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Moduł DEM (Data Export Module) jest... 

 narzędziem pozwalającym na eksport danych z dowolnie wybranej bazy 

i zapisanie ich do zewnętrznego pliku, jak TXT lub XML, jak też innej bazy danych. 

Wśród przykładowych zastosowań modułu można wymienić: przekazywanie 

danych z systemu informatycznego używanego lokalnie do centrali firmy, 

zewnętrznych systemów oceny ryzyka, zasilanie zewnętrznych hurtowni danych, 

przesyłanie danych niezbędnych we współpracy z firmami zewnętrznymi, np. faktur 

do printhouse, oraz przygotowanie tabel, zawierających zagregowane dane na 

potrzeby raportów Crystal Reports. 

Profil generacji... 

 jest zestawem powiązanych ze sobą zapytań SQL wraz z definiującym 

strukturę danych plikiem XML. Każdy profil generacji może zawierać dowolną liczbę 

zapytań. Najczęściej jedno z zapytań SQL jest zapytaniem sterującym, którego 

wartości mogą być przekazywane do pozostałych zapytań z profilu i użyte jako 

parametry np. nr umowy lub klienta. Profile zapisu opisują sposób i miejsce 

zapisywania pozyskanych danych przez profil generacji. Do wyboru są dwa typy plików: TXT i XML 

oraz eksport do tabeli bazy danych. Przy wyborze jednego z typów plików należy wskazać jego 

lokalizację oraz nazwę np. C:\ADS\Test.txt. W nazwie pliku jest możliwość użycia wbudowanych 

zmiennych takich jak aktualna data i czas. Wybór SQL, jako typu zapisu oznacza, że dane zostaną 

zapisane do wskazanej tablicy we wskazanej bazie danych. 

Każde z zapytań SQL... 

 wchodzących w skład profili generacji może zostać wykonane na innej bazie danych, 

a następnie ich wyniki zestawione w jeden zbiór. Tak przygotowane dane mogą zostać 

wykorzystane w celu wykonania szeregu analiz, które 

mogłyby być niemożliwe lub trudne do wykonania 

i czasochłonne w przypadku, gdy poszczególne dane 

znajdują się w różnych miejscach systemu LEO, albo 

w całkiem różnych systemach. Niewątpliwą zaletą modułu 

DEM jest możliwość użycia wbudowanych funkcji systemu 

LEO. Dzięki tej funkcjonalności nie jest konieczne pisanie 

złożonych zapytań SQL, aby pobrać interesującą nas 

wartość. Wystarczy użyć przygotowanej funkcji podając 

jedynie parametry. Ten sposób pobierania danych nie tylko 

zapewnia pełną zgodność danych między systemem LEO 

a eksportem ale również znacznie przyspiesza pracę nad 

przygotowaniem profili eksportowych, jak i sam proces 

eksportu. Ogromną zaletą jest możliwość osadzenia kodu 

Delphi. Daje to niemal nieograniczone możliwości 

w przetwarzaniu danych pobranych z bazy przed 

zapisaniem ich w miejscu docelowym. W przypadku zapisu 

danych do innej bazy danych wystarczy przypisać wartość 
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do odpowiedniego pola we wcześniej przygotowanej tabeli w bazie danych. Jeśli eksport danych 

wykonywany jest do pliku, istnieje możliwość definiowania dodatkowych parametrów takich, jak: 

typ danych, wyrównywanie tekstu, separatory danych, definicja znaku poprzedzającego, długość 

pola, format daty. Szeroki zestaw zmiennych opartych na dacie i czasu systemowego, czy 

zalogowany operator, które mogą być wykorzystywane jako parametry w zapytaniach SQL, jak 

również w nazwach plików wynikowych. 

Kreator eksportu danych... 

 został maksymalnie uproszczony. 

Użytkownik modułu nie musi znać 

mechanizmów kryjących się za eksportem, 

ani  też p rzygotowywać  pro f i l i 

eksportowych. Praca użytkownika modułu 

DEM sprowadza się do wyboru w oknie 

kreatora eksportu zestawu danych oraz 

podania okresu, z którego dane mają 

zostać wyeksportowane. Jeśli dodatkowo 

zamówic i e  Pańs two  modu ł  do 

automatycznego przetwarzania danych BPS 

- Batch Process System, wraz z wtyczką do 

modułu DEM, korzystanie z kreatora nie 

będzie w ogóle konieczne.  

Pełna automatyzacja całego procesu... 

  poprzez zastosowanie wtyczki BPS jeszcze bardziej usprawni Państwa pracę. To specjalnie 

stworzone narzędzie pracujące jako serwis systemu Windows, działa niezależnie od systemu LEO, 

co powoduje, że proces przeprowadzany jest automatycznie, bez ingerencji użytkownika. Pozwala 

na cykliczne wykonanie eksportu danych za pomocą wybranych profili eksportowych - 

zdefiniowanych przez administratora. Eksport uruchamia się w zadanym dniu i o określonej przez 

administratora porze, np. w każdy piątek w nocy. Administrator może również określić dodatkowe 

zadania, jakie będą wykonane po zakończeniu eksportu danych, np. przygotowanie dowolnego 

raportu Crystal Reports, wysłanie wiadomości e-mail lub SMS, zawierającej informację  

o wynikach eksportu. 

Wdrożenie modułu DEM... 

  zajmuje najczęściej kilka tygodni, jest to uzależnione od liczby i stopnia złożoności profili 

eksportowych. Po zainstalowaniu modułu następuje programowanie profili eksportowych 

na podstawie specyfikacji dostarczonej przez Klienta. 

Prace te najczęściej wykonuje konsultant ADS, ściśle 

współpracując z administratorem merytorycznym oraz 

administratorem zewnętrznego systemu, do którego 

dane będą eksportowane. Po wykonaniu testów 

w środowisku testowym, konfiguracja przenoszona 

jest na środowisko produkcyjne i system jest 

gotowy do pracy. 
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