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1. Princip synchronizace

1.1. Záměr
Výsledkem synchronizačního procesu je mít v Atollonu stejné hodnoty vybraných typů dat, jako v propojeném  
systému. Přitom některé údaje se jen kopírují, jiné se udržují v neustálé vzájemné shodě.

1.1.1. Univerzálnost a determinismus

Synchronizační funkce na straně Atollonu jsou nezávislé na systému, se kterým bude synchronizace probíhat.  
Předpokládá se, že synchronizace je volitelná vlastnost, kterou lze mít na straně serveru trvale vypnutou 
(neaktivní) nebo ji v určitých obdobích zapnout.

Při prvním spuštění proběhne kopírování kompletního seznamu vybraných typů dat se zaznamenáním vazeb
mezi jejich hodnotami v obou systémech.

Následný provoz nebo každé následující spuštění bude udržovat data v obou systémech shodná. V žádném 
případě nesmí dojít k duplicitám, chybějícím údajům, ani k dlouhodoběji přetrvávajícím rozdílům (pokud se 
synchronizace provádí v intervalech).

1.1.2. Varianty

Je třeba připravit synchronizační nástroj tak, aby dokázal řešit následující situace:
1) První synchronizace (nových databází bez záznamů o změnách)
2) Synchronizace po obnově dat v externím systému (v párovací tabulce jsou neplatné záznamy)
3) Synchronizace po obnově dat CRM (v párovací tabulce chybí záznamy)
4) Pravidelná synchronizace

To vše v kombinacích s možnostmi:

A) Synchronizace vybraných objektů pouze z externího systému (ze systému CRM se nekopíruje nic) 
B) Synchronizace vybraných objektů pouze z CRM (z externího systému se nic nekopíruje) 
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C) Oboustranná synchronizace vybraných objektů

Vybranými objekty mohou být kombinace všech předmětů synchronizace (například firmy a osoby, pouze firmy, 
pouze osoby, firmy a osoby a položky a objednávky, atd.).

Poznámka:
Pro tzv. "mrtvé" záznamy (nebo jakékoliv jiné označení), lze v partable využít atribut Data, který slouží k 
libovolným poznámkám. Povinné je pole ID (z CRM). Otherkey může být NULL nebo cokoliv (je typu text). Podle 
pole Data lze filtrovat v kombinaci s ostatními parametry v režimu Select (id, otherkey, ...), kdy není použit žádný 
parametr only (onlynew, onlychanged, ...).

1.2. Provázanost objektů, souvislosti

Data určená k synchronizaci mohou mít vazby na další objekty, bez kterých není přenesená informace úplná  
nebo později dohledatelná. Příkladem je oddělené ukládání kontaktních adres nebo povinná příslušnost zboží 
ke skladu.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat obecnosti CRM systému. Volně definovatelné jsou mnohé typy a struktury.

Obvykle se uživatelsky definovatelné typy váží na konstantní systémové definice, ze kterých je nutné vycházet. 
Následuje objasnění datových vazeb v Atollonu.

1.2.1.  Výchozí hodnoty a inicializace

Některá data mohou být v CRM ve více variantách (např. více adres pro jeden kontakt). V takových případech je 
nutné nechat uživatele určit, která instance se při synchronizaci použije.

Nastavení výchozích hodnot se doporučuje provádět v registrech Atollonu z prostředí aplikace.

Optimální je ihned při instalaci nebo prvním spuštění prověřit všechna variabilní nastavení a vyzvat k upřesnění.  
Synchronizační program může uživateli nabídnout na výběr založení chybějících objektů nebo opakování  
kontroly, až uživatel nastavení doplní.

Příklad:
V Atollonu chybí typ kontaktního spojení pro uložení telefonu. Program nabídne založení typu kontaktního 
spojení, pojmenovaném podle jeho názvu v synchronizovaném systému. Uživatel si však může vyžádat založení 
typu s vlastním pojmenováním, nebo odložit kontrolní proces a sám se pokusit systém dokonfigurovat.

1.2.2. Kontakty

Systém Atollon rozlišuje pro evidenci a práci s osobami a firmami dva hlavní druhy objektů – kontakty a složky 
(nebo také subjekty). Kontakt obsahuje základní rozlišovací údaje a skutečné kontaktní informace jako je název, 
typ (osoba, firma), přiřazené adresy, telefony, e-maily apod.

Subjekt představuje složku pro práci s kontaktem (komunikace, projekty, položky, atd.). Složka je založena pro 
každou organizaci odděleně, tedy je možné oddělit historii vztahu pro jednotlivé organizace. Každý kontakt 
může mít více složek. Subjekt/složka vzniká z jediného kontaktu a na tento jediný kontakt se potom odkazuje.

Žádný objekt ukládající se do kontextů se v systému neváže na kontakt, ale vždy na subjekt (s výjimkou kontaktů 
samotných). Ke zjištění souvisejícího kontaktu je tedy nutné nalézt nejprve subjekt a poté jeho kontakt.

Uživatelsky definovatelné jsou typy kontaktních údajů. V každé organizaci tak mohou být jiné a jinak 
pojmenované (tel, phone, mobil). Typ je však rozpoznatelný podle vazby na standardní systémové typy: e-mail, 
telefon, URL, … Jejich tabulka má vždy stejná ID.
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Některý typ nemusí být vůbec vytvořen, takže neexistuje pravidlo, že u kontaktů jsou vždy informace typu 
telefon nebo e-mail. V případě synchronizace  je pak možné tento údaj nesynchronizovat nebo potřebný typ 
vytvořit. Obdobně jsou volně definovatelné typy kontaktních adres, kterých může být bezpočet a je pak 
nezbytné vybrat výchozí.

1.2.3. Položky

Z pohledu ERP představují položky zboží či skladové karty. V CRM jsou však obecně definovatelné, takže jejich 
povahu určuje uživatelsky definovatelný typ. Podle typu pak položkou může být cokoliv, co je třeba evidovat v 
nějakém množství a/nebo s cenou (např. práce).

Synchronizace má význam jen pro některé typy, kterým se vybere adekvátní protějšek v ERP systému. Podle 
možností nabízených ERP systémem nemusí být rozlišovacím prostředkem typ, ale např. sklad nebo kombinace 
více faktorů.

Každá transakce musí mít v CRM přiřazen deník a účet, při nejjednodušším nastavení každý deník určuje zároveň 
jediný účet (není pravidlem!).

1.2.4. Objednávky a faktury

Faktura a objednávka (modul „invoice“) jsou v systému vedeny stejným způsobem, liší se pouze příznakem 
(isorder=1). Skládají se z transakcí (modul „finance"). Součet hodnot transakcí se musí rovnat nule, jinak je 
vrácena chyba a faktura se neuloží. Kladné částky se účtují záporně a dobropis kladně.

Příklad:
TRN 1 ........................-1000 CZK
TRN 2 (vat19%).........   -190 CZK 
TRN 3 (celkem) ............  1190 CZK

Sloupec bamount udává hodnotu položky v měně systému, oamount je měna použitá (CZK, USD, EUR). Měna je 
obsazena v occy, bccy, occy_rate; bccy_rate je kurz od základní měny  a mělo by být vždy 1.

V případě, že u faktury není vybrán journal, vybere se výchozí, pokud je k dispozici v systému. Stejné je to s účty 
u transakcí.

Shares se používat nemusí, udávají podíl jednotlivých uživatelů na určité transakci.

Pro každý fixní typ (např. objednávka / faktura) deníku by měl být v systému nastaven jeden deník jako Primary. 
(Postup je zaškrtnout a uložit na kartě deníku Nastavení > Finance > Deníky > Upravit > vybrat Primární > Ok.)  
Nastaveno to ale být nemusí a s tím je třeba počítat.

Z vybraného deníku by měly být patrné všechny účty. Zvlášť pro faktury, zvlášť pro objednávky.

DPH lze poznat pouze dle nastavení deníku. Např. pro objednávky je možné nastavit default (výchozí) deník 
(journal), který bude používán. Je potřebné zvolit pouze deník vhodný pro objednávky. To je indikováno fixním 
typem deníku. Z něho lze z fixního pole (připřazení) rozpoznat, který z účtů je určen pro DPH.

To samé platí pro zaokrouhlení, základ a cenu celkem. Jinak jako u každého jiného číselníku platí, že číslo účtu se  
může pokaždé měnit.

Příklad:
V případě párování účtů s ERP je možné hledat v poli CODE="343" např. pro DPH. V ERP (podle nastavení) však 
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samozřejmě účtů DPH může být více (např. 34301, 34302, apod.).
Řádek v objednávce vzhledem k základu, DPH a ceně celkem je identifikován následovně. Atribut VATTITLE 
(platební titul transakce) nabýva hodnot:

T (VAT) ... pro řádek s DPH
N (částka)... pro cenu bez DPH S (total)   ... pro cenu celkem
R (round) ... pro zaokrouhlení

Při založení objednávky se vybírá (v záhlaví objednávky / faktury), ke kterému deníku patří. V hlavičce 
objednávky / faktury je vazba na záznam v deníku. Deník je přirazen jen jednou, ale jednotlivé řádky odpovídají 
jiným hodnotám v deníku -> deník slouží pouze jako šablona pro výběr vhodných účtů (viz identifikace 
transakcí).

1.2.5. Projekty (zakázky)

Objednávky a faktury jsou v systému CRM vázány na projekty. Projekty mohou být v systému volně 
definovatelných typů a názvů, například zakázky. Pro náš případ rozumějme projektem složku, do které se 
zařazují faktury a objednávky. Tato složka je celá přiřazena k nějaké firmě (subjektu/složce). Takže při opačném 
pohledu může mít firma (subjekt) pod sebou několik složek (projektů), které mohou obsahovat několik faktur a 
objednávek.

Projekt musí odpovídat zakázce v ERP systému. Nežli se překopíruje (synchronizuje) nová objednávka nebo 
faktura, musí se v cílovém systému najít nebo založit zakázka, odpovídající zdrojové zakázce.
Prakticky je tedy nutné při synchronizaci faktur a objednávek z CRM zařazení ke správné zakázce a naopak při 
synchronizaci faktur a objednávek z ERP systému je nutné jejich zařazení na správný projekt.

Jako název zakázky v ERP je vhodné použít  hodnotu z automatického číslování projektů.

Pozor! Existence projektu (v CRM) nebo zakázky (v ERP) není podmínkou pro uložení faktur nebo objednávek a 
mohou se vyskytovat i volně, respektive přiřazeny pouze k zákazníkovi (subjekt/složka).

1.2.6. Dimenze

Dimenze jsou volně definovatelné a slouží k upřesnění náležitosti objednávky, která může být zařazena 
například do nějakého režimu nebo ke středisku. Právě s číselníkem středisek v ERP by se dimenze měla 
synchronizovat. Teoreticky může být střediskem kterákoliv z dimenzí (jsou maximálně 3) a bylo by
zřejmě vhodné umožnit nastavení, která dimenze představuje středisko. Při nenakonfigurování se může
automaticky nabídnout výběr nebo založení první dimenze.

2. Rozhraní systému

2.1. Funkce pro práci se změnami

2.1.1. Třída

Na klientu se k volání funkce (resp. funkce v nějakém modulu) používá  proměnná typu TmoduleClass. Většinou 
je proměnná tohoto typu (též v objektu TsystemObject) je pojmenována “iface”. Její metoda k volání funkce ze 
serveru se nazývá QueryFunctionOnly.

2.1.2. Interní volání

iface.QueryFunctionOnly(modul,functag,restag)
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Parametry:
modul – typu string, je to nazev modulu, kde se ma spustit prislusny tag
functag – tag, ktery obsahuje funkci, ktera se posila na server. Muze byt typu string, nebo PXMLTag restag – typu 
PXMTag je odpověď ze serveru.

2.1.3. Externí volání – ParTable

Z důvodu omezeného přístupu na server je na serveru funkce “partable”,  která slouží k párování našeho ID a ID v 
externích systémech (jako např. ERP systém).
Podle subtagu se pak provádějí příslušné změny, jako delete, update atd. Každý subtag musí obsahovat
parametry module, system a itemname.

system – označení systému, se kterym se synchronizuje (cili abra)
module – modul, ve kterem se nachazi polozka itemname – polozka, ktera se synchronizuje
- spolu oznacuji tabulku, kde se nachazeji parovaci polozky

Priklad tagu:
<FUNCTION name=”partable” >
<DELETE module=”contact” system=”abra” itemname=”contact”>
<ITEM uiqid=”xxx”/>
<ITEM uiqid=”yyy”/>
<ITEM uiqid=”zzz”/>
<DELETE />
<DELETE module=”project” system=”abra” itemname=”subject”>
<ITEM uiqid=”xxx”/>
<ITEM uiqid=”yyy”/>
<ITEM uiqid=”zzz”/>
<DELETE />
<FUNCTION/>

Tento tag (v prvnim pripade)  maze parovaci polozky s uiq  xxx,yyy a zzz z tabulky
sync_system_contact_contact. V druhem pripade je to obdobne. Je mozno najednou udelat nekolik zmen. Jako 
nekolik DELETE za sebou, nebo INSERT, UPDATE a SELECT atd.

Subtag ITEM ma parametry:
uiqid – je to id parovaci polozky, vytvari se pri INSERTU.
Id – id polozky (napr. kontaktu) v nasem systemu (typu bigint)
textid – pouziva se v pripade, zeby v nasem systemu bylo id jine nez ciselne (typu text)
otherkey – id v jinem systemu (typu text)
changed - datum zmeny polozky (typu timestamp)
data – v pripade potreby ulozit nejake jine data do systemu (text)
organization – id organizace (bigint), pouziva se jen u subjektu a projektu
lastsync -  pomocne datum, pouziva se jako datum posledni synchronizace (timestamp)
lastsuccessfulsync – pomocne datum, pouziva se jako datum polsedni uspesne synchronizace
(timestamp)
syncstatus – pomocne pole, pouziva se jako indikator stavu synchronizace (int)

INSERT :
priklad tagu:

<INSERT module=”project” system=”abra” itemname=”subject”>
<ITEM id= “xxxx” textid=”” changed=”2007-06-14 16:00:00” otherkey=”yyyyy”
data=”verzion 1” organization=”zzzzzzz” lastsync="" lastsuccessfulsync=""
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syncstatus="0" />
<INSERT/>

Parametr changed muze nabyvat taky hodnoty “now” - dosadi se v nem aktualni cas. Neuvadi se uiqid – to se 
vytvari samo.

UPDATE:
Obdobne jako u INSERTu:

<UPDATE module=”project” system=”abra” itemname=”subject”>
<ITEM uiqid=”iiiii” id= “xxxx” textid=”” changed=”now”
otherkey=”yyyyy” data=”verzion 1” organization=”zzzzzzz” />
<UPDATE/>

Musi se uvest vsechny parametry (jinak budou chapany jako prazdne, cim by se promazali) Je povinna jedna z 
kombinaci:
●uiqid
●(id nebo textid nebo otherkey) a organizace
- podle jedne z nich se totiz vyhleda polozka, ktera se zmeni.

Parametr changed muze nabyvat taky hodnoty “now” - dosadi se v nem aktualni cas.

DELETE :
priklad tagu:
<DELETE   module=”project” system=”abra” itemname=”subject”>
<ITEM uiqid = ”xxxx”/>
<DELETE/>

Je povinna jedna z kombinaci:
●uiqid
●(id nebo textid nebo otherkey) a organizace
- podle jedne z nich se totiz vyhleda polozka, ktera se zmaze.

SELECT:
priklad tagu:
<SELECT   module=”project” system=”abra” itemname=”subject” limit=”100” offset=”200” onlychanged=”1” 
onlynew=”1” onlydeleted=”1” onlycount=”1” organization=”xxxx” treehandle=“xxxx“ />

Kazda polozka predstavuje nejakou polozku v nasem systemu. Podle itemname a modul najde pri selektu 
polozku, kterou predstavuje v pripade, ze je to potreba.
Napr:
potrebujeme vybra polozky vsech kontaktu, ktere jsou od posledne synchronizace zmeneny. Podle toho, ze 
parametry module=”contact” a itemname=”contact”  vime, ze mame vybrat z kontaktu. Paramentr onlychanged
=”1” znamena, ze jen zmenene. Vybereme tedy kontakty, ktere maji parametr changed > parametr changed v 
polozky v parovaci tabulce.

Paramery:
• onlychanged – pokud =”1”, tak vrati jen ty, ktere jsou zmeneny onlynew – pokud =”1”, tak vrati  jen nove 

vytvorene
• onlydeleted – pokud =”1”, tak vrati jen smazane
• onlycount – pokud =”1”, tak vrati pocet polozek

!!!! POZOR NA JEJICH KOMBINACI!!! Kombinace onlychanged, onlynew a onlydeleted jsou zakazane. Da se pouze 
pouzit jenda z nich a onlycount.
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Pokud neni nastavent parametr  onlychanged, onlynew nebo onlydeleted, muzeme filtrovat podle parametru:

otherkey – filtrovani podle klice v externím systému data – vyhledavani podle dat (zavisi od ucelu) organization 
– filtrovani polozek podle id organizace id – filtrování položek podle klíče v systému CRM

Pokud je nastaven parametr:
• onlychanged – funkce vrati tag parovacich polozek, kde polozka, z kterou je sparovana, se zmenila
• onlynew – vrati tag stejnem tvaru, s prazdnyma parametrama kromne id(nebo textid). Jsou to id 

skutecnych polozek, ktere byly nove vytvoreny (resp. nenachazi se  parovaci tabulce)
• onlydeleted – vrati polozky, ktere byly smazany (pro id polozky v parovaci tabulce se nenasla skutecna 

polozka, se kterou byla sparovana)

Select vrati tag tvaru:
<SELECT   module=”project” system=”abra” itemname=”subject”>
<ITEM uiqid=”iiiii” id= “xxxx” textid=”” changed=”now” otherkey=”yyyyy”
data=”verzion 1” organization=”zzzzzzz” />
<ITEM uiqid=”iiiii” id= “xxxx” textid=”” changed=”now” otherkey=”yyyyy”
data=”verzion 1” organization=”zzzzzzz” />
<ITEM uiqid=”iiiii” id= “xxxx” textid=”” changed=”now” otherkey=”yyyyy”
data=”verzion 1” organization=”zzzzzzz” />
</SELECT>

pripraveny jsou kombinace :

• project
• items 
• invoice 
• contact
• folder
• project
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