INNOWACYJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA Biurem Rachunkowym
PPKonekt – automatyczne pobieranie kwot DRA z baz danych programu Płatnik ZUS

Aplikacja PPKonekt pozwala na integrację systemu PodatkiPodatki.pl z
Płatnik ZUS, automatycznie „monitoruje” do 5 baz jednocześnie i wysyła do
chmury kwoty deklaracji DRA dla obsługiwanych przez Biuro płatników ZUS.
W celu uruchomienia integracji PPK, która jest odpłatna 5 PLN miesięcznie,
niezależnie od ilości obsługiwanych Firm i do 5 baz danych należy zamówić ją w
Usługach specjalnych systemu PodatkiPodatki.pl

1. w lewym pasku nawigacji wybierz opcję „Usługi specjalne”
2. zamów PPKonekt - import danych z systemów księgowych i ZUS– na adres
email otrzymasz link do pobrania aplikacji w najnowszej, obowiązującej
wersji oraz KLUCZ API niezbędny do konfiguracji PPK
3. Pobierz aplikację PPKonekt
PPKonekt powinien zostać rozpakowany i skopiowany na dysk
komputera/serwera na którym są umieszczone bazy danych Płatnik ZUS.
4. Uruchom PPKonekt klikając w plik PPKonekt.exe

5. Skonfiguruj połączenie z bazą/bazami danych programu Płatnik ZUS
zgodnie z poniższą instrukcją:
Dane w polu Płatnik Connection String powinny być uzupełniane według
następującego schematu:
Dla bazy danych ACCESS:
Data Source=[pełna ścieżka do pliku bazy]; Jet OLEDB:Database
Password=[hasło do bazy danych];
Przykładowy Connection String wygląda następująco:
Data Source=D:\ProgramData\Platnik\Baza.mdb;Jet OLEDB:Database
Password=haslo123;
Dla Bazy danych MSSQL :
Server=[Ip lub nazwa serwera]; Database=[nazwa bazy danych]; User
Id=[login]; Password=[haslo];
Przykładowy Connection String wygląda następująco:
Server=192.168.1.100; Database=platnikDB; User Id=sa; Password=
haslo123;

6. Naciśnij przycisk Zapisz
Po uzupełnieniu danych w zakładce Ustawienia i wciśnięciu
przycisku Zapisz możemy przejść do zakładek od Baza 1 do Baza 5
i podejrzeć, czy połączenie zostało poprawnie nawiązane. W
przypadku poprawnego połączenia w zakładce wyświetli się tabela z
2 kolumnami z tabeli PLATNIK_IDENT: NIP i NAZWASKR. W
przypadku błędnego połączenia karta pozostanie pusta.
Aby uruchomić integrację dla podanych wcześniej danych należy
zdefiniować uruchomienie programu w harmonogramie zadań
systemu Windows z opcją /RunIntegration. Dodatkowo należy
skonfigurować zadanie w harmonogramie z opcjami nie
uruchamiania aplikacji jeśli instancja aplikacji jest już uruchomiona.
Dodanie opcji /Log powoduje logowanie zapytań i odpowiedzi do
Api.

7. Uruchom harmonogram zadań Windows

8. Z górnego MENU wybierz Akcja – Utwórz zadanie podstawowe

9. W uruchomionym kreatorze zadań wpisz nazwę oraz opis wywołania

Naciśnij Dalej

10. W kroku Wyzwalacz zadania pozostaw zaznaczoną opcję Codziennie

Naciśnij Dalej
11. W kroku Codziennie pozostaw dane bez zmiany

Naciśnij Dalej

12. W kroku Akcja pozostaw zaznaczoną opcję Uruchom program

Naciśnij Dalej
13. W kroku Uruchamianie programu naciśnij przycisk Przeglądaj i wskaż
lokalizację pliku PPKonekt.exe, skopiowanego na dysk z pkt. 3 instrukcji
W polu Dodaj argumenty (opcjonalnie) wpisz: /RunIntegration

Naciśnij Dalej

14. W kroku Podsumowanie zaznacz opcję Otwórz okno dialogowe
właściwości dla tego zadania, kiedy kliknę przycisk Zakończ

Naciśnij Zakończ
15. Skonfiguruj zakładkę Ogólne wg poniższego schematu

16. Przejdź do zakładki Wyzwalacze i naciśnij przycisk Edytuj

17. Skonfiguruj jak poniżej i naciśnij OK

18. Przejdź do zakładki Ustawienia i skonfiguruj jak poniżej

19. Naciśnij OK
System poprosi o wprowadzenie Użytkownika i Hasła do konta z
uprawnieniami administracyjnymi – wprowadź je i naciśnij OK

To wszystko, PPKonekt uruchomi się co 5 min, pobierze statusy deklaracji DRA i
wyśle je do PodatkiPodatki.pl

A nie mówiłem, że to proste ?

