Eldata proff Prisnedlaster
Med Eldata proff prisnedlaster holder du Eldata oppdatert med de siste endringer i pris og rabatter
fra dine leverandører.

Hvordan komme i gang?
1. Inngå avtale med den enkelte leverandør om tilgang til pris og rabattavtaler over ftp.
Du må først kontakte dine leverandører for å få tilgang til deres ftp-område for nedlasting av
pris og rabattfiler i EFO-NELFO 4.0 format. Du vil da få en ftp-adresse per fil samt et
brukernavn og et passord. Dette er en avtale mellom deg og den enkelte leverandør og vil gi
ditt firma adgang til kontinuerlig oppdaterte priser og rabatter som gjelder for ditt firma.
2. Start konfigurasjonsprogrammet til Eldata prisnedlaster
Programmet startes ved å starte «Prisnedlaster Proff» fra eldatamappa. Dersom du har en
nettverksinstallasjon må du inn på serveren for å starte programmet fra eldatamappa der.

Prisnedlasteren kan alternativt startes ved å starte programmet prisimport.exe under nelfo\eldata80\prisnedlaster

3. Velg «Ny fil til overvåking»

4. Velg leverandør og filtype og legg inn brukernavn og passord

Leverandørnavn kan velges fra nedtrekksmeny. Dette er ikke absolutt nødvendig, men kan
gjøre det lettere å få inn riktig Ftp-adresse. Selve leverandørnavnet vil senere bli bestemt av
det som står i pris eller rabattfilen. Brukernavn og passord må du få fra de som leverer pris
og rabattfilene.
5. Legg in ftp-adresse, test forbindelse og trykk neste.

I feltet ftp-adresse kan du legge inn den ftp-adressen du har fått fra leverandøren. Dersom
du har valgt leverandør fra nedtrekksmenyen kan du alternativt få et forslag til ftp-adresse
fra oss ved å trykke knappen «beregn ftp-adresse». Sjekk i tilfelle at filnavn stemmer med
den avtalen du har med leverandøren. Endringer kan skje. Vi kommer med forslag, men det
er leverandøren som du har avtale med. Når du er ferdig trykker du «test». Dersom testen
sier ok, kan du trykke «Neste».
Dersom testen feiler kan du trykke «utforsk» for å se hvilke filer som er tilgjengelig og velge
en alternativ fil, f.eks dersom du ved et uhell har skrevet feil ftp-adresse. Alle filer på ftpadressen blir sjekket for filtype og lovlig format. Filer som er sperret for lesing blir merket
med rødt. Dersom du ikke får åpnet ftp-området bør du sjekke om første del av ftp-adressen
er riktig og om du har skrevet riktig brukernavn og passord. Andre feilkilder kan være
innstillinger i ditt nettverk. Sjekk i tilfelle dette med den som er ansvarlig for nettverket i din
bedrift.

6. Ta en siste sjekk på at du har riktig fil og trykk «lagre»

Filen er nå verifisert som en pris eller rabattfil som kan lastes ned over ftp. Du bør nå ta en
siste sjekk på at du faktisk har riktig fil, at der er riktig type, riktig firma og
organisasjonsnummer og at filnavn og brukernavn er i henhold til avtalen du har med
leverandøren.
Når du er ferdig trykker du «lagre». Dataene blir nå lagret i Eldata.
Dersom dette er første fil som legges til overvåkning, blir i tillegg oppgaveplanleggeren i
windows satt opp til å sjekke for endringer hos leverandøren hver natt kl.02.00. Dersom
maskinen skulle være avslått, vil sjekken kjøres når maskinen slåes på. Eventuelle endringer
av tidspunkt må gjøres i oppgaveplanleggeren. Dette vil ikke bli påvirket av nye filer som
legges til overvåkning.

Hvordan vet jeg at systemet fungerer?
Start «Prisnedlaster Proff» fra eldatamappa (prisimport.exe)
Dato og klokkeslett for siste import kan du lese i feltet «Sist oppdatert». Dersom importen feilet blir
dette markert med symbolet:
For å se logger på denne og tidligere nedlastinger av filen trykk:

= Prisfil
= Rabattfil

= Feil oppdaget!
= Endre oppsett

= Test forbindelse
= Se på logger

= Importer fil nå
= Avslutt overvåkning

= Manuell import
= Automatisk import
= Prisfil
= Rabattfil
= Import OK. Vis detaljert log.

= Vis pris/rabatt fil.

= Import feilet. Vis detaljert log.
I nedtrekksmenyen nede til venstre kan du, for den aktuelle leverandøren, velge om du vil se alle
logger, alle logger som resulterte i import, alle loger som resulterte i import av prisfil eller alle logger
som resulterte i import av rabattfil
*Logger fra automatisk nedlasting er felles for alle automatiske nedlastinger som er gjort denne
dagen. Du må derfor bla nedover i filen til du finner import av riktig fil dersom du ønsker å se detaljer
fra nedlastingen av denne aktuelle filen.

