
Instrukcja obsługi programu ECOD GT 
 

1. Informacja o obsługiwanych systemach 
Program służy do współpracy z wszystkimi systemami wymiany danych dokumentów opartych o 
standard EDIFACT/EDI. Pierwotnie standard został użyty przez firmę COMARCH dla platformy ECOD. 
Obecnie istnieje dodatkowo kilka alternatywnych systemów które są w pełni obsługiwane i działają 
prawidłowo. Są to:  

EDISON – program EWA (używany przez Castoramę),  

Platforma EDINET firmy Infinite (używana przez Auchan) 

2. Instalacja i pierwsze uruchomienie 
 
Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania 
można pominąć przyjmując domyślne odpowiedzi poprzez klikanie Dalej. Program zostanie 
zainstalowany w folderze domyślnym c:\Program Files\ECOD GT, a ikona do uruchomienia 
programu znajduje się po przyciśnięciu START->Wszystkie programy->GET IT->ECOD GT. 
Program może też być uruchomiony z poziomu Subiekta wchodząc do Zestawień i uruchamiając 
Zestawienie pod nazwą ECOD GT dla Subiekta GT (jest to opcja łatwiejsza i szybsza, nie wymaga 
wtedy opisanej operacji konfiguracji serwera SQL). Gdyby nie było programu na liście zestawień, 
należy wykonać operację opisaną na końcu instrukcji. 
 
Do poprawnej pracy program wymaga zainstalowania darmowego środowiska .NET 2.0. Obecnie 
środowisko .NET 2.0 jest konieczne do poprawnej pracy Subiekta GT, więc najprawdopodobniej 
posiadacie państwo go zainstalowanego.  
 
UWAGA ! Środowisko Sfera dla Subiekt GT JEST KONIECZNE dla poprawnej pracy programu. 
 
Do poprawnej pracy programu ECOD GT konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie go do pracy z 
Subiekt GT. Program podczas pierwszego startu program próbuje odczytać konfigurację serwera SQL 
z danych Subiekta GT. Jeśli się powiedzie pokaże nam się lista podmiotów. W przeciwnym wypadku 
należy podać dane logowania do serwera SQL z bazami Subiekt GT (Serwer SQL/Login/Hasło). 
 
Przy pierwszym uruchomieniu programu ECOD zostaniemy poproszeni o zgodę na utworzenie 
wymaganych pól własnych do pracy z programem. Zalecane jest stworzenie pól własnych 
automatycznie przez program. Oczywiście krok można pominąć i ustawić pola własne ręcznie. 
Kreator tworzenia pól własnych można zawsze wywołać ponownie z opcji konfiguracji programu 
ECOD, MENU Konfiguracja->Utwórz pola własne automatycznie. 
 
Tworzone są następujące pola własne/cechy towarów: 
Cecha Kontrahenta oznaczająca konieczność wysyłki numeru WZ 
GLN/ILN Sprzedawcy (nasz kod w systemie ECOD) 
GLN/ILN Centrali (Firma która dokonuje zakupów) 
GLN/ILN Oddziału (Gdzie dostarczyć towar - do jakiego oddziału). W przypadku gdy firma ma 
jeden oddział należy przypisać taki sam kod ILN do pół Centrali i Oddziału. 
CodeByBuyer – Kod jaki mamy w ewidencji dostawcy (pole opcjonalne) 



Kontrahent BIC– Pole przechowuje ustawienia indywidualne synchronizacji dla kontrahentów 
Synchronizacja TW – Pole przechowuje ustawienia indywidualne synchronizacji dla kontrahentów 
Nr Rachunku Bankowego dla kontrahenta – Pole własne rozszerzone typu SQL (do edycji 
wymaga PLUSa lub edycja z poziomu programu ECOD GT bez PLUSa), przechowuje informację, 
jaki numer kontra sprzedawcy (nasz) ma być użyty dla danego kontrahenta do faktur sprzedaży/KFS. 
Opcjonalnie można dokupić współpracujący wzorzec wydruku faktury sprzedaży do Subiekta GT. 
Wersja pliku ECOD - Pole własne rozszerzone typu SQL (do edycji wymaga PLUSa lub edycja z 
poziomu programu ECOD GT bez PLUSa), przechowuje informację, jaką wersję standardu 
EDI/ECOD zastosować indywidualnie dla tego kontrahenta. Niewypełnione stosuje domyślną wersję 
przypisaną dla całego programu. 
Jednostka miary detaliczna w szt. Zbiorczej-Pole (standardowe/rozszerzone) przechowuje jm 
detaliczną. Towary sprzedajemy w kartonach, ale w kartonie są sztuki. To jednostka detaliczna to szt. 
Ilość szt. detalicznych w jm zbiorczej - Pole własne rozszerzone typu kwota (wymaga PLUSa), ilość 
detaliczną towaru w jednostce zbiorczej. Towary sprzedajemy w kartonach, ale w kartonie są 4 sztuki 
detaliczne 
Pole własne KFS: Nr Dokumentu Zwrotu - Pole własne rozszerzone (wymaga PLUSa) – 
przechowuje przy korekcie numer dokumentu zwrotu 
Pole własne KFS: Data Dokumentu Zwrotu - Pole własne rozszerzone (wymaga PLUSa) – 
przechowuje przy korekcie datę dokumentu zwrotu 
 

 
 
Następnie należy wywołać konfigurację programu ECOD GT MENU Program->Konfiguracja i 
ustawić odpowiednie parametry pracy programu. Najważniejsze opcje to kod GLN/ILN Sprzedawcy 
oraz katalogi do eksportu/importu danych. 



Przy każdej opcji jest ikonka , po kliknięciu której uzyskamy dokładne informację co oznacza dana 
opcja. 

 
 
Ustawienia globalne 
1. Katalog do eksportu plików XML. Gdzie będą zapisywane zamówienia, faktury, potwierdzenia 

zamówień eksportowane do ECOD/EDI. Dla katalogów dotyczących Potwierdzeń zamówień oraz 
FS/KFS/ZD można zdefiniować, aby w katalogu z eksportem były tworzone podkatalogi z 
symbolem firmy i do nich będą trafiały pliki eksportu. Jest to wymagane dla niektórych 
programów automatyzujących eksport danych. 

2. Numer ILG/GLN sprzedawcy – czyli naszej firmy. Należy podać numer otrzymany. 
3. Ustawiamy wersję dokumentów ECOD/EDI: 

- Dla branży elektro-technicznej (w wersji starej lub nowej) 
- Dla całej reszty 
- Wersję współpracy z Castorama Kingfiser 

 
Ustawienia towarów: 
1. Jakie pole przechowuje Symbol Sprzedawcy (SupplierItemCode) nasz symbol towaru używany w 

EDI (najczęściej Subiektowy symbol towaru) 



2. Pole które będzie domyślnie używane do synchronizacji towarów EDI/Subiekt. Parametr globalny 
dla wszystkich Kontrahentów. Można indywidualnie zmieniać też ustawienia dla każdego 
kontrahenta. 

3. Jeżeli przy współpracy z daną siecią tworzymy dla tej sieci towar jednorazowy np. roleta na 
wymiar i ten towar jednorazowy ma zawsze ten sam numer kodu kupującego/EAN oraz w 
Subiekcie nie chcemy tworzyć do każdego zamówienia osobnego towaru/osobnego indeksu, to 
wtedy taki towar oznaczamy specjalną cechą np. Towar jednorazowy. W takim przypadku za 
każdym razem będzie wybierany ten sam towar w Subiekcie. Nazwa przekazywana przez 
Zamawiającego będzie wpisywana do opisu pozycji zamówienia, a przy wysyłaniu faktury do 
klienta jako nazwa również będzie użyta nazwa z opisu pozycji. W tym przypadku towar w 
Subiekcie będzie zawsze miał nazwę np. Roleta na wymiar, a w opisie pozycji będzie nazwa 
przekazana przez kupującego np. Roleta na wymiar biała 300x400 ze sznurkiem. I taka też nazwa 
zostanie przekazana na fakturze sprzedaży. 

4. Pole własne, które będzie przechowywać jednostkę miary detaliczną 
5. Pole własne, które będzie ilość sztuk detaliczną 
6. Ustawienia czy program ma się pytać o aktualizację kodów, czy też robić bez pytania. 
7. Ustawienie regulujące jaki kod będzie przekazywany jak rozszerzony kod VAT (CN / PKWiU) 
 

 
 

 



Ustawienia kontrahentów: 
1. Po jakim kodzie będą synchronizowani kontrahenci Centrali czy oddziału ?  
2. Pole własne kontrahentów przechowujące GLN/ILN Centrali 
3. Pole własne kontrahentów przechowujące GLN/ILN Oddziału 
4. Pole własne kontrahentów przechowujące CodeByBuyer 
5. Należy ustawić dla programu ECOD GT właściwe pola własne dotyczące GLN/ILN i 

CodeByBuyer 
6. Jeżeli współpracujemy z kontrahentem, który wymaga, aby przy eksporcie faktur sprzedaży 

był wysyłany w polu DespatchNumber numer WZ, a nie numer faktury, wtedy musimy 
dodać do Subiekta cechę kontrahenta np. EDI Wysyłaj numer WZ i tę cechę przypisujemy 
kontrahentowi, który wymaga tego sposobu wysyłki danych. W konfiguracji wybieramy tą 
cechę. Ze znanych kontrahentów wymaga tego sieć OBI. 

7. Pole własne rozszerzone przechowujące nasz numer rachunku, który ma być użyty do 
rozliczeń z kontrahentem. W przypadku braku Plusa dla Insert GT edycja pól rozszerzonych 
możliwa jest z poziomu programu z MENU->Kontrahenci->Ustaw dane kontrahenta. 

8. Pole własne rozszerzone przechowujące wersję pliku EDI używaną przy komunikacji z tym 
kontrahentem. Stosujemy, gdy danych kontrahent wymaga innej wersji niż domyślnie 
używana przez program. W przypadku braku Plusa dla Insert GT edycja pól rozszerzonych 
możliwa jest z poziomu programu z MENU->Kontrahenci->Ustaw dane kontrahenta. 

9. Wpisujemy nr NIP kontrahentów, którzy wymagają aby przy eksporcie do NIPu był dopisywany 
znacznik PL czyli NIP ma być raportowany jako PL8841234490, wymaga tego np. LIDL 

 
Ustawienia kontrahentów – indywidualne (nieobowiązkowe): 
1. Należy ustawić pola własne specyficzne dla danego kontrahenta przechowujące informację które 

pole własne w towarach i usługach zawiera kod kupującego towaru (BuyerItemCode). Ustawienia 
kontrahenta wykonuje się z Menu głównego Kontrahent. Jest to pole nieobowiązkowe. Jeśli pole 
nie będzie ustawione, opcja nie będzie używana. 

2. Należy ustawić pola własne specyficzne dla danego kontrahenta przechowujące sposób 
synchronizacji danych przy wczytywaniu zamówienia. Każdy kontrahent może mieć inny sposób 
synchronizacji towarów. Ustawienia kontrahenta wykonuje się z Menu głównego Kontrahent. Jest 
to pole nieobowiązkowe. Jeśli pole nie będzie ustawione, będą używane parametry globalne 

 
Ustawienia dokumentów: 

1. Należy ustawić czy przy wczytywaniu zamówień od kontrahenta będą używane ceny podane na 
zamówieniu przez zamawiającego, czy też ceny jakie ma przypisane w Subiekcie GT 

2. Należy ustawić, czy przy wczytywaniu zamówienia Klient (Zamawiający) i Płatnik to będzie ta 
sama firma wg ustawień z pkt. 5, czy też Klient będzie miejscem dostawy, a Płatnikiem będzie 
centrala firmy. 

3. Pole własne dla KFS które przechowuje numer dowodu zwrotu (używany przez sieci handlowe) 
oraz data dowodu zwrotu. Jest to używane w przypadku np. Castoramy do oznaczenia czy korekta 
faktury dotyczy zamówienia (konkretnego) czy jest ogólnym zwrotem. Informację taką można 
wpisać w tym polu w Subiekcie lub bezpośrednio przed wysyłką do EDI 

4. Wpisujemy nr NIP kontrahentów, którzy wymagają dodatkowych ustawień w przypadku faktur 
sprzedaży (np. podania numer WZ ustalanego ręcznie) 

5. Wpisujemy nr NIP kontrahentów, którzy wymagają dodatkowych ustawień w przypadku korekt 
faktur sprzedaży (przyczyna zwrotu, nr dokumentu zwrotu)  
 
 



 
 

6. Wpisujemy nr NIP kontrahentów, którzy wymagają dodatkowych krótkich numerów dokumentów.  
W takim wypadku będzie z dokumentu uśnięty mnemonik FS/KFS/WZ  

7. Wpisujemy nr NIP kontrahentów, którzy wymagają aby numer PKWiU był oddzielony – 
(myślnikiem) zamiast kropką (problem dotyczy np. Kaufland) 

8. Wpisujemy nr NIP kontrahentów, którzy wymagają aby był przesyłany pusty numer zamówienia. 
Problem dotyczy np. sprzedaży przez rolników dla Lidl 

9. Ustalamy czy przyczyna korekty będzie wspólna dla całego dokumentu (ustawienie zalecane) czy 
też każda pozycja ma swoją przyczynę (ostatnio wymaga tego Castorama) 

10. Parametr określający skąd pobrać przyczynę korekty 
a. Nie pobieramy z Subiekta przyczyny korekty, należy uzupełnić ręcznie 
b. Przyczynę korekty można pobrać z Podtytułu dokumentu (zakładka Opis na Korekcie 

Sprzedaży w Subiekcie) 
c. Pobieramy przyczynę korekty z pozycji dokumentów. W takim wypadku domyślnie zostanie 

wyłączona opcja wspólnej przyczyny korekty dla całego dokumentu. Pozycje nie korygowane 
będą miały przekazaną jako przyczynę korekty opis: Nie skorygowano 

11. Informacja o wymagalności uzupełnianiu danych Numerów Zamówienia/Daty Zamówienia. 
Specyfikacja pliku normalnie wymaga podania numeru zamówienia i daty zamówienia. Program 
normalnie jeśli faktura/WZ była utworzona na podstawie zamówienia pobierze te dane z Subiekta. 
W przypadku gdy faktura nie była robiona na podstawie zamówienia program umożliwia wpisanie 
tych danych ręcznie. Program ofertuje następujące opcje: 



a. Program spróbuje pobrać dane o zamówieniu z Subiekta i będzie ich wymagał. Jeśli ich nie 
będzie, trzeba będzie je uzupełnić ręcznie (ustawienie domyślne) 

b. Program spróbuje pobrać dane o zamówieniu z Subiekta i będzie ich wymagał. Jeśli ich nie 
będzie numer zamówienia będzie zastąpiony słowem brak, a jako data zamówienia będzie 
podana data dokumentu 

c. Program nie będzie wymagał podania numeru i daty zamówienia (uwaga tylko mała część 
klientów akceptuje dokumenty bez danych zamówienia) 

12. Można ustawić aby w przypadku Zamówień do Dostawcy program automatycznie ustawiał GLN 
Centrali jako miejsce dostawy 

13. Poniżej można wybrać flagę/kategorią, którą program oznaczy wyeksportowany dokument. Z tego 
tez miejsca można stworzyć nową flagę/kategorię 

14. W przypadku importu faktur zakupu możemy automatycznie importować numery seryjne 
produktów, do wyboru wiele opcji (do uwag, opisu pozycji, do kodu dostawy – niebieski plus, do 
opisu towaru) 

 
Po ustawieniu wszystkich parametrów należy zapisać ustawienia.  
 



2. Praca z programem 
 
Aby prawidłowo przeprowadzić import/eksport danych do/z ECOD/EDI należy u każdego kontrahenta w 
polach własnych wpisać jego numer 
GLN/ILN. Można je znaleźć w 
plikach XML 
GLN/ILN Centrali 
GLN/ILN Oddziału 
Wiele sieci dodatkowo wymaga 
wypełnienia kodu: 
CodeByBuyer – to jest kod naszej 
firmy u kupującego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przypadku pracy z wieloma oddziałami firmy (np. TESCO Polska i Tesco Wrocław, Tesco Warszawa) 
Wpisujemy do Subiekta firmę Płatnika Tesco Polska (z wszystkimi danymi NIP) oraz dodatkowo jako 
oddziały (jako kolejni kontrahenci) oddziały firmy czyli Tesco Wrocław, Tesco Warszawa, Tesco 
Poznań. Najlepiej do oddziałów nie podawać NIPu. 
 
Fakturę wystawiamy w ten sposób, że płatnikiem/odbiorcą jest TESCO Polska, a na zakładce Magazyn w 
oknie faktury jako odbiorcę dokumentu wybieramy oddział TESCO (np. Poznań). W ten sposób fakturę 
można wystawić na TESCO Polska a WZ na Poznań. W takim wypadku przy Tesco Polska wpisujemy 
tylko ILN Centrali, a przy oddziałach wpisujemy tylko ILN Oddziału. 
 
Program posiada opcję (którą trzeba włączyć odnośnie zamówień), że przy imporcie zamówień z 
EDI/ECOD automatycznie w zamówieniu będzie jako kontrahent (Odbiorca towaru) oddział czyli Tesco 
Poznań, a płatnikiem faktury centrala czyli TESCO Polska. Warunkiem tego jest oczywiście dodanie 
takich kontrahentów w Subiekcie i przyporządkowanie im odpowiednich kodów GLN/ILN. 
 
Przy imporcie zamówień, gdy nie będzie podanych kodów ILN/GLN dla kontrahenta można ręcznie 
wskazać kontrahenta.  
 
 
Towary w komunikacji EDI są uzgadniane na jeden z 3 sposobów: 

a) Za pomocą kodu kreskowego (EAN) 
b) Za pomocą kodu sprzedającego (SupplierItemCode) – tu możemy podawać np. nasz symbol 

towaru z Subiekta (domyślnie)  
c) Za pomocą kodu kupującego (BuyerItemCode) – ta wersja jest najczęściej używana przy 

współpracy z dużymi marketami. Ta wartość jest brana z pola własnego w danych Subiekta. 
 



W przypadku współpracy z wieloma różnymi sieciami musimy przy towarze przechowywać wiele kodów 
kupującego np. dla TESCO, Castoramy, Leroy-Marlin. Musimy zatem utworzyć pola własne w towarach 
dla każdej z tych sieci. Pola własne dodaje się w Subiekcie w Administracja->Pola Własne (wybieramy 
Towar) i dodajemy pole własne standardowe (lub rozszerzone tekstowe) o nazwach Kod TESCO, Kod 
Castorama i itd…. 
 
Następnie w danych kontrahenta musimy podać które pole własne przypisujemy któremu kontrahentowi 
 
Ustawianie specyficznych danych (indywidualnych dla danego kontrahenta) dokonujemy z Menu 
programu ECOD GT->Kontrahenci->Ustaw dane Kontrahenta 

 
Ustawiamy to pola GLN/ILN, CodeByBuyer, 
Indywidualny dla tego kontrahenta sposób 
synchronizacji towarów przy odbiorze 
zamówienia. W przypadku braku ustawienia tej 
opcji dla tego kontrahenta będą używane 
parametry globalne. Ustawiamy dla tego 
kontrahenta jakie pole własne w kartotece 
towarów przechowuje Kod towaru kupującego. 
Kod ten jest wymagany przez niektórych 
kontrahentów przy synchronizacji wczytywania 
przez nich faktur i potwierdzeń zamówień. W 
miejscu tym możemy również ustawić 
indywidualny numer rachunku bankowego dla 
danego kontrahenta oraz wersję pliku EDI 
przypisaną temu kontrahentowi 
 



Import zamówień z EDI/ECOD do Subiekta GT 
 
Zamówienia można do programu wczytywać jako pliki XML lub spakowane pliki zip które zawierają 
wiele plików XML (jest taka opcja zapisu zamówień w programie Comarch ECOD). Można za jednym 
razem wskazać wiele plików. 

 
Program wczyta zamówienia do wewnętrznego bufora. Jeśli podczas wczytywanie będzie brakowało 
wpisanych kodów ILN kontrahentów program poprosi o wskazanie właściwego kontrahenta. Podobnie 
będzie z towarami. 

  
 

Po kliknięciu w Wyślij do Subiekt GT zamówienia zostaną wysłane do Subiekta GT. 
 

Podczas wczytywanie zamówienia automatycznie są aktualizowane w kartotece towarów kody 
towarów kupującego. Dzieje się tak oczywiście pod warunkiem ustawienia tej opcji w konfiguracji 
programu i ustawienia pól własnych w Subiekcie GT. 

 
a) Przesyłanie Potwierdzeń zamówień do ECOD 
Po wybraniu opcji przesyłania Potwierdzeń zamówień do ECOD klikamy w przycisk Dodaj 
Zamówcie. Wyświetli się lista zamówień z Subiekta GT (domyślnie ostatnie 30 dni). Należy wybrać 
zamówienia do których chcemy wygenerować potwierdzenia. 
 
 



 
Czerwone pole przy nazwie 
firmy wskazuje, iż firma nie ma 
prawidłowo ustawionych kodów 
ILN  Oddziału i Centrali 
zarówno dla Płatnika ZD jak i 
dla Odbiorcy 
 
Kody możemy dopisać 
Wciskając F4 – edycja 
Kontrahenta (Płatnik), F5 – edycja Kontrahenta (Odbiorca). Wciskając F3 możemy podejrzeć 
zamówienie/fakturę. 
 
W polu Data dostawy należy wpisać potwierdzaną dla klienta datę dostawy (dla dokumentu 
potwierdzenie zamówienia) 
 
Po uzupełnieniu wszystkich danych możemy wygenerować pliki XML z danymi. Zostaną one zapisane w 
katalogu który mamy ustawiony w konfiguracji programu. Zapisane pliki można zaimportować do 
programu ECOD. 
 
Przesyłanie Potwierdzenia otrzymania zamówienia do EDI/ECOD 
 
Niektóre firmy mogą wymagać od nas, abyśmy przez EDI/ECOD wysłali potwierdzenie otrzymania 
zamówienia. Jest to dość rzadka praktyka. Wysyłka odbywa się analogicznie jak wysyłka faktur 
sprzedaży, z tym, że jako źródło wybieramy Zamówienie od Klienta (najczęściej wcześniej 
zaimportowane do Subiekta z EDI/ECOD) 
 



Przesyłanie Faktur Sprzedaży do programu EDI/ECOD 
 

Po wybraniu opcji przesyłania Faktur do ECOD klikamy w przycisk Dodaj Fakturę. Wyświetli się lista 
faktur z Subiekta GT (domyślnie ostatnie 30 dni). Należy wybrać faktury, które chcemy wyeksportować. 
 
Zakłada się następujący scenariusz postępowania 
1. Zamówienie z ECOD jest wczytywane do Subiekta GT 
2. Generowane jest potwierdzenie zamówienia do ECOD 
3. Na postawie Zamówienia w Subiekcie GT generowana jest faktura sprzedaży 
4. Faktura Sprzedaży jest przesyłana do ECOD 
 
Specyfika programu platformy ECOD/EDI wymaga aby przy przesyłaniu faktury była podana data 
zamówienia oraz numer zamówienia. Jeśli chcemy przesłać do platformy ECOD/EDI fakturę która nie 
została utworzona na podstawie zamówienia należy uzupełnić wymagane dane w programie ECOD GT 
przed ich eksportem. Pola które należy uzupełnić są podświetlone na różowo.  Różowe pole przy nazwie 
firmy wskazuje, iż firma nie ma prawidłowo ustawionych kodów ILN Oddziału i Centrali. Dane 
zamówień można wpisać na liście faktur lub kliknąć w przycisk Edytuj i wpisać poniżej. 

 
 

Wciskając F5 możemy poprawiać dane odbiorcy towaru (oddziału, wpisać ILN oddziału) 
Wciskając F4 możemy poprawiać dane firmy z faktury (wpisać ILN oddziału lub centrali). 
Wciskając F3 możemy podejrzeć fakturę. 
W tym samym miejscu możemy też zaznaczyć, czy przesyłana faktura ma być duplikatem i określić datę 
duplikatu. 
 
Po uzupełnieniu wszystkich danych możemy wygenerować pliki XML. 



Przesyłanie korekt faktur sprzedaży do programu ECOD/EDI 
 

UWAGA opcja przesyłania nie jest dostępna przy wybraniu formatu ECOD/EDI dla branży 
elektro-technicznej. Specyfika tego formatu nie przewiduje przesyłania korekt faktur sprzedaży. 
 
Po wybraniu opcji przesyłania Faktur do ECOD/EDI klikamy w przycisk Dodaj KFS. Wyświetli się lista 
korekt faktur sprzedaży z Subiekta GT (domyślnie ostatnie 30 dni). Należy wybrać korektę faktury które 
chcemy wyeksportować. 
 
Zakłada się następujący scenariusz postępowania 
1. Zamówienie z ECOD/EDI jest wczytywane do Subiekta GT 
2. Generowane jest potwierdzenie zamówienia do ECOD/EDI 
3. Na postawie Zamówienia w Subiekcie GT generowana jest faktura sprzedaży 
4. Faktura Sprzedaży jest przesyłana do ECOD/EDI 
5. Generowana jest Korekta faktury sprzedaży (KFS)  
6. Korekta faktury sprzedaży jest wysyłana do ECOD/EDI 
 
Specyfika programu platformy ECOD/EDI wymaga aby przy przesyłaniu faktury była podana data 
zamówienia oraz numer zamówienia. Podobnie specyfika wymaga podania daty korygowanej oraz 
numeru korygowanej faktury. Jeśli chcemy przesłać do platformy ECOD/EDI korektę faktury, która nie 
została utworzona na podstawie zamówienia należy uzupełnić wymagane dane w programie ECOD GT 
przed ich eksportem. Pola które należy uzupełnić są podświetlone na różowo.  Różowe pole przy nazwie 
firmy wskazuje, iż firma nie ma prawidłowo ustawionych kodów ILN Oddziału i Centrali. 
Niektóre sieci handlowe TESCO/Castorama mają dodatkowe wymagania odnośnie przesyłania danych 
korekt sprzedaży. Dane te można wprowadzić w polu Dane Dodatkowe.  Chodzi np. o przyczynę 
korekty (TESCO) i numer dokumentu zwrotu (Castorama). W tym miejscu możemy też  
 

 



Przesyłanie Awizo Wysyłki/Dostawy do programu EDI/ECOD 
 
Wysyłka Awizo jest realizowan a w oparciu o Fakturę Sprzedaży z Subiekat. Wybór dokumentu i 
wszystkie ustalenia są identyczne jak w przypadku faktur sprzedaży opisanych we wcześniejszej części 
instrukcji. Jedyna różnica jest taka, że domyślnie program nie raportuje Daty Dostawy. Jeśli chcemy aby 
do EDI była przekazana planowana data dostawy, należy przy dokumencie zaznaczyć CheckBox 
(„ptaszka”) i podać datę dostawy. 

 

 
 
 

3. Zmiany jednostek SUBIEKT GT –> ECOD 
 
W Subiekcie GT można się posługiwać dowolnymi nazwami jednostek. System ECOD dopuszcza tylko 
ściśle określone jednostki miary. Są też określone dokładnie ich nazwy. Poniżej tabela transformacji z 
Subiekta GT na ECOD, która jest automatycznie dokonywana przez program ECOD GT.  
 

Opis jednostki Nazwa ECOD Nazwa Subiekt GT 
sztuka PCE SZT. lub SZT lub PCE 

metr (długość) MTR M lub M. lub MB lub MB. lub 
MTR lub METR 

metr kwadrat (powierzchnia) MTK M2 lub MTK 
kilometr (1000 metrów) - tylko 
dla wersji dla branży elektro-

technicznej 

KMT KM lub KM. Lub KMT 

kilogram KGM KG lub KG. Lub KGM 
litr LTR L lub L. lub LITR lub LTR 

tona metryczna (1000kg) TEN T lub T. lub TNE 



opakowanie - tylko dla wersji dla 
branży elektro-technicznej 

PA OP lub OPK lub OP. Lub OPK. 
Lub PA 

 
 
Przy porównywaniu jednostki Subiekta GT nie ma znaczenia wielkość liter. A więc szt. jest tak samo 
traktowane jak Szt. Ważna jest natomiast obecność kropek, przecinków. 
 
W przypadku niedopasowania żadnej z jednostek do ECOD jest przesyłana jednostka PCE (sztuki). 
 
 

4. Sposób dodania programu do ECOD GT jako Zestawienie COM do 
Subiekta GT 
 
Obecnie podczas instalacji odpowiednie 
Zestawienie COM jest rejestrowane dla 
bieżącego użytkownika Windows 
automatycznie. W przypadku używania 
tego samego komputera przez innych 
użytkowników należy na innych 
użytkownikach Windows dodać 
zestawienie wg opisu poniżej. W 
programie Subiekt GT należy przejść do 
modułu Zestawienia.  
 

 
 
 
 
Wybrać jako rodzaj zestawień typ (własne 
COM) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Z Menu Operacje należy wybrać Dodaj 
zestawienia COM 

 
 
 
 
 
 



A następnie wskazać plik ecod_gt_com.dll z 
katalogu, do którego został zainstalowany program 
(zazwyczaj: c:\Program Files\GET IT\ECOD GT\) 
 
 
 
 
 
Może się pojawić dodatkowe okno, które 
będzie pytać się o pozwolenie na 
dokonanie zmian w rejestrze. Należy 
wyrazić zgodę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po pomyślnym zainstalowaniu program 
będzie dostępny jako zestawienie typu COM.  
Zestawienia można przestawić z typu (własne COM) na wszystkie. 

 
 



 
9. Dodanie Zestawienia COM dla NAVIREO 
W przypadku Navireo Zestawienie COM może być dodane z poziomu Pulpitu 
Konfiguracyjnego, a następnie dodane do dowolnego modułu, co umożliwi uruchomienie 
programu z poziomu interfejsu programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Po wybraniu modułu do Menu Skróconego lub Głownego i dodaniu z Listy zestawień 
COM, można opisać pozycję krótsza nazwą (pkt.7) 
 


