Instrukcja korzystania z modułu Export/Import z poziomu programu Carwert
Zawartość dokumentu:

Dokument zawiera skróconą instrukcje obsługi modułu EXPORT/IMPORT w programie Carwert.
Pierwsza część tego dokumentu dotyczy konfiguracji ustawień modułu Import/Export, druga część
zawiera opis importu szkód, trzecia część dotyczy exportu szkód.
Konfiguracja modułu Import/Export
Do prawidłowego funkcjonowania modułu Import/Export wymagane jest skonfigurowanie modułu.
W tym celu po uruchomieniu programu Carwert należy przejść do modułu NARZĘDZIA
ADMINISTRACYJNE a następnie kliknąć na przycisk Opcje Importu/Exportu.

W oknie konfiguratora Importu/Exportu należy wprowadzić odpowiednie ustawienia poprzez
zaznaczenie pól kursorem myszki przy poszczególnych opcjach.

Zmiana domyślnej ścieżki dla plików
exportowanych możliwa jest poprzez przycisk
PRZEGLĄDAJ

Opis dostępnych opcji:

Uaktywnij export/import – zaznaczenie tej opcji spowoduje aktywacje okna i możliwość
konfiguracji modułu Import/Export

Lokalizacja eksportowanych/importowanych plików – lokalizacja, w której zapisywane będą
exportowane pliki. Zmiana lokalizacji możliwa jest za pomocą przycisku PRZEGLĄDAJ.
Eksportuj całą kalkulację – zaznaczenie opcji umożliwia export całej szkody do pliku (*.crw)
Plik pozwala na przekazywanie szkód pomiędzy różnymi instalacjami programu Carwert.
Eksportuj pisma – opcja pozwala na eksportowanie wszystkich raportów drukowanych z
poziomu szkody (Carwerta) do plików w tekstowych (pliki: *.pdf lub *.rtf)
Pokaż listę pism do wyboru – zaznaczenie opcji powoduje, iż przed rozpoczęciem ostatniego
etapu exportu szkody użytkownik ma możliwość zaznaczenia pism, które mają być eksportowane
Wszystkie pisma – zaznaczenie tej opcji powoduje, iż w procesie exportu nie pojawia się lista
pism do wyboru, a zawsze eksportowane są wszystkie pisma.
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Format pdf/format rtf – określenie formatu pliku, w jakim mają być zapisywane eksportowane
pisma

Numer kalkulacji/numer szkody – określenie, który z numerów ma być wykorzystywany jako
nazwa eksportowanych plików. Dotyczy to plików tekstowych jak również pliku z całą zawartością
szkody (plik crw)
Wszystkie pliki zapisz w podkatalogu [Data]_[Nr szkody] – zaznaczenie opcji spowoduje, iż
przy exporcie szkody pliki zapisywane będą w katalogu, którego nazwa będzie zawierała datę
exportu jak również numer szkody. Oczywiście katalog tworzony będzie w głównej lokalizacji,
jaka została wskazana w konfiguracji modułu.

Import szkody
Opis: funkcjonalność umożliwia pobieranie szkód wykonanych na innych komputerach w programie
Carwert, do programu Carwert na własnym komputerze. Tak zaimportowana szkoda może być
dowolnie modyfikowana od punktu, w którym poprzedni użytkownik zakończył wyliczenia i
opracowywanie szkody.
Obok wyliczeń pobierane są również dane identyfikacyjne szkody takie jak: dane pojazdu, dane
klienta, dane szkody.
Skrócona instrukcja importu
1. Uruchomić program Carwert i zalogować się do systemu
2. Uruchomić moduł KALKULACJA

3. W oknie kalkulacja kliknąć na przycisk EXPORT/IMPORT
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4. Następnie należy wskazać katalog, w którym znajduje się plik z rozszerzeniem *.crw, który to
plik zawiera dane szkody, jaka ma być zaimportowana. Nazwa pliku składa się z:
xxxxxx.crw gdzie xxxxxx numer szkody.

Po wybraniu pliku należy kliknąć na przycisk OTWÓRZ., co spowoduje uruchomienie importu szkody
do programu Carwert.
Należy pamiętać, iż w przypadku szkód importowanych z innych wewnętrznych systemów
archiwizacyjnych szkody ewentualnie trzeba najpierw skopiować z serwera na komputer lokalny lub
do lokalizacji, którą użytkownik będzie w stanie wskazać w wyżej pokazanym oknie.
Plik z rozszerzeniem *.crw dostępny jest w szkodach, które opracowywane były w programie
Carwert.
W przypadku, gdy w bazie programu Carwert istnieje szkoda o parametrach zgodnych z importowaną
szkodą pojawi się informacja w formie komunikatu:

Kliknięcie na przycisk TAK spowoduje kontynuowanie importu szkody, kliknięcie na przycisk NIE
spowoduje przerwanie importu szkody.
5. Po zakończeniu procesu importu, szkoda jest gotowa do dalszej obróbki w programie Carwert.
Należy pamiętać, iż szkoda została zaimportowana ze wszystkimi danymi oraz wyliczeniami, jakie
znajdowały się w pliku *.crw.

Eksport szkody
Opis: funkcjonalność pozwala na wyeksportowanie szkody do pliku w formacie *.crw, w którym
zawarte są wszystkie dane szkody dotyczące dokonanych w szkodzie wyliczeń oraz parametry
identyfikacyjne szkody. Moduł exportu umożliwia także równoczesny export raportów drukowanych
w szkodzie do plików tekstowych.
Plik *.crw następnie może być zaimportowany na dowolny komputer, na którym zainstalowany jest
program Carwert w celu dalszej modyfikacji szkody. Pliki eksportowane są również w celu
dołączenia ich do odpowiedniej szkody w systemach wewnętrznych ubezpieczyciela .
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Skrócona Instrukcja exportu
1.

W celu dokonania exportu wyliczonej szkody należy z poziomu aktualnie opracowywanej szkody
kliknąć na przycisk EXPORT/IMPORT

2. W kolejnym oknie należy zaznaczyć pole Export Carwert i wybór potwierdzić przyciskiem OK.

3. Pojawi się okno, w którym użytkownik określa, jakie raporty mają być eksportowane do plików
tekstowych. Należy pamiętać, iż przy exporcie domyślnie zaznaczone są wszystkie pisma. W
przypadku, gdy raport nie powinien być eksportowany przy określonym raporcie należy
zlikwidować znacznik poprzez kliknięcie kursorem myszki. W ten sam sposób dokonuje się
zaznaczenia pisma. Pisma, przy których figuruje znacznik zostaną wyeksportowane do plików
tekstowych (format *.pdf).

UWAGA: dostępny zestaw pism (raportów) wewnętrznych jest zależny od firmy użytkownika i
wprowadzonego do programu identyfikatora.
Kliknięcie na przycisk EKSPORTUJ spowoduje przejście do następnego etapu procesu exportu
szkody. W przypadku wyboru przycisku ANULUJ proces exportu szkody zostanie przerwany.
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4. Kolejne okno umożliwia zmianę lokalizacji katalogu, do którego eksportowane będą pliki. W
oknie zaznaczona jest lokalizacja domyślna, jaka została wprowadzona w Narzędziach
Administracyjnych. Zmiany można dokonać poprzez klikniecie na przycisk PRZEGLĄDAJ.

Należy także pamiętać, iż w wybranym katalogu program automatycznie stworzy w trakcie generacji
plików katalog, którego nazwa składa się z daty eksportu oraz numeru szkody. W tym katalogu
zostaną umieszczone pliki z dokumentami tekstowymi oraz plik zawierający elektroniczną wersje
opracowanej w Carwercie szkody.
Klikniecie na przycisk OK. spowoduje uruchomienie exportu szkody, klikniecie na ANULUJ spowoduje
przerwanie exportu szkody
5. W trakcie eksportowania szkody pojawi się okno ze wskaźnikiem postępu procesu.
Znikniecie okna jest równoznaczne z zakończeniem procesu exportu szkody. Wszystkie pliki zostały
umieszczone w odpowiednim katalogu. Pliki są gotowe do przeniesienia do innej lokalizacji lub do
przesłania pocztą.

6. Zawartość katalogu z wyeksportowana szkodą
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Opis plików:

PL2005080800234.crw – plik xml zawierający elektroniczna wersję szkody. Plik można
zaimportować do innego programu Carwert i zmodyfikować wyliczenia: np. dodatkowe oględziny itp.
Pliki *.pdf – raporty programu Carwert zapisane w formie tekstowej. Zestaw tych plików uzależniony
jest od dokumentów, jakie użytkownik wybrał do exportu patrz pkt 3. Eksport danych
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