
Eksport danych do AC Nielsen z programu
Small Business.

UWAGA. Aby mieć możliwość wysyłania danych do AC Nielsen z programu Small 
Business należy wykupić dodatkowy moduł do programu.

UWAGA Windows XP. Na komputerach z systemem Win XP należy zainstalować dodatek:
www.symplex.eu/download/idndl.x86.exe

Punkty które należy wykonać aby uruchomić automatyczny eksport danych do AC Nielsen.
1. Menu: Miesiące -> Eksport - import danych -> Eksport do innych programów -> 
Nielsen -> Konfiguracja -> Placówka. Należy wypełnić pola obligatoryjne: od F2 do F7. 
Następnie wybrać 'Wyślij dane testowe do AC Nielsen'.

2. Menu: Miesiące -> Eksport - import danych -> Eksport do innych programów -> 
Nielsen -> Konfiguracja -> Harmonogram. Jeśli jest widoczny przycisk 'Uruchom 
harmonogram SB na tym komputerze' należy uruchomić harmonogram SB za pomocą 
tego przycisku.

Konfiguracja.
Konfiguracji można dokonać w menu: Miesiące -> Eksport - import danych -> Eksport 
do innych programów -> Nielsen -> Konfiguracja.
Po wybraniu opcji z menu powjawi się poniższe okno dialogowe, które należy wypełnić 
wymaganymi danymi w zakładce 'Placówka'.



Po wpisaniu danych należy wysłać dane testowe do serwera Nielsen wybierając przycisk 
'Wyślij dane testowe do AC Nielsen'.
Zakładka 'Harmonogram' służy do konfiguracji automatycznego wysyłania danych do AC 
Nielsen. Automatyczna wysyłka relizowana jest poprzez harmonogram SB (zadanie: 
Eksport do AC Nielsen). Po przejściu w zakładkę 'Harmonogram' pojawią się poniższe 
informacje.

Ostatnia komunikacja – informacja kiedy ostatnio zostały wysłane dane do AC Nielsen.

Następna komunikacja – na kiedy zaplanowana jest następna wysyłka danych do AC 
Nielsen.

Uruchom Harmonogram SB na tym komputerze – uruchamia harmonogram SB (po 
uruchomieniu harmonogramu SB należy sprawdzić ikonę obok ikony zegara w Windows). 
UWAGA – przycisk widoczny kiedy harmogram SB NIE JEST URUCHOMIONY. Jeśli 
harmonogram SB pracuje przycisk nie jest widoczny.

Odśwież informacje – odświeża informacje o ostatnio wykonanej oraz następnej 
komunikacji (patrz wyżej).

Zaawansowane ustawienia harmonogramu – za pomocą tej opcji można zmienić 



domyślne ustawienia dla cyklicznego eksportu danych do AC Nielsen – np. godzinę 
uruchomienia eksportu czy okres za jaki mają być wysyłane dane.

Eksport danych do AC Nielsen. 
Wysyłane dane pobierane są z rejestru paragonów oraz faktur krajowych. Tworzony jest plik
wg ustalonej specyfikacji i taki plik wysyłany jest na serwer AC Nielsen.
Eksport można wykonać 'ręcznie' za dowolny okres z menu: Miesiące -> Eksport - import 
danych -> Eksport do innych programów -> Nielsen -> Eksport do AC Nielsen. Po 
wybraniu tej opcji pojawi się okno dialogowe w którym można określić okres z jakiego 
zostaną wyksportowane dane.
Eksport automatyczny realizowany jest za pomocą harmonogramu SB skonfigurowanego 
wcześniej w zakładce 'Harmonogram' w oknie dialogowym 'Konfiguracja'.

Paragony z kasy fiskalnej.
W programach, które odczytują sprzedaż z kasy fiskalnej należy zwrócić uwagę na to w jaki
sposób skonfigurowana jest komunikacja z kasą fiskalną. Należy wybrać jedną z poniższych
konfiguracji.
1. Odczyt z kasy fikalnej na podstawie bufora paragonów.
2. Podczas zatwierdzania odczytu z kasy fiskalnej należy wybrać 'Utwórz paragon ze 
sprzedanymi towarami'.

Obsługa kilku fizycznych sklepów w jednym programie.
Np. SSPOS i kasy fiskalne przez internet.
Istnieje możliwość takiej konfiguracji programu w której kilka fizycznych sklepów 
prowadzi sprzedaż z jednego programu Small Business czy to poprzez stanowisko SSPOS 



czy poprzez kasę fiskalną.
W takim przypadku należy wykupić tyle licencji na moduł AC Nielsen ile jest lokalizacji w 
których prowadzona jest fizyczna sprzedaż. W przypadku więcej niż jednej licencji AC 
Nielsen po wejsćiu w konfigurację pojawi się lista sklepów jak poniżej.

Dla każdego sklepu z listy należy wypełnić konfigurację (opis powyżej).
Dodatkowo dla każdego sklepu należy wskazać listę kas fiskalnych lub stanowisk SSPOS 
działąjących w konfigurowanej lokalizacji.



Należy ustawić 'Stanowisko SSPOS' i jego numer w przypadku sprzedaży przez SSPOS 
przez internet. Numer w tym przypadku należy przepisać z konfiguracji zdalnego SSPOS'a. 
Jak poniżej.

Należy ustawić 'Kasa fiskalna' i jej numer w przypadku sprzedaży zdalnej poprzez kasę 
fiskalną. Numerem w tym przypadku będzie nr kasy z listy skonfigurowanych kas 
fiskalnych. Jak poniżej.




