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Aktualizacja nazw geograficznych 
Comarch CDN XL
 

Usługa aktualizacji nazw geograficznych w bazie systemu Comarch CDN XL na podstawie aktualnych 

kodów pocztowych udostępnionych przez Pocztę Polską. Aktualizacja nazw województw, powiatów i gmin 

na kartach kontrahentów PL (np. na potrzeby raportów typu "mapa" w BI). 

 

Korzyści: 

 Możliwość pełniejszego wykorzystania narzędzi controllingowych – budowanie raportów typu „mapa”, raporty uwzględniające 

podział na województwa, powiaty, gminy, 

 Możliwość obserwacji aktywności handlowców na konkretnym terenie, 

 Możliwość poszerzenia działalności o tereny najmniej eksplorowane handlowo, 

 Możliwość odpowiedniego kształtowania cen, warunków handlowych na podstawie wniosków z raportu „geograficznego”, 

 Aktualizacja nie absorbuje użytkowników systemu. 

 

Wykonanie usługi: 

1. Zamawiający wystawia VPN do serwera SQL. Wymagane jest wydajne lącze VPN. 

2. Zamawiający otrzymuje skrypt do utworzenia użytkownika o ograniczonych uprawnieniach do bazy XL. Dotyczy to pozwolenia na 

wykonanie operacji na bazie XL: edycji poddane będą tabele CDN.KntKarty (wyłącznie update), CDN.KntAdresy (wyłącznie update), 

CDN.KntKody (insert i update). Informacje o pobranych danych i zmianach w bazie są dostępne dla Zamawiającego. 

3. Zalecamy, by administrator bazy SQL Zamawiającego usunął wszystkie rekordy z tabeli CDN.KntKody oraz zalecamy również 

wyczyszczenie przez administratora SQL pól powiat, gmina i województwo w tabelach CDN.KntKarty i CDN.KntAdresy. 

4. Wstępna diagnostyka procesu: Zamawiający otrzymuje pliki MS Excel zawierające informacje o poszczególnych klasach diagnostyki 

opisanych w Diagnostyka. Modyfikacja danych i ewentualna ponowna diagnostyka. 

5. Przypisanie regionów Comarch BI do w/w tabel XL. 
6. Raz na kwartał możliwa jest aktualizacja kodów PNA z Poczty Polskiej - usługa jest wykonywana od początku. 

 

Wymagania: 

 Comarch CDN XL – wersja aktualnie supportowana przez Comarch, 

 Wykonanie usługi wymaga wydajnego łącza VPN, 

 

Cena usługi:  

 Jednorazowa aktualizacja               1.000,00 pln netto 

 

 


