Raport do systemu Obrót PLW
wersja: 0.91

1. Zastosowanie i wymogi prawno – techniczne
Raport jest przeznaczony dla systemów ERP streamsoft PRO/prestiż, które użytkowane są w podmiotach
gospodarczych prowadzących obrót preparatami leczniczymi weterynaryjnymi. Zgodnie z przepisami
dotyczącymi obrotu preparatami leczniczymi, wydanymi przez Ministerstwo Rolnictwa od drugiego kwartału
2016 roku, zmienia się forma przekazywania tychże zestawień.
Dane będą przekazywane bezpośrednio przez podmioty prowadzące obrót PLW do specjalnie przygotowanej
platformy webowej Obrót PLW, opracowanej przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy
Instytut Badawczy, w formie pliku CSV o zdefiniowanej i zestandaryzowanej strukturze.
Podmioty przekazujące dane ograniczą się jedynie do przekazania kodu EAN produktu i ilości za określony
kwartał, pełna identyfikacja preparatu odbywa się po stronie platformy Obrót PLW tzn. określenie
prawidłowej nazwy zgodnie z dokumentacją rejestrową preparatu, kod MinRol i MA i inne. W związku z
powyższym autorzy systemu Obrót PLW przyjęli następującą specyfikację pliku importu:

#plik testowy z trzema opakowaniami
#kolejny wiesz komentarza
#możliwe są też puste wiersze
5909997006888;11
#komentarz przed wierszem
5909997006864;22; komentarz na końcu wiersza
5909997006871;333
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2. Plik eksportu ze streamsoft PRO/prestiż
W naszym pliku eksportu w komentarzach umieściliśmy dodatkowo następujące informacje diagnostyczne:
•

właściciela danych, a mianowicie nazwę firmy wraz z adresem, NIP oraz REGON (*) ,

•

datę i czas generowania raportu,

•

numer wersji zestawienia.

(*) Wprowadzenie obowiązku sprawozdawczego przez Ministerstwo Rolnictwa kilka lat temu wywołało wiele
kontrowersji, stąd w komentarzach znajduje się nazwa i dane teleadresowe właściciela danych.

#Właściciel danych: plockNET.pl, 09-402 Płock, Mickiewicza 19/175. NIP: 774-152-12-27 REGON:
140544929
#Data i czas generowania: 2016-02-14 12:06:15
5909997003344;306
...
5909997003337;306
#Raport do systemu Obrót PLW. Wersja raportu: 0.91 z dnia 14.02.2016 www.plocknet.pl

3. Działanie raportu
Raport ma następujące parametry wejściowe:
•

zakres dat dla dokumentów z wybranego przedziału,

•

typ dokumentów - zestawienie pozwala wybrać ze słownika określone typy dokumentów z listy, przy
czym analiza jest ograniczona tylko grupy sprzedaży (id_grupadok = 10),

•

miejsce sprzedaży – w przypadku firmy wielooddziałowej, gdzie każdy oddział ma własne zezwolenie
na obrót produktami leczniczymi, zgodnie z przepisami raport jest składany na konkretne zezwolenie,

•

grupa kartotekowa – raport zezwala wybrać z listy określone grupy kartotekowe, przy czym rodzaj grup
kartotekowych ograniczony jest do asortymentu (id_grkart = 2).
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Należy pamiętać, że naszym celem jest wyprowadzenie raportu w formie pliku CSV, więc wybieramy
drukowanie do pliku tekstowego. Zestawienie podpowiada rozszerzenie dla pliku wynikowego *.csv, natomiast
aplikacja Obrót PLW dopuszcza również pliki *.txt.

4. Wdrożenie i uwagi
Przy budowie przyjęto następujące założenie: zdefiniowano w systemie klasę kodów EAN, o nazwie MR.
Klasa kodów EAN MR jest wykorzystywana jedynie w omawianym raporcie, spowodowane jest to faktem
unikalności domyślnego EAN'a dla kartoteki, natomiast większość hurtowników używa dodatkowych indeksów
dla tych samych produktów o obniżonej cenie zakupu tzw. gratisów. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie,
aby raport zmodyfikować to wykorzystywania domyślnego kodu EAN dla kartoteki lub innej nazwy klasy
kodów.
Data i czas przygotowania: 14.02.2016 15:44:59
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