
ERP Connect 
 

Programmet lar PCKasse og et ERP-system kommunisere sammen på en forhåndsdefinert plattform. 

Infoen som utveksles er: 

 

Inn til PCKasse: 

• Varer inn i PCKasse fra ERP 

• Kunder inn i PCKasse fra ERP 

Ut av PCKasse: 

• Lagerendringer fra PCKasse til ERP 

• Regnskapsutlegg fra PCKasse til ERP 

 

 

 

Installasjon: 

Pakk ut programmet på din PC. 

 

Opprett ett import område på din maskin.  

I dette eksempel c:\utveksling. 

Kjør følgende kommando på området erp connect er lagt inn:  

 

«ErpConnector.exe c:\utveksling -setup» 

 

 

 

 



Innstillinger: 

 

 

Server: Din SQl server som holder basen til PCKasse. 

Database: Din database som inneholder dataene til PCkasse. 

Bruker: SQL-bruker med rettigheter til å lese i basen 

Passord: Passordet til din SQL-bruker. 

 

Api url: Ikke i bruk foreløpig. 

Api Token: Ikke i bruk foreløpig. 

Forrige SignaturID: En ID som sørger for at ikke samme dataene blir sendt flere ganger. 

(Ikke rør denne med mindre man virkelig vet hva man gjør) 

 

Bruk: 

Start programmet med Task Scheduler (oppgaveplanlegger) i faste intervaller.  

5 minutter kan være et bra valg. 

Husk å spesifiser mappen den skal bruke. 

For eksempel «ErpConnector.exe c:\utveksling». 

 

 

 

 

 

 



Data: 

Varer 

Filbasert 

• Importerer articles*.txt fra en angitt lokal mappe 

• TAB separert 

• Felter 

o Varenummer (string) 

o Navn (string) 

o Pris eks mva (decimal) 

o Mva% (decimal) 

o Strekkode (string) 

o Tilbudspris (decimal) 

o Tilbud fra (date – ISO 8601) 

o Tilbud til (date – ISO 8601) 

o Salgskonto i regnskap (int32) 

• Kjøres hvert 5 min, eller sjeldnere (Oppgaveplanlegger, task scheduler) 

 

Kunder 

• Filbasert 

• Importerer customers*.txt fra en angitt lokal mappe 

• TAB separert 

• Felter 

o Kundenummer (Int32) 

o Navn (string) 

o Adr1 (string) 

o Adr2 (string) 

o Postnr (string) 

o Sted (string) 

o Orgnr (string) 

• Kjøres hvert 5 min, eller sjeldnere (Oppgaveplanlegger, task scheduler) 

 

Lagerendringer fra kontantordre 

Fakturerte ordre genererer ingen endringer da det ikke er meningen at man skal bruke fakturadelen i 

PCKasse sammen med ERP Connect. 

• Filbasert 

• Eksporterer til StockChanges*.txt der * er yyyyMMddTHHmmss 

• TAB separert 

• Felter 

o Varenummer (string) 

o Lagerendring (decimal) 

• Kjøres hvert 5 min, eller sjeldnere (Oppgaveplanlegger, task scheduler) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Regnskap 

• PCK regnskapsutlegg 

• TAB-separert 

o Bilagsdato (yyyymmdd) 

o Bilagsnr 

o Debit 

o Kredit 

o Beløp ink mva 

o Avdelingsnr 

o Prosjektnr 

o Fakturanr (betalt i kasse) 

o Forfallsdato 

o KID kode 

o Kundenr 

o Navn 

o Mailingaddress 

o Mailingaddress2 

o MailingZIP 

o MailingCity 

o MailingCountry 

o Telephone 

o Phone 

o Email 

• Røde felter er kun for fakturajournal og kundepost 

 


