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Instalacja licencji dodatku 
W pierwszej kolejności należy zaczytać licencję ( otrzymany plik xml). 

Wchodzimy „Pomoc->Licencje enova365” 

 

Stajemy na licencji i klikamy przycisk „Licencje dodatków” 

 

Klikamy „Wczytaj z pliku” i wskazujemy otrzymaną licencję w postaci pliku „xml” 

 

Instalacja pliku dll 

Dodatek instalowany w bazie danych 
Wchodzimy „Narzędzia-> Opcje ->Systemowe->Rozszerzenia 

Następnie -> Dodaj/Aktualizuj rozszerzenia i  wskazujemy plik solidcomp.Importer.dll 

 

Następnie klikamy - > „Zapisz i zamknij” 

 

Dodatek instalowany poza bazą danych 
W zależności od wersji systemu dodatek kopiujemy do ścieżki: 

Wersja systemu 32bit: 

    C:\Program Files (x86)\Common Files\Soneta\Assemblies 

Wersja systemu 64bit: 

  C:\Program Files\Common Files\Soneta\Assemblies 
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Widok poprawnej instalacji 
Jeśli instalacja została prawidłowo wykonana, po zalogowaniu do enovy  

„Ewidencja dokumentów -> Dokumenty” będzie widoczny dodatkowy przycisk „Import dokumentów(x.x). 

 

 

Import słowników 
Aby zaimportować definicje słowników należy wejść: 

Ewidencja dokumentów -> Dokumenty - > Czynności -> solidcomp -> Załóż słowniki 
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Słowniki importów opis 
Wszystkie słowniki definiujemy w „Narzędzia -> Opcje ->  Ogólne -> Definicje słowników” 

Każdy „program” ma swój własny słownik.  

 

Każdy z zaznaczonych słowników musi mieć wpisaną dokładnie taką nazwę jak w załączniku. 

(wielkość liter ma znaczenie) 

 

Nazwy słowników: 
 solidcomp.Import.Optima 

 solidcomp.Import.RaksSQL 

 solidcomp.Import.Subiekt 

 solidcomp.Import.WfMagWin 

 solidcomp.Import.JpkVAT_3 

 solidcomp.Import.JpkFA_1 

Subiekt 5x, Subiekt GT - przypisywanie dokumentów 
Nazwa słownika: solidcomp.Import.Subekt 

Przypisania dokonujemy otwierając słownik: 

 

Kolumna „Symbol” -> wpisujemy kod dokumentu z  pliku importowanego  *.epp 

Kolumna „Nazwa”  -> wpisujemy kod dziennika enova do jakiego ma zostać zaimportowany dokument. 
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Kod dziennika możemy sprawdzić w „Narzędzia -> Opcje -> Ewidencja dokumentów -> Definicje 

dokumentów. Wybieramy typ „Sprzedaż Ewidencja” 

 

Kody dokumentów, które nie zostaną wpisane do słownika, podczas importu zostaną pominięte 

Ustawienia Subiekt 5.x 

W celu uruchomienia modułu Komunikacja należy wejść w opcję Administrator -> Różne -> Parametry systemu -> 

KOMUNIKACJA i w pole Kod podmiotu w komunikacji wpisać dowolną nazwę, np.: PODMIOT1. Pozostałe opcje są bez 

znaczenia. 

 

 

Optima - przypisywanie dokumentów 
Nazwa słownika: solidcomp.Import.Optima 

Przypisania dokonujemy otwierając słownik: 

 

Ponieważ w pliku Optimy nie da się wyodrębnić kodów dokumentów, pole symbol musi mieć 

tylko dwie wartości: 

 FV – dla dokumentów sprzedaży 

 KFV – dla dokumentów korekt sprzedaży 

Kolumna „Nazwa”  -> wpisujemy kod dziennika enova do jakiego ma zostać zaimportowany symbol FV,KFV 

Kod dziennika możemy sprawdzić w „Narzędzia -> Opcje -> Ewidencja dokumentów -> Definicje 
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dokumentów. Wybieramy typ „Sprzedaż Ewidencja” 

 

Kody dokumentów, które nie zostaną wpisane do słownika, podczas importu zostaną pominięte 

RaksSQL - przypisywanie dokumentów 
Nazwa słownika: solidcomp.Import.RaksSQL 

Przypisania dokonujemy otwierając słownik: 

 

Kolumna „Symbol” -> wpisujemy kod dokumentu z  pliku importowanego  *.xml 

Kolumna „Nazwa”  -> wpisujemy kod dziennika enova do jakiego ma zostać zaimportowany dokument. 

 

Kod dziennika możemy sprawdzić w „Narzędzia -> Opcje -> Ewidencja dokumentów -> Definicje 

dokumentów. Wybieramy typ „Sprzedaż Ewidencja” 

 

Kody dokumentów, które nie zostaną wpisane do słownika, podczas importu zostaną pominięte 
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WfMagWin - przypisywanie dokumentów 
Nazwa słownika: solidcomp.Import.WfMagWin 

Przypisania dokonujemy otwierając słownik: 

 

Kolumna „Symbol” -> wpisujemy kod dokumentu z  pliku importowanego  *.xml 

Kolumna „Nazwa”  -> wpisujemy kod dziennika enova do jakiego ma zostać zaimportowany dokument. 

 

Kod dziennika możemy sprawdzić w „Narzędzia -> Opcje -> Ewidencja dokumentów -> Definicje 

dokumentów. Wybieramy typ „Sprzedaż Ewidencja” 

 

Kody dokumentów, które nie zostaną wpisane do słownika, podczas importu zostaną pominięte 

 

JpkVAT_3 - przypisywanie dokumentów 
Nazwa słownika: solidcomp.Import.JpkVAT_3 

Przypisania dokonujemy otwierając słownik: 

 

Ponieważ w pliku JpkVAT_3  nie da się wyodrębnić kodów dokumentów, pole symbol musi mieć 

tylko jedną wartości: 

 FV – dla dokumentów sprzedaży i korekt 

Kolumna „Nazwa”  -> wpisujemy kod dziennika enova do jakiego ma zostać zaimportowany symbol FV 

Kod dziennika możemy sprawdzić w „Narzędzia -> Opcje -> Ewidencja dokumentów -> Definicje 
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dokumentów. Wybieramy typ „Sprzedaż Ewidencja” 

 

Kody dokumentów, które nie zostaną wpisane do słownika, podczas importu zostaną pominięte 

JpkFA_1 – przypisywanie dokumentów 
Nazwa słownika: solidcomp.Import.JPK_FA_1 

Przypisania dokonujemy otwierając słownik: 

 

 

Ponieważ w pliku JPK_FA_1  nie da się wyodrębnić kodów dokumentów, pole symbol musi mieć 

tylko jedną wartości: 

 FV – dla dokumentów sprzedaży i korekt 

Kolumna „Nazwa”  -> wpisujemy kod dziennika enova do jakiego ma zostać zaimportowany symbol FV 

Kod dziennika możemy sprawdzić w „Narzędzia -> Opcje -> Ewidencja dokumentów -> Definicje 

dokumentów. Wybieramy typ „Sprzedaż Ewidencja” 

 

Kody dokumentów, które nie zostaną wpisane do słownika, podczas importu zostaną pominięte 
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Parametry importu 
Po kliknięciu -> „Import dokumentów” pokaże się okno parametrów: 

 

Parametr: 

 Firma Handlowa na „TAK” – pozycje w rejestrze VAT będą jako Typ sprzedaży -> Towar 

 Firma Handlowa na „NIE” – pozycje w rejestrze VAT będą jako Typ sprzedaży -> Usługa 

 Format źródłowy – typ programu z jakiego importujemy 

 Plik wejściowy – wskazujmy plik do importu 

 Okres kontrolny – Tylko dokumenty z datą sprzedaży z powyższego okresu będą zaimportowane 


