji niezbędnych parametrów boxa. W
przypadku niepowodzenia lub nieprawidłowych ustawień, należy skonfigurować Uni-Box bezpo rednio. Nie
jest możliwe dokonywanie konfiguracji poprzez Uni-Converter.

Uni-Box zwraca etykietę jako plik RAW w języku drukarki zdefiniowanej w powišzanym parametrze Boxa
IBPRINTER. W dalszej kolejno ci należy dokonać powišzania tego parametru z zainstalowanš lokalnie
drukarkš termicznš.

W przypadku korzystanie z Unique, istnieje możliwo ć wyboru różnych rozmiarów etykiet.

Opcje wyj ciowe
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System Unique zwraca pliki PDF. Mogš one być drukowane na powišzanej drukarce lub/i zapisane jako plik
w folderze (przykład poniżej). Dodatkowo, dla obu opcji wyj ciowych istnieje możliwo ć zapisu wszystkich
danych o paczce (plik TAG) z rozszerzeniem [.dat].

Opcje wyj ciowe
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Profile konwersji
Profile konwersji stanowiš istotnš czę ć konfiguracji Uni-Convertera.
Profile definiujš działanie aplikacji w zakresie opracowania danych do paczek.
Uni-Converter umożliwia obecnie zdefiniowanie czterech kategorii składajšcych się na profil:
• Import danych odbiorcy
• Import danych preadvise
• Generowanie paczek
• Tryb zaawansowany
Zapoznaj się z opcjami tworzenia i edycji profili:
• Tworzenie nowego profilu
• Edycja profilu

Profile konwersji
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Profil importu odbiorców
Opcja ta pozwala na zdefiniowanie importu na centralnš bazę danych GLS adresów odbiorców, co umożliwi
używanie adresów do paczek spoza sytemu Uni-Portal. Import usług dodatkowych lub informacji zwišzanych
z paczkami nie jest w tej opcji możliwy.

Możliwe jest ustalenie interwału czasowego uruchamiania profilu, poczynajšc od uruchomienia poczštkowego
profilu i/lub uruchomienia samej aplikacji. W przypadku zaznaczenia obu opcji, profil uruchomiony zostanie
po starcie aplikacji, a następnie uruchamiać się będzie z częstotliwo ciš ustalonš przez użytkownika.

Należy kliknšć kartę "Opcje wprowadzania" (Input options) i wybrać ródło danych.

Dodatkowe opcje wyboru zostały opisane w sekcji ródło danych.
Kliknij na format danych, opcje wprowadzania oraz opcje wyj ciowe w celu uzyskania dodatkowych
informacji.

Profil importu odbiorców
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Import profilu preadvise

Opcja ta pozwala na zdefiniowanie importu danych preadvise na centralnš bazę danych GLS dla klientów,
którzy nie stosujš etykiet GLS, lecz swoje własne. W opcji tej import informacji zwišzanych z serwisami nie
jest możliwy.
Aby skorzystać z tego profilu, należy skontaktować się z oddziałem GLS w celu zdefiniowania niezbędnych
parametrów.
ródło, format oraz zasady wprowadzania sš takie same jak w przypadku opcji importu odbiorców.
Różnice występujš w pewnych dodatkowych polach importu dla przesyłki (dane zlecenia P&S/P&R) oraz
mniej znaczšcych informacji o odbiorcy. Kliknij na opcje wyj ciowe w celu uzyskania dodatkowych
informacji.

Import profilu preadvise
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Profil generowania paczek
Opcja ta służy do generowania paczek na serwerze GLS lub poprzez Uni-Box.
Import informacji zwišzanych z serwisami możliwy jest przy wykorzystaniu onlinowych serwerów GLS
(Unique).
W przypadku Uni-Box możliwe serwisy dodatkowe zwišzane sš z udostępnionymi zakresami numerów
paczek dla danego kraju.

Import danych oparty jest na takich samych zasadach, jak w przypadku importu adresów odbiorców.
Różnica występuje jedynie w przypadku pewnych dodatkowych pól importu dla przesyłki (opcje zleceń
P&S/P&R)
Ekran wytycznych importu składa się z oddzielnych czę ci.

Sekcje mogš zostać rozwinięte po klinięciu na

Profil generowania paczek
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Alternatywny adres nadawcy może być użyty jako zamiennik w stosunku do zdefiniowanego adresu nadawcy
(powišzanego z customerID/contactID).
Adres odbioru stosowany jest w przypadku pick&return / pick&ship service.

W przypadku Pick&Return / Pick&Ship program automatycznie weryfikuje, czy adres odbioru znajduje się w
importowanym pliku (warto ć stała)
W przypadku Pick&Ship, w odróżnieniu od Pick&Return następuje automatyczna weryfikacja, czy
wypełniony został również adres doręczenia.

Profil generowania paczek
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W innym wypadku paczka zostanie zwrócona na zdefiniowany adres zlecajšcego

lub na powišzany adres importowanego (stałego) customerID (ID Klienta).

Dodatkowe opcje wyboru zostały opisane w sekcji ródło danych.
Kliknij na format danych, opcje wprowadzania oraz opcje wyj ciowe w celu uzyskania dodatkowych
informacji.

Profil generowania paczek

54

Uni-Converter

Profil trybu zaawansowanego

Tryb zaawansowany pozwala na stworzenie pełnego profilu importu opartego na składni XML i nie odnosi się
do żadnych innych opcji konfiguracyjnych.
Przykład profilu XML, który zmienia kodowanie znaków:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<uniwizard>
<profile api="1.2" autoimport="0" autostart="N" chdttm="2011-07-06T09:14:12.362+0200"
depends="OutputErrorMod" name="ConvertChars" subtype="0" type="42"/>
<module class="uw.engine.common.modules.datasources.FileDataSource" name="inputds">
<param name="path" value="kundenneu"/>
<param name="encoding" value="UTF-8"/>
<param name="append" value="N"/>
<param name="rename" value="N"/>
<param name="suffix" value=".processed"/>
<param name="delete" value="N"/>
<param name="binary" value="N"/>
<param name="timestamp" value="N"/>
<param name="extension" value=""/>
<param name="datestamp" value="N"/>
<param name="timestamp_content" value=""/>
</module>
<module class="uw.engine.common.modules.input.InputFixedLengthSeparated" datasource="inputds"
name="inputmod" progress="N">
<param name="skiplines" value="0"/>
<param name="trim" value="Y"/>
<fields>
<field class="uw.engine.common.model.fields.UWFixedLengthField" length="2000" name="field1"
source="" start="1" value=""/>
</fields>
</module>

Profil trybu zaawansowanego
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<module class="uw.engine.common.modules.datasources.FileDataSource" name="outputds">
<param name="path" value="kundenneu"/>
<param name="encoding" value="windows-1252"/>
<param name="append" value="N"/>
<param name="rename" value="N"/>
<param name="suffix" value=".processed"/>
<param name="delete" value="N"/>
<param name="binary" value="N"/>
<param name="timestamp" value="N"/>
<param name="extension" value=".output"/>
<param name="datestamp" value="N"/>
<param name="timestamp_content" value=""/>
</module>
<module class="uw.engine.common.modules.output.OutputFixedLengthSeparated" datasource="outputds"
depends="inputmod" name="outputmod" progress="N">
<param name="align" value="left"/>
<param name="fill" value=" "/>
<param name="slice" value="N"/>
<fields>
<field class="uw.engine.common.model.fields.UWFixedLengthField" length="2000" name=""
source="field1" start="1" value=""/>
</fields>
</module>
<module class="uw.engine.common.modules.datasources.FileDataSource" name="errords">
<param name="path" value="C:\WINXP\Profiles\62000009\.gls\prod\profiles\errors\error_"/>
<param name="encoding" value=""/>
<param name="append" value="Y"/>
<param name="rename" value="N"/>
<param name="suffix" value=".processed"/>
<param name="delete" value="N"/>
<param name="binary" value="N"/>
<param name="timestamp" value="N"/>
<param name="extension" value=".log"/>
<param name="datestamp" value="Y"/>
<param name="timestamp_content" value=""/>
</module>
<module class="uw.engine.common.modules.output.OutputError" datasource="errords"
depends="outputmod" name="OutputErrorMod" progress="N">
<fields/>
</module>
</uniwizard>

Profil trybu zaawansowanego
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Uruchamianie profili
Opcje pozwalajšce na uruchomienie profilu oraz przeglšdanie jego statusu:

• Okno statusu
• Autouruchamianie
• Uruchomienie ręczne
• Uruchomienie zdalne

Uruchamianie profili
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Okno statusu

Okno statusu pokazuje progres uruchomionego profilu i umożliwia ręczne wstrzymanie za go pomocš
przycisku stop

.

W drugiej zakładce pojawiajš się logi zwišzane z procesem konwersji. Logi te powišzane sš z plikami
logowania zapisanymi w cieżce błędów rejestrowania zdefiniowanej w ustawieniach użytkownika

W zakładce logów można wykonać niektóre akcje.
Za pomocš przycisku Save możliwy jest zapis loga do wybranego katalogu.
Log może być również drukowany, a za pomocš przycisku Wyszukaj odnale ć można interesujšcy nas w logu
zwrot.
Możliwe jest również wyczyszczenie bieżšcych logów za pomocš przycisku Clear

Okno statusu
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Autouruchamianie
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Autouruchamianie

Istnieje możliwo ć ustawienia autouruchamiania profilu w odpowiednich odstępach czasu (sekundy, minuty,
godziny). Uruchomienie nastšpi po kliknięciu przycisku "Run" - można również ustawić autouruchamianie po
starcie aplikacji.

Opcje te odnoszš się do każdego pojedynczego profilu.
Istnieje możliwo ć uruchamiania wielu profili jednocze nie, jak również zastosowania opcji
autouruchamiania dla wielu profili w tym samym czasie.

Autouruchamianie
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Uruchomienie ręczne

W każdej chwili możliwe jest manualne uruchomienie profilu w aplikacji.
Należy w tym celu kliknšć na przycisk
wybrany profil w przeglšdzie profili.

w pasku przycisków lub kliknšć prawym przyciskiem myszy na

Uruchomiony profil można zatrzymać korzystajšc z przycisku stop

Uruchomienie ręczne

umieszczonego na ekranie statusu.
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Uruchomienie zdalne
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Uruchomienie zdalne

Istnieje również możliwo ć zdalnego uruchamiania uruchamiania profili konwersji.
W tym celu w folderze aplikacji Uni-Converter zainstalowany został plik uwengine.exe.
Użyj opcji "-help" w celu uzyskania szczegółów.
Uruchomienie w java -jar uwengine.jar [options] lub poprzez START uwengine.exe
Opcje konfiguracyjne:
-h pokaż pomoc
-v pokaż wersję
-c [plik konfiguracyjny] używa okre lonego pliku konfiguracyjnego
-f [folder konfiguracyjny] używa wszystkie pliki konfiguracyjne w okre lonym folderze
-p [nazwa profilu] uruchamia zdefiniowany profil
-d pokazuje informację debugowania
przykład zawarto ci pliku wsadowego uruchamiajšcego silnik ze zdefiniowanym profilem konwersji:
cd C:\Program Files\GLS\UniConverter\
START uwengine.exe -c C:\WINXP\Profiles\[username]\.gls\prod\profiles -p [converter profilename]

Uruchomienie zdalne
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Konfiguracja Uni-Box
Uni-Converter nie wysyła automatycznie numeru paczki GLS do Uni-Box. W zwišzku z tym należy ustawić
automatyczne przypisanie numerów paczek bezpo rednio w Uni-Box. W tym celu muszš być spełnione
pewne kryteria. W systemie GLS musi być utworzony numer klienta, łšcznie z przypisanym do niego
zakresem numerów paczek.
Ustawienia te muszš być zdefiniowane w Uni-Box przez przedstawiciela działu IT firmy GLS:
Informacje do wewnętrznego zdefiniowania przez GLS:
• Numer lokalizacji (e.g. DE 550)
• Numer klienta Gepard 2000 (np. 12345)
• Customer ID
• Zakres numerów paczek (od/do, z wyłšczeniem cyfry kontrolnej)
• Wprowadzenie GPDEL w tbnorange dla nosys
Ustawienia w Uni-Box:
• IBCUSTOMER=12345
• IBNORANGEREQUEST=GPDEL:Standard,C (C jest powišzane z IBCUSTOMER i powoduje, że
Box odpytuje jedynie o numery dla zdefiniowanego numeru klienta z Gepard 2000)
• IBNORANGEQTY=150;GPDEL:15 (np. 150 dla standardowych numerów NDI; 15 dla numerów
GPDEL)
• IBQTYNUM=100;GPDEL:5 (próg alarmowy w przypadku, gdy zostało już tylko 100 numerów
paczek NDI, zainicjowanie nowego zapytania. W przypadku gdy zostało już tylko 5 numerów
GPDEL zainicjowanie nowego zapytania)
• IBGPTUGEN=O (O=opcjonalnie, je li nie przetransmitowano numeru paczki, Box użyje numer
GPDEL)

Uni-Converter umożliwia sprawdzenie niezbędnych parametrów po zakończeniu konfiguracji profilu za
pomocš przycisku "test connection" logujšc się jako root do zdefiniowanego Uni-Box.
W przypadku zastosowania Uni-Box, format etykiety ustalony jest jako rozmiar A6, jak również przypisana
zostaje drukarka z parametrów IBPRINTER w Uni-Box.

Konfiguracja Uni-Box
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Edytor kodów formuł / mapowanie
Edytor kodów:

Edytor kodów jest modalnym oknem używanym do opracowania rekordów z czę ciami kodów java oraz do
mapowania warto ci klientów do składni GLS.

Użytkownik może wprowadzić dane (wyłšcznie dla celów testowych), napisać kodowanie java oraz wcisnšć
"Execute" w celu sprawdzenia rezultatów.

Edytor kodów formuł / mapowanie
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W zakresie kodów java stosować można dwie już okre lone zmienne: wprowadzenie oraz rekord.
Wprowadzenie jest zmiennš z warto ciš wprowadzenia pola tekstowego; w trakcie procesu importu zmienna
ta będzie miała warto ć danej z odpowiedniego pola. Rekord jest zmiennš zawierajšcš cały procesowany
rekord. Typy zmiennych: Wprowadzenie oznacza Cišg, Rekord oznacza UWRecord.
Poniższy przykład przedstawia wprowadzany plik, w którym rekord jest pełnym wierszem, a wprowadzenie
jest podkre lonym tekstem:

"OMG","1200-221",620,"R. 31 de Janeiro",3

przykład zastosowania:
Zmienna wprowadzenia interpretuje (wolne) okre lone pole jako oznaczenie serwisu.
Np. jedynie w przypadku, gdy warto ć "C" (wprowadzenie) znajduje się w polu (np. w polu 9 lub w
referencji do paczki), warto ci z okre lonych pól 5 i 6 powinny być użyte jako warto ć pobrania i referencje
dot. pobrania, stšd jedynie pojedynczy zestaw danych (rekord) (z "C") powinien być interpretowany jako
cash-service, pomimo tego, że klient wprowadza warto ć oraz referencję we wszystkich zestawach danych
dot. pliku.
if ( ! input.equals("C") )
{
record.set( "5","" );
record.set( "6", "" );
}
return "";
Zamiast stałych warto ci pól ustalonych w zasadach importu, formuła może zawierać ogólne zmienne
Uni-Convertera odnoszšce się do okre lenia pól. Zmienne te znale ć można w pliku profile.xml. Takie
zastosowanie ma tę przewagę, że wystarczy jedynie zmienić okre lenia pól w zasadach i nie dokonywać już
zmian w formule.
if ( ! input.equals("C") )
{
record.set( "services.cash_amounts","" );
record.set( "services.cash_references", "" );
}
return "";
Formuła musi być okre lona w zasadach dot. importu. Pole zasad importu nie jest zwišzane z zawarto ciš
formuły. Formuła ma znaczenie nadrzędne w stos. do okre lenia pola importu.

Mapowanie:

Edytor kodów formuł / mapowanie
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Opcja mapowania służy do powišzania specyficznych warto ci klienta ze składniš GLS w celu umożliwienia
odpowiedniego ich odczytania przez Uni-Converter, np. dla kodów krajów i oznaczeń serwisów. (np.: kod
kraju GER -> DE, flaga serwisu 11 -> COD).
Opcja mapowania nie została jeszcze wdrożona.

Edytor kodów formuł / mapowanie
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Jak pracować na rekordach
Użytkownik wykorzystać może szereg różnych rekordów. Poniżej znajduje się ich opis:

• set( String strKey, String strValue ) - dodanie elementu do rekordu
• get( String strKey ) - uzyskanie warto ci z elementu
• getValues() - uzyskanie wektora z wszystkimi warto ciami
• getKeys() - uzyskanie wektora z wszystkimi kluczami
• remove( String strKey ) - usunięcie elementu
• count() - uzyskanie rozmiaru rekordów
• contains( String strKey ) - sprawdzenie, czy rekord zawiera okre lony klucz
• setErrorCode( String strErrorCode ) - dodanie kodu błędu do rekordu

Jak pracować na rekordach
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Przykłady kodowania

• Użycie 4 pierwszych znaków z kodu pocztowego
• Look Ups
• Podział wprowadzenia w polach
• Ustawianie stałej wagi paczek
• Wybór kraju po długo ci kodu pocztowego (lub jego specyfice)
• Usuwanie € z pola
• Oznaczenie rekordu jako błędnego, je li pole nie zaczyna się od 4
• Division by 10
• Remove Space

Przykłady kodowania
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Użycie 4 pierwszych znaków z kodu pocztowego

String zipcode = input;
if ( zipcode.length() >= 4 )
{
zipcode = zipcode.substring(0, 4);
}
return zipcode;

Użycie 4 pierwszych znaków z kodu pocztowego
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Lookup Ups

LookUpTable = new Hashtable();
LookUpTable.put( "s1", "name1" );
LookUpTable.put( "s2", "name2" );
LookUpTable.put( "v5", "name3" );
String result = LookUpTable.get( input );
// if value is not on the table the record is marked with an error
if ( result == null )
{
record.setErrorCode( record.ERROR_E999_GENERAL_SYSTEM_ERROR );
return "";
}
return result;

Lookup Ups
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Dzielenie wprowadzenia w polach

name1 = "";
name2 = "";
name3 = "";
inputlength = ( ( String ) input ).length();
if ( inputlength > 59 )
{
name1 = input.substring( 0, 60 );
if ( inputlength > 119 )
{
name2 = input.substring( 60, 120 );
if ( inputlength > 179 )
{
name3 = input.substring( 120, 180 );
}
else
{
name3 = input.substring( 120, inputlength );
}
}
else
{
name2 = input.substring( 60, inputlength );

Dzielenie wprowadzenia w polach
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}
}
else
{
name1 = input;
}
record.set( "name2", name2 );
record.set( "name3", name3 );
return name1;

Dzielenie wprowadzenia w polach
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Ustawianie stałej wagi paczek

String strRet = "";
String strAmountOfParcels = record.get( "orderdata.amount_parcels" );
int iAmountOfParcels = 1;
if ( ! strAmountOfParcels.isEmpty() )
{
iAmountOfParcels = Integer.parseInt( strAmountOfParcels );
}
int iWeight = 4; // Fixed Weight Per Parcel
strRet = Integer.toString( iAmountOfParcels * iWeight );
return strRet;

Ustawianie stałej wagi paczek
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Wybór kraju po długo ci kodu pocztowego (lub jego specyfice)

if ( record.get( "delivery.zipcode" ).length() == 5 )
{
return "ES";
}
else
{
return "PT";
}

Wybór kraju po długo ci kodu pocztowego (lub jego specyfice)
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Usuwanie € z pola

if ( input.contains("\"€\"") )
{
return input.replace( "\"€\"" , "" );
}
return input;

Usuwanie € z pola
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Oznaczenie rekordu jako błędnego, je li pole nie zaczyna się od 4

if ( input.charAt(0) != '4' )
{
record.setErrorCode( record.ERROR_E999_GENERAL_SYSTEM_ERROR );
return "";
}
return input;

Oznaczenie rekordu jako błędnego, je li pole nie zaczyna się od 4
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Dzielenie przez dziesięć
przykład 000334 zwraca 33,4

int weight = Integer.parseInt( input );
double d = (double) weight / ( double) 10;

return d;

Dzielenie przez dziesięć
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Usuwanie spacji
W przypadku występowania pojedynczej spacji przed danš warto ciš, można jš usunšć za pomocš
następujšcej formuły:

return input.replace(" ","");

Usuwanie spacji
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Kody błędów

kod błędu
ERROR_E000_NO_ERROR = "E000";
ERROR_E500_CAN_BE_FLUSHED = "E500"
ERROR_E501_NOT_PROCESSED = "E501"
ERROR_E502_CAN_PRINT_ERROR = "E502"
ERROR_E900_MAX_FIELD_SIZE = "E900"
ERROR_E901_NO_VALUE_FOUND = "E901"
ERROR_E902_MISSING_MANDATORY_VALUE = "E902"
ERROR_E903_WRONG_VALUE_FORMAT = "E903"
ERROR_E904_ERROR_EVAL_FIELD = "E904"
ERROR_E905_UNABLE_TO_PARSE = "E905"
ERROR_E906_TAGSTREAM_ERROR = "E906"
ERROR_E907_QUERY_ERROR = "E907"
ERROR_E908_EXECUTION_ERROR = "E908"
ERROR_E999_GENERAL_SYSTEM_ERROR = "E999"

Kody błędów

opis
Brak błędu
Rekord może zostać pominięty
Rekord nie został opracowany
Błšd może być wydrukowany
Przekroczona dopuszczalna długo ć pola
Nie odnaleziono warto ci dla pola
Brakujšca warto ć obligatoryjna
Zły format warto ci
Błšd w trakcie oceny pola
Nie można przeanalizować odpowiedzi
Błšd w streamie tagów
Błšd zapytania
Błšd wykonania
Ogólny błšd systemowy
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