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Import av lagenheter 55B
Då vi inte stödjer att man importerar två beställningar till samma databas så behöver man manuellt
ändra så att programmet ser det som samma beställning. Detta går bra då det är en separat tabell så
övriga beställningen påverkas inte. Detta påverkar både import av engångsuttag och avisering.
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IMPORT ENGÅNGSUTTAG
Namnet på filen innehåller beställningsnumret, detta behöver ändras.
1. Filnamnet kan exempelvis se ut så här:
AD.12345_010101_01.20180407.123.55B.E.txt
Siffrorna i fet stil ovan är beställningsnumret och behöver ändras så att de stämmer överens med er
ordinarie avisering. Tips är att titta på en av dina aviseringsfiler och ändra de siffrorna som är mellan
AD och datumet så att de stämmer med siffrorna i din ordinarie avisering.
2. Första raden i filen.
Öppna engångsuttaget i Notepad (ibland behöver man först öppna filen i Wordpad, spara och sedan
öppna i Notepad för att få rätt formatering, varje post ska stå på en egen rad, ingen radbrytning,
ibland kan man också komma runt det genom att stänga av word wrap under Format menyn.)
Första raden kan ex se ut så här:
00A;00000000000000000;12345_010101_01;4745;2;ÖFF;11.30; 20180407;
20180407000256672;20151225000002186
Texten i fetstil och röd - beställningsnumret
texten i fetstil och blå - kundID

Jämför med din ordinarie avisering och ändra dessa två sifferpar (observera sifferparen är tabseparerade). Det är endast dessa två poster som ska ändras, inga andra.
Därefter så ska engångsuttaget med 55B (lägenheter) gå att importera.
Får du några felmeddelanden i importen så bara skicka in loggfilen som vanligt.
Observera att vi har ett filter i "hämta filer för import" som gör att du inte kan lägga till en fil om den
inte har ett löpnummer som är högre än senast importerade aviseringsfil.
Så beroende på vilket namn som filen får så kan ni behöva gå till GEOSECMA Manager > Moduler >
Fastighet > Importera fastigheter > Import fastigheter > Importinställningar > Steg 3 Beteende och
bocka för alternativet "Starta om deaktiverad import:"

Glöm dock inte att ta bort bocken igen när ni är klara så att filtret återställs

IMPORT AVISERINGAR
Det finns två sätt att importera aviseringar på. Vilket ni använder beror på vad ni tycker är enklast
samt om ni idag har en schemalagd import av fastighetsdata på helgen, då kanske variant A (som jag
tycker är enklast) inte fungerar för er.

Variant A
Import av aviseringar för 55B görs genom att dessa poster kopieras över till er ordinarie aviseringsfil.
Om ni har en schemaläggning igång för FIR importen så måste detta göras manuellt innan
schemaläggningen importerar aviseringsfilen.
För att kopiera över 55B posterna gör följande:
Öppna er ordinarie avisering samt er avisering för 55B.
Kopiera alla 55B raderna (ej första 00A eller 999 raderna). Klistra in 55B raderna sist i er ordinarie
aviseringsfil innan 999 raden.
Sista raden kan se ut så här:
999;99999999999999999;321
Det sista värdet 321 anger hur många rader det finns i aviseringsfilen. Plussa upp detta värde med så
många 55B poster du klistrat in.
OBS. Detta värde MÅSTE stämma, annars så kommer du att få ett fel när du importerar då vi
kontrollerar detta värde.
Tips: För att se hur många rader det finns i filen, se till att filen är öppnad i Notepad, ställ
musmarkören sist på 999 raden och tryck Ctrl + G, detta öppnar dialogen Go to line. Om inte värdet
stämmer, så byt ut värdet i sista posten till det som står i dialogen.
Tips2: Kontrollen vid importen kommer också att meddela förväntat antal poster om värdet här inte
stämmer, ändra då och kontrollera igen.

Variant B
Om man kör schemalagd import på söndagar så kan det vara svårt att hinna med att kopiera in
lägenhetsposterna innan import. Då kan man istället manuellt importera lägenheterna genom att
”fejka” beställningsnummer och löpnummer på aviseringsfilen för lägenheter. Löpnumret ändras till
samma som senaste importerade aviseringsfil för att inte ”störa” den schemalagda importen som
importera filerna i löpnummerordning.
Detta måste göras dels för namnet på aviseringsfilen.
Dels på första raden i aviseringsfilen.
Steg 1. Ändra namnet på aviseringsfilen för lägenheter
Säg att ditt ordinarie beställningsnummer är: 12345_1111_01
Säg att din senaste importerade aviseringsfil har löpnummer 102.
Exempelvis: AD.12345_1111_01.20180407.102.A.txt
Då måste du ändra namnet på din lägenhetsavisering till samma beställningsnummer, samma
löpnummer och ändra A till B efter löpnumret. Jag lade även till 55B i namnet för att göra det tydligare
när man tittar i importerad mappen att det är lägenheterna som ligger i filen.
Exempelvis: AD.12345_1111_01.20180407.102.55B.B.txt
Steg 2. Ändra beställningsnummer även för startposten i aviseringsfilen.

Öppna aviseringsfilen för lägenheter i Notepad (ibland behöver man först öppna filen i Wordpad,
spara och sedan öppna i Notepad för att få rätt formatering, varje post ska stå på en egen rad, ingen
radbrytning, ibland kan man också komma runt det genom att stänga av word wrap under Format
menyn.)
OBS om där bara finns en 00A och en 999 rad så innehåller aviseringsfilen inga poster och då kan
man hoppa över denna veckas aviseringsfil)
På första raden i aviseringsfilen finns en startpost. Denna kan exempelvis se ut så här:
00A;00000000000000000;567892222_01;4745;1000;ÖFF;11.30;20180407;20180407000129939;20180407000143575
Fält 3 innehåller beställningsnummer och måste uppdateras till beställningsnumret för ordinarie
avisering.
Ändra beställningsnumret så att det överensstämmer med ordinarie avisering och spara.
00A;00000000000000000;123451111_01;4745;1000;ÖFF;11.30;20180407;20180407000129939;20180407000143575

Därefter importera aviseringsfilen för 55B. Vid import så kommer det att dyka upp en varning om att
valda filer ligger i fel ordningsföljd. Bocka för ”Fortsätt med denna fillista” och spara och kör
importen.

