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1 Speciální provoz

Aplikace  Správce  Firemních  nákladů  III  obsahuje  moduly  pro  stažení,  zobrazení,  tisk  a  export
transakcí Speciálního provozu.

Aplikaci SFN III je možné stáhnout na stránkách: https://www.t-mobile.cz/spravce-firemnich-nakladu

Moduly  se  zobrazí  pouze  pokud  je  aplikace  spuštěna  s  parametrem TRAFFIC.  Jsou  dostupné  z  ribbonu
(hlavní aplikační nabídky), záložka "Moduly", skupina "Speciální provoz".

Moduly

§ Stažení
§ Doklady

Spouštění SFN s parametrem TRAFFIC

§ Za název aplikace se dá mezera a za mezeru pomlčka nebo lomítko následované již bez mezery slovem
TRAFFIC (SFN.exe<mezera>/TRAFFIC).

§ Automatické  spuštění  SFN  s  moduly  Speciálního  provozu  lze  jednoduše  nastavit  tak,  že  kliknete
pravým tlačítkem na zástupce aplikace SFN a ze zobrazené kontextové nabídky zvolíte Vlastnosti. Na
konec pole Cíl vložíte mezeru a lomítko nebo pomlčku následovanou slovem TRAFFIC.

§ Spouštěcí parametry lze kombinovat (SFN.exe /SUPPORT /TRAFFIC).
§ Na velikosti parametrů nezáleží, bude fungovat -Traffic i -traffic i -TRAFFIC.

Příklady

§ SFN.exe /TRAFFIC
§ SFN.exe -TRAFFIC
§ SFN.exe -traffic
§ SFN.exe /traffic
§ SFN.exe /Traffic

Vlastnosti

https://www.t-mobile.cz/spravce-firemnich-nakladu
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Výpisy hlasových služeb

Aplikace  SFN  III  obsahuje  i  modul  Výpisy  hlasových  služeb.  Tento  modul  slouží  jako  náhrada
zákazníkům, kteří ve Webcare používali záložku WS provoz (soubory .PDF, .XLS, .GZ, .CSV, atd.).

Po přihlášení se zobrazí seznam dostupných souborů ke stažení. Vybrané soubory pak lze stáhnout do do
definovaného adresáře.

Modul  je  dostupný  při  zadání  spouštěcího  parametru  VOICE.  Parametr  lze  kombinovat  s  dalšími
parametry.

Příklady

§ SFN.exe /VOICE
§ SFN.exe -VOICE
§ SFN.exe /VOICE /TRAFFIC
§ SFN.exe -TRAFFIC -VOICE

1.1 Stažení

Předtím, než můžete v aplikaci SFN  pracovat s transakcemi Speciálního provozu, je nutné,  data nejprve
stáhnout ze serveru T-Mobile  a naimportovat do databáze. K tomuto účelu slouží modul  stažení  v sekci
Speciální provoz. Jedná se o obdobu modulu "Stažení dat" pro standardní doklady.

Data jsou dostupná na serveru společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. těm zákazníkům, kteří:

§ Mají  kontakt  s  rolí  Zodpovědná osoba (ZO),  mají  zavedené administrátorské kontakty  s  rolí  Obchodní
Manažer (OM) nebo mají zavedeného Administrátora financí (ADF).

§ Mají tyto kontakty zaregistrované do portálu Moje firma a získali přístupové jméno a heslo.
§ Mají Rámcovou smlouvu a/nebo Smlouvu o firemním řešení.
§ Používají Speciální provoz.

Stažení transakcí Speciálního provozu probíhá ve dvou krocích:

1. Přihlášení k serveru T-Mobile pomocí jména a hesla.
2. Stažení vybraných transakcí speciálního provozu.

1.1.1 Přihlášení

Povinné údaje

V  prvním kroku  je  nutné  vyplnit  uživatelské  jméno  a  heslo.  Jedná  se  o  přístupové  jméno  a  heslo  k
vašemu účtu do Moje firma.

Upozornění:

Podmínkou  stahování  dokladu  je  aktivní  účet  do  portálu  Moje  firma  s  rolí  Administrátora  financí,
Zodpovědné osoby nebo Obchodního Manažera. Tyto osoby mají přístup k VS, SPS, PSPČ a objednaným
PVS. Zákazník má Rámcovou smlouvu a/nebo Smlouvu o firemním řešení.

Nastavení

SFN III má komfortní funkci pro omezení množství dat, které se zobrazují v modulu Stažení speciálního
provozu. Novou funkci ocení hlavně uživatelé, kteří měsíčně stahují větší množství dat. S každým novým
měsícem  vzroste  počet  transakcí  dostupných  pro  stažení  a  za  několik  let  existence  této  služby  muže

https://moje-firma.t-mobile.cz/
https://moje-firma.t-mobile.cz/
https://moje-firma.t-mobile.cz/
https://moje-firma.t-mobile.cz/
https://moje-firma.t-mobile.cz/
https://moje-firma.t-mobile.cz/
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seznam  pro  stažení  obsahovat  u  některých  uživatelů  až  desítky  tisíc  dokladů.  Omezením  množství
dostupných  transakcí  se  sníží  objem  přenášených  dat,  tím  se  zkrátí  doba  od  přihlášení  do  zobrazení
seznamu transakcí.

§ Pouze aktivní fakturační skupiny – určuje, zda se mají získat transakce pouze pro aktivní nebo pro
všechny (aktivní i neaktivní) fakturační skupiny.

§ Stahovat všechny dostupné doklady – při této volbě se stáhne seznam všech dostupných transakcí
daného uživatele.

§ Stahovat  pouze  doklady  od  zadaného  datumu  –  zde  lze  zadat  datum,  od  kterého  se  bude  plnit
seznam  dostupných  transakcí  pro  stažení  včetně.  Z  důvodu  legislativního  omezení  jsou  transakce
dostupné pouze za poslední dva měsíce zpětně od zúčtovacího období.

Přihlášení a nastavení

Přihlášení a stažení seznamu transakcí

Po zadání údajů a stisknutí tlačítka "Přihlásit" se naváže spojení se serverem TMCZ, kde dojde k ověření
uživatele a v případě úspěchu server vytvoří  seznam transakcí  Speciálního provozu uživatele, které jsou
na serveru dostupné pro stažení a vrátí je aplikaci. Stav připojování a stahování je zobrazen ukazatelem
průběhu ve speciálním dialogu.

Přihlášení

Blokace přístupu

Při pokusu o přihlášení k serveru T-Mobile může dojít k tomu, že se Vám zobrazí některá z následujících
chybových zpráv:

§ Účet  je  dočasně  zablokován.  Pravděpodobně  bylo  v  rámci  posledních  24  hodin  zadáno  3-krát  chybné
heslo.

§ IP adresa je dočasně zablokována. Pravděpodobně bylo v rámci posledních 24 hodin několikrát zadáno
chybné heslo z této IP adresy.

§ Účet je dočasně zablokován. Blokace na úrovni systému.

§ Účet je zablokován. Blokace na úrovni systému.

Dočasné  blokace  vyprší  za  24  hodin  od  posledního  chybného  pokusu  o  přihlášení.  Účet  nelze  manuálně
odblokovat, je třeba počkat uvedený počet hodin.

1.1.2 Stažení transakcí

Zobrazení seznamu transakcí

Po  úspěšném  přihlášení  k  serveru  se  zobrazí  seznam  transakcí  dostupných  pro  stažení.  Seznam  je
zobrazen v tabulce, kde jsou tmavě vyznačeny transakce, které již byly úspěšně staženy a importovány do
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databáze. Žlutooranžovou barvou jsou pak označeny transakce, které již  byly staženy a importovány do
databáze,  ale  na  serveru  existuje  jejich  aktualizovaná  podoba,  tyto  transakce  lze  opětovně  označit  pro
stažení a aktualizaci. Třetí sloupec tabulky s názvem "Stáhnout" obsahuje zatrhávací pole, které slouží pro
označení transakcí, které budou staženy a importovány do databáze.

Seznam transakcí pro stažení

Upozornění na legislativní omezení

Transakce  speciálního  provozu  jsou  z  důvodu  legislativního  omezení  dostupné  pouze  za  poslední  dva
měsíce od zúčtovacího období. Starší transakce již není možné stáhnout.

Možnosti (Nastavení)

Možnosti obsahují ovládací tlačítka, která usnadňují hromadné vybírání transakcí, stažení a další.

§ Označit vše - usnadňuje hromadné označení transakcí pro stažení.
§ Zrušit označení - usnadňuje hromadné zrušení označení transakcí pro stažení.
§ Tisk tabulky - vytiskne zobrazenou tabulku dostupných transakcí.
§ Export tabulky - exportuje zobrazenou tabulku dostupných transakcí do vybraného formátu.
§ Stáhnout - spustí stažení a import vybraných transakcí.
§ Odhlásit - vrátí se na přihlašovací obrazovku.

Ovládací tlačítka

Stažení a import transakcí

Před samotným stahováním transakcí se z serveru stáhnou a importují indexy speciálního provozu, pomocí
nichž je pak možné transakce filtrovat v modulu doklady speciálního provozu.
Při stahování jsou transakce ve formátu XML ukládány do adresáře definovaného v parametrech aplikace.
Po  stažení  se  provede  import  do  databáze.  Transakce  importované  do  databáze  lze  prohlížet  v  modulu
doklady  speciálního  provozu.  Stav  operace  je  zobrazen  pomocí  průběhu  ve  speciálním  dialogu.  Po
dokončení je výsledek zobrazen v reportu.
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Průběh stahování a importu

Operaci  je  možné  přerušit  tlačítkem  "Storno".  K  přerušení  dojde  nejdříve  po  dokončení  aktuálně
probíhané operace na nižší úrovni, tedy po dokončení stažení nebo importu jednoho XML souboru.

Co se stahuje

§ Číselníky speciálního provozu - hodnoty pro filtry speciálního provozu, které se zobrazují v modulu
Doklady  speciálního  provozu.  Pokud  jejich  stažení  neskončí  úspěšně,  tak  se  může  stát,  že  nebude
možné zobrazit a exportovat transakce speciálního provozu.

§ Datové číselníky - obecné číselníky obsahující společná data pro všechny doklady.
§ Transakce - jednotlivé transakce po dnech.

1.2 Doklady - Speciální provoz

Modul pro filtraci, zobrazení, tisk a export stažených transakcí Speciálního provozu.

1.2.1 Filtr a seznam

Filtr

Po otevření modulu se zobrazí filtr Speciálního provozu. Filtr určuje, která data se zobrazí. Filtr je povinný,
v  každé sekci  filtru  musí  být  vybrána  alespoň  jedna  hodnota,  jinak  se  data  nezobrazí  a  ani  se  nespustí
jejich hledání. Filtr speciálního provozu je zvláštní v tom, že neomezuje všechny dostupné transakce, ale
naopak definuje, které transakce se zobrazí.

Při otevření modulu jsou všechny položky filtru vždy zapnuté, pomocí uloženého profilu nebo ručně můžete
nastavení filtrovacích kritérií změnit.

Hodnoty do filtru jsou získávány při stahování transakcí, kdy se před každým stažením transakcí nejdříve
volá stažení číselníků speciálního provozu, které aktualizuje filtry.

Pokud databáze neobsahuje žádné transakce speciálního provozu, tak se hodnoty ve filtrech nezobrazí. Pro
správný přístup k transakcím je tedy nutné, mít nějaké transakce v databázi a k nim adekvátní hodnoty
filtrů.
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Filtr speciálního provozu

První  ve  filtru  je  tlačítko,  pro  správu  profilů  uživatelských  filtrů.  Jakékoliv  nastavení  filtrace  transakcí  si
můžete uložit pro pozdější snadné obnovení nastavení. Více informací naleznete v sekci Profily.

Profil filtru

Je možné filtrovat podle 5 různých hodnot:
1.  Pro dny od - do - filtrování podle datumového rozsahu.
2.  Omezit na službu  - výběr transakcí ze služeb, které se mají zobrazit. Pro snadnější  výběr služeb je

možné v seznamu filtrovat zadáním libovolné části textu ze zobrazeného seznamu služeb.
3.  Omezit  na  konkrétní  číslo  -  výběr  čísel,  pro  které  se  mají  transakce  zobrazit.  Hodnoty  filtru  jsou

brány jako začátek čísla, tedy pokud vyberete číslo "1234", tak se vyberou všechna čísla, která začínají
"1234",  např.  123456789,  123499887,  123433355,  apod.  Pro  snadnější  výběr  čísel  je  možné  čísla  v
seznamu filtrovat, zadáním začátku čísla do filtračního políčka na začátku seznamu.

4.  Omezit  na  fakturační  kategorii  -  výběr  transakcí  z  fakturačních  kategorií,  které  se  mají  zobrazit.
Jediný filtr, který se získává přímo z dat transakcí.

5.  Omezit na směr - výběr transakcí ze směrů, které se mají zobrazit.

Všechny sekce filtrů obsahují kontextovou nabídku, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši
na konkrétní sekci a umožňuje rychlé vybrání a zrušení výběru všech položek v dané sekci filtru.

Vedle  filtrů  je  i  seznam  sloupců,  které  si  přejete  zobrazit.  Pro  spuštění  hledání  a  zobrazení  transakcí
pomocí  tlačítka  Filtrovat,  musíte  vybrat  alespoň  jeden  sloupec.  Sloupce  BA  a  Datum  transakcí  se
zobrazí automaticky, tyto sloupce jsou vždy i součástí tisků a exportů.
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Pokud máte nastavena všechna kritéria pro filtrování, stiskem tlačítka Filtrovat v pravém spodním rohu
okna spustíte hledání transakcí.

Po vyhledání transakcí podle zadaných kritérií se zobrazí jejich seznam.

Doklady - Seznam

Zobrazuje transakce Speciálního provozu importované v databázi a filtrované podle zadaných kritérií.

Seznam je rozdělen na dvě části. Vlevo je seznam jednotlivých dní pro BA a počet transakcí v tomto dnu.
Vpravo je pak seznam konkrétních transakcí pro vybrané BA a den nebo dny. Pokud v levé části označíte
více řádků, v pravé části uvidíte jednotlivé transakce pro všechny vybrané BA a dny z levé části. Tabulky
je možné exportovat nebo vytisknout tak, jak jsou právě zobrazeny, nebo je možné použít speciální tisk a
uložení do různých formátů grafických nebo datových.

Seznam transakcí

Tlačítkem Zpět  se vrací  na filtr  transakcí,  kde lze upravit  kritéria,  zobrazené sloupce a opětovně spustit
hledání transakcí.

Pokud  není  podle  zadaných  kritérií  filtru  nalezena  žádná  transakce,  zobrazí  se  prázdné  seznamy  s
informací.
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Transakce nenalezeny

Správa databáze

V levé spodní části  modulu,  jak na filtru, tak v seznamu transakcí,  je  tlačítko Vymazat,  které slouží  ke
správě databáze.

1.2.2 Tisk a export

V modulu doklady speciálního provozu lze vybrané transakce Speciálního provozu tisknout nebo uložit do
různých formátů na disk.

Tisk a export transakcí

Možnosti

§ Všechny doklady  -  pro  tisk  nebo export  jsou  vybrány všechny zobrazené transakce  podle  zadaných
kritérií.

§ Pouze vybrané - tiskou se nebo exportují pouze transakce za vybrané dny a BA v seznamu.

Zobrazené/exportované  sloupce  závisí  na  nastavení  sloupců  ve  filtru,  tedy  jaké  sloupce  pro  zobrazení
zvolíte ve filtru, takové se budou tisknout a exportovat + BA a datum.

Akce

§ Náhled/Tisk  -  vygeneruje  náhledy  tiskových  sestav  vybraných  transakcí  Speciálního  provozu  podle
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nastavení.
§ Tisk  do  souboru  -  vytiskne  sestavy  nebo  exportuje  transakce  ve  zvoleném  formátu  do  souboru  na

disku.
§ Zavřít - uzavře dialog.

Tisk do souboru

Při  tisku do souboru se nejdříve zvolí  požadovaný formát.  V horní  části  nabídky formátů pro export  nad
čarou, jsou tiskové grafické formáty, ve spodní části pod čarou jsou zase tabulkové výstupy dat, tyto se
spíše hodí pro další zpracování exportovaných dat.

Tisk do souboru

1.2.3 Správa databáze

Slouží  pro  spravování  obsahu  databáze.  Umožňuje  mazat  transakce  Speciálního  provozu.  Správa
databáze je dostupná v modulu doklady speciálního provozu v podobě tlačítka v levé spodní části modulu
na filtru nebo seznamu transakcí. Dostupnost tlačítka může být omezena oprávněním.



13Speciální provoz

Copyright © 2021 by T-Mobile Czech Republic a.s.

Správa databáze

Ovládací tlačítka

§ Vymazat  -  vymaže  z  databáze  vybrané  transakce  Speciálního  provozu  z  levého  seznamu  včetně
nevyužitých číselníků. Stav mazání je zobrazen pomocí průběhu ve speciálním dialogu.

Pokud je tlačítko Vymazat stisknuto na filtru transakcí, tak se nemažou vybrané transakce, ale zobrazí se
dialog pro výběr datumu, od kterého mají být transakce vymazány. Vymažou se všechny transakce, kde
je datum transakce roven nebo je vyšší jak zvolené datum.

Datum OD pro mazání

1.3 Profily

Filtr Speciálního provozu může být snadno uložen a obnoven pomocí profilů. Je to pomůcka pro uživatele,
aby se snadno přepínalo mezi různým nastavením filtrů.

Profil filtru

Uložení nového profilu

Pokud uděláte nějaké změny ve filtru Speciálního provozu a tyto změny chcete v budoucnu opět použít bez
nutnosti vše opět složitě vyklikávat, můžete si aktuální nastavení filtru uložit do profilu.

Postup

1.V horní části filtru kliknete na tlačítko profilu.
2.Z kontextové nabídky vyberete možnost Uložit.
3.Následně zvolte možnost Uložit nový.
4.Zobrazí se dialog pro zadání názvu profilu.
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5.Vyplňte název a potvrďte stiskem tlačítka OK, profil se uloží pro budoucí použití.

Nový profil

Název profilu

Úprava již existujícího profilu

Občas se stane, že potřebujete již existující  profil  s nastavením filtru upravit  doplněním nebo odebráním
některých položek.

Postup

1.V horní části filtru klikněte na tlačítko profilu.
2.Z kontextové nabídky vyberte možnost Uložit.
3.Následně zvolte název dříve uloženého profilu, který chcete aktualizovat aktuálním nastavením filtru.
4.Zobrazí se potvrzení o přepsání profilu.
5.Potvrďte tlačítkem OK, profil se aktualizuje.

Editace profilu
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Potvrzení přepsání

Načtení a použití existujícího profilu

Pokud jste si dříve uložili nastavení filtru do profilu, můžete toto nastavení rychle obnovit bez nutnosti vše
pracně vyklikávat.

Postup

1.V horní části filtru klikněte na tlačítko profilu.
2.Z kontextové nabídky vyberte možnost Načíst.
3.Následně zvolte název dříve uloženého profilu, který chcete promítnout do nastavení filtru.
4.Aplikace zvolený profil načte z databáze a promítne uložené nastavení do filtru.

Načtení profilu

Smazání již nepotřebného profilu

Pokud  se  dříve  uložený  profil  stane  nepotřebným,  můžete  ho  snadno  smazat,  aby  ve  výběru  profilů
nepřekážel.

Postup

1.V horní části filtru klikněte na tlačítko profilu.
2.Z kontextové nabídky vyberte možnost Smazat.
3.Následně zvolte název dříve uloženého profilu, který chcete odstranit.
4.Zobrazí se potvrzení o smazání profilu.
5.Potvrďte stiskem tlačítka OK, aplikace profil smaže a již se nebude v nabídkách zobrazovat.

Smazání profilu



16 Správce firemních nákladů III - Speciální provoz

Copyright © 2021 by T-Mobile Czech Republic a.s.

Potvrzení smazání

1.4 Dávkové zpracování

Aplikace  umožňuje  provádět  některé  operace  automaticky  bez  uživatelského  grafického  prostředí  a  bez
interakce  uživatele.  Jedná  se  o  tzv.  dávkové  zpracování,  kdy  se  pomocí  parametrů  příkazové  řádky
aplikaci  řekne,  co  má  provést.  Dávkové  zpracování  může  být  automaticky  spouštěno  např.  pomocí
plánovače úloh systému.

SFN III  pro  tuto funkci  používá  samostatný  spustitelný  exe  soubor  SFNC.exe,  který  je  plnohodnotnou
konzolovou aplikací (tzn. aplikací běžící v textovém prostředí příkazového řádku). Informace o průběhu a
výsledku dávkového zpracování jsou průběžně vypisovány do konzole příkazového řádku.

Logo

Podporované operace

§ Stažení a import nových transakcí speciálního provozu.
§ Export nově stažených a importovaných transakcí.

Popis parametrů příkazové řádky

§ /? nebo /HELP - zobrazí nápovědu pro použití konzolové aplikace SFNC.exe.
§ /N - zakáže zobrazení průběhu operací, tato funkce se hodí např. při přesměrování výstupu do souboru.

Vždy uvádějte tento parametr při automatizovaném spouštění přes plánovač.
§ /CREATESECUREBATCH  -  vytvoří  dávku (soubor  s  koncovkou cmd)  se zašifrovanými přihlašovacími

údaji pro ochranu přihlašovacích jmen a hesel.
§ /EXECUTE=DOWNLOAD[,DOWNLOAD+EXPORT] - spustí zadaný příkaz.

§ DOWNLOAD - stáhne a naimportuje všechny dostupné doklady.
§ DOWNLOAD+EXPORT - stejné jako DOWNLOAD, ale po importu ještě exportuje nové doklady.

§ /EXECUTE=EXPORT - spustí export libovolných dokladu. Výběr dokladů určuje zvolený profil exportu.
§ /TRAFFIC - místo stažení daňových dokladů spustí stažení a export výpisů hlasových služeb (lze použít

pouze v kombinaci s EXECUTE=DOWNLOAD+EXPORT).

§ /DATEFROM=datum - datum od kterého se mají doklady stahovat. Datum musí být ve formátu D.M.R
(den.měsíc.rok)  nebo M/D/R (měsíc/den/rok) [např.:  25.2.2011,  2/25/2011],  případně  může  mít  tvar
podle místního nastavení (nepovinné). Více informací o tomto parametru naleznete v kapitole přihlášení.

§ /EXPORT-DATEFROM=datum  -  datum  od  kterého  se  mají  doklady  exportovat.  Datum  musí  být  ve
formátu D.M.R (den.měsíc.rok) nebo M/D/R (měsíc/den/rok) [např.:  25.2.2011,  2/25/2011],  případně
může mít tvar podle místního nastavení. Pouze pro EXPORT (nepovinné).

§ /EXPORT-DATETO=datum  -  datum  do  kterého  se  mají  doklady  exportovat.  Datum  musí  být  ve
formátu D.M.R (den.měsíc.rok) nebo M/D/R (měsíc/den/rok) [např.:  25.2.2011,  2/25/2011],  případně
může mít tvar podle místního nastavení. Pouze pro EXPORT (nepovinné).

§ /LOGIN=jméno - přihlašovací jméno pro stažení dokladů z TMCZ (povinné pro stahování dokladů).
§ /PASSWORD=heslo - heslo uživatele pro stažení dokladů z TMCZ (povinné pro stahování dokladů).
§ /PROFILE=název - název profilu exportu, který se použije pro export nových dokladů (povinné pouze

pro  DOWNLOAD+EXPORT  nebo  EXPORT).  S  parametrem  TRAFFIC  není  profil  povinný,  protože
pokud není zadán, tak se exportuje vždy vše co je v databázi.

§ /SFNLOGIN=jméno  -  přihlašovací  jméno  do  aplikace  SFN  (povinné  pouze  pokud  je  zapnutá  správa
uživatelů).

§ /SFNPASSWORD=heslo  -  heslo  uživatele  do aplikace  SFN (povinné pouze  pokud  je  zapnutá  správa
uživatelů).
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§ /EXPORTPATH=cesta - adresář pro export dokladů, pokud není parametr uveden, použije se adresář
definovaný v profilu (určené pouze pro DOWNLOAD+EXPORT nebo EXPORT, povinné pro TRAFFIC).

§ /BATCHFILENAME=soubor  -  název  dávkového  souboru,  který  bude  vytvořen  (povinné  pouze  pro
CREATESECUREBATCH).

§ /ONLYACTIVEBA  -  pokud  je  parametr  uveden,  stahují  se  doklady  pouze  od  aktivních  BA,  jinak  se
stahují odevšech (nepovinné).

§ /SEND=email  -  email,  na který  se odešle  informace o výsledku exportu (nepovinné,  lze  kombinovat
pouze s exportem).

Důležité informace pro zadávání parametrů

§ Všechny parametry je nutné zadávat s předponou "-" nebo "/".
§ Parametry nemusejí být zadávány v pevném pořadí.
§ Většina parametrů obsahuje povinnou příponu "=", za kterou je definována hodnota.
§ Parametry obsahující  mezeru, jako např.  uživatelské jméno, heslo nebo cesta, musejí  být uvozeny "",

jinak může dojít k tomu, že budou chybně vyhodnoceny.

Příklady použití

Stažení a import transakcí speciálního provozu (správa práv zapnuta)

SFNC.exe /EXECUTE=DOWNLOAD /TRAFFIC /LOGIN="novak" /PASSWORD="123abcd" /SFNLOGIN
="novak" /SFNPASSWORD="nov 123 xAz"

Stažení a export transakcí speciálního provozu (správa práv vypnuta)

SFNC.exe /EXECUTE=DOWNLOAD+EXPORT /TRAFFIC /LOGIN="novak" /PASSWORD="123abcd"
/PROFILE="Muj vyber" /EXPORTPATH="C:\SFN\Export\Traffic"

Pouze export transakcí speciálního provozu (správa práv vypnuta)

SFNC.exe /EXECUTE=EXPORT /TRAFFIC /PROFILE="Muj vyber" /EXPORT-DATEFROM
="1.1.2021" /EXPORT-DATETO="14.04.2021" /EXPORTPATH="C:\SFN\Export\Traffic"

Vytvoření dávky

SFNC.exe /CREATESECUREBATCH /EXECUTE=DOWNLOAD+EXPORT /TRAFFIC /LOGIN="novak"
/PASSWORD="123abcd" /SFNLOGIN="novak" /SFNPASSWORD="nov 123 xAz" /PROFILE="Muj
vyber" /EXPORTPATH="C:\SFN\Export\Traffic" /BATCHFILENAME="C:\SFN\SFN
ExportTraffic.cmd"

Automatické spouštění

Spouštění stahování nebo exportu lze snadno zautomatizovat pomocí Plánovače úloh v systému Windows
nebo  pomocí  jiného  nástroje  k  tomu  určeného.  Stačí  nastavit  cestu  k  souboru  SFNC.exe  a  definovat
požadované parametry. Je možné i vytvořit soubor s koncovkou CMD, do něj definovat celý příkaz a tento
soubor nastavit do plánovače pro spouštění již bez parametrů. Pro automatické spouštění vždy přidávejte
parametr N.

Příklad souboru pro automatické spuštění:

Název souboru (příklad): SFN_SpecialTrafficDownload.cmd
Obsah souboru:
@ECHO OFF
"C:\Program Files\T-Mobile SFN III\SFNC.exe" /EXECUTE=EXPORT /N /TRAFFIC
/EXPORTPATH="C:\Exports\SFN\SpecialTraffic\FullExport.xlsx
/SEND=karel.novak@gmail.com"

Návratové kódy aplikace

§ 0 - vše v pořádku.
§ 1800 - běhová chyba.
§ 1900 - neautorizovaná syntaxe.
§ 1901 - parametr EXECUTE není definován.
§ 1902 - přihlašovací údaje do TMCZ nejsou definovány.
§ 1903 - profil není definován.
§ 1904 - dávkový soubor není definován.
§ 1905 - šifrovaná data nejsou definována.
§ 1906 - nepovolená kombinace parametrů.
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§ 2000 - konfigurace nenalezena.
§ 2001 - nelze se připojit k databázi.
§ 2002 - databáze vyžaduje aktualizaci.
§ 2003 - nedefinovaná verze databáze.
§ 2004 - nejedná se o databázi SFN.
§ 2005 - databáze není inicializována.
§ 2006 - je vyžadováno přihlášení, ale nejsou definovány přihlašovací údaje.
§ 2007 - chybné jméno nebo heslo.
§ 2008 - došlo ke ztrátě spojení s databází.
§ 2009 - profil nebyl nalezen.
§ 2010 - definice exportu neexistuje.
§ 2100 - chyba při vytváření zabezpečené dávky.
§ 2101 - chyba při stahování dokladů.
§ 2102 - chyba při exportu dokladů.
§ 2103 - nepodporovaný formát exportu.
§ 2200 - adresář pro export není definován.
§ 2201 - nepodařilo se vytvořit adresář pro export.
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2 Kontakt

Zákaznické centrum - Business

T-Mobile Czech Republic a.s.

Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4

Tel.: 4644 ze sítě T-Mobile

Tel.: (+420) 603 604 644

Fax: (+420) 603 604 646

E-mail: business@t-mobile.cz

Internet: http://www.t-mobile.cz

Web  SFN:

http://www.t-mobile.cz/web/cz/firmy.a.verejna.sprava/muj.t-mobile/vyuctovani/spravce.firemnich.naklad

u

mailto:business@t-mobile.cz
http://www.t-mobile.cz
http://www.t-mobile.cz/web/cz/firmy.a.verejna.sprava/muj.t-mobile/vyuctovani/spravce.firemnich.nakladu
http://www.t-mobile.cz/web/cz/firmy.a.verejna.sprava/muj.t-mobile/vyuctovani/spravce.firemnich.nakladu
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3 Verze

Verze manuálu: 8
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