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1. Úvod
Pokyny jsou určeny uživatelům programu O2 WINPEU pro zpracování výstupních dat ze služby O2 PEU. Od
1.10.2012 přechází Telefonica ve službě O2 PEU na nový formát výstupních souborů a to z typu CSV na XML.
Soubory ve formátu XML budou nyní vstupními soubory do programu O2 WINPEU.
2. Popis změn
2.1 Vstupní soubory
CSV soubory -d.rrmm.csv (d-detail, rr- rok, mm-měsíc), resp.- s.rrmm.csv (s-souhrn), resp. -f.rrmm.csv (faktura)
budou nyní nahrazeny soubory XML : -d-mob.xml, resp. -s-mob.xml, resp. -f-mob.xml.
Název komprimovaného souboru na portálu O2 PEU, který tři výše uvedené soubory obsahuje, je:
rrrr-mm-all-číslo_zákazníka-cc-fsd-mob-xml.zip
legenda:
rrrr-mm
rok a měsíc
all
obsahuje všechny soubory
číslo zák.
CUST code v O2
cc
číslo účetního cyklu v měsíci
fsd
faktura, souhrn, detail
mob
obsahuje data za mobilní část
xml
formát dat
Na portálu O2 PEU (e-ucet.o2.cz) je tento soubor k dispozici pod ikonou
.
Program O2 WINPEU zajistí uživateli nasměrování na portál O2 PEU, vlastní stažení dat musí provést uživatel ručně
(tak jako doposud).
2.2 Struktura vstupních souborů
Další změnou pro zpracování dat ve O2 WINPEU oproti CSV souborům je to, že v souboru detail došlo k vypuštění
sloupců „Síť“ a sloupec „Služba“ obsahuje detailnější popis služby, např. „Volání – síť O2“.
To je poté upraveno ve filtračních podmínkách programu. Jsou určeny základní kategorie: Volání, Zprávy, Data,
Roaming a Služby třetích stran. K nim jsou pak přiřazeny filtrační podkategorie např. Mobil O2, Mobil ČR apod.
Detailní popis všech změn ve verzi 3.3 oproti 3.2 je uveden v souboru info.rtf, který je k dispozici v hlavním adresáři
WINPEU (po instalaci upgrade).

3. Instalace
Nová verze programu O2 WINPEU 3.3 bude připravena ke stažení od 12:00 hod. dne 11. ledna 2013.
Budou k dispozici 2 varianty programu: základní a upgrade.
Základní (označená jako Winpeu_3.3.exe) je určena pro nové zákazníky, kteří s programem teprve začínají.
Upgradová verze (Upgrade_Winpeu_3.3.exe) je určena pro stávající zákazníky (současně používané verze 3.2).
Obě verze budou dne 11.01.2013 umístěny na server O2 i na server ATECO (zde jen Upgrade).
3.1 postup uživatele stávající verze 3.2 – Upgrade na 3.3
3.1.1 Uživatel s internetovým připojením (on line)
- spustit stávající verzi WINPEU 3.2
- provést příkaz Soubor/Aktualizace
- na pokyn programu zadat Spustit aktualizaci
- nasměrovat instalaci do stávajícího adresáře (s verzí 3.2), obr. 1
- potvrdit kopírování do nabídnutého adresáře, obr. 2
- dokončit reinstalaci

Obr. 1

Obr. 2

Výsledkem instalace bude, že nová verze WINPEU 3.3 bude nainstalována v novém adresáři (C:\Program
Files\Ateco\WINPEU) a to včetně stávajících dat a konfigurace. Ve starém adresáři (C:\Program
Files\Ateco\\WINPDU) zůstává kompletní stará verze 3.2 včetně dat k použití jako záloha.
Pro úplné dokončení reinstalace je nutné zkontrolovat a doplnit všechny Sestavy v nabídce Výpisy\Sestavy !
Vzhledem k tomu, že u nových dat je jiná struktura, viz 2.2, tak došlo k významné změně ve filtračních podmínkách
(tlačítko FILTR, např. výběr SMS, roaming apod.) a toto je nutné v nové verzi 3.3 dokončit ručně, (rovněž tak položky
Možnosti načtení souhrnu).
3.1.2 Uživatel bez internetového připojení (off line)
- zajistit si Upgrade_WINPEU_3.3.exe (např. zkopírování přes USB flash)
- spustit Upgrade_WINPEU_3.3.exe
- nasměrovat instalaci do stávajícího adresáře (s verzí 3.2), obr.1
A dále postupujte stejně jako v bodě 3.1.1
4. FAQ (dotazy/odpovědi)
4.1

D: Umožňuje stávající verze WINPEU 3.2 zpracovat soubory ve formátu xml ?
O: Neumožňuje, verze 3.2 zpracuje data pouze ve starém formátu CSV.

4.2

D: Musím provést upgrade na verzi 3.3 hned 11.01.2013 ?
O: Ne. Je dokonce vhodné upgrade provést později neb 11.01.2013 může být server s upgradem zahlcen.
Upgrade si proveďte v době, až budete chtít zpracovávat nová data v xml. Po spuštění staré verze a zadání
příkazu Soubor/Aktualizace budete automaticky upozorněn, že už je k dispozici nová verze (při on line
připojení).(Data ve starém formátech CSV budou k dispozici na portále O2 PEU minimálně až do 1.4.2013).

4.3

D: Pokud si provedu 11.01.2013 upgrade na verzi 3.3, mohu touto novou verzí ještě vyhodnocovat data za
minulá období (zpracovaná dříve starou verzí), např. za srpen 2012?
O: Ano, můžete. Pro všechny případy navíc budete mít k dispozici kompletní záložní verzi v adresáři
\WINPDU.

4.4

D: Dne 11.01.2013 provedu upgrade na 3.3. Umožňuje tato verze zpracovat data za předcházející měsíc
(12/2012) ještě ve starém formátu CSV?
O: Ano, ale nedoporučujeme! Jakmile provedete upgrade na 3.3 tak dále zpracovávejte data jen v xml. Pokud
z nějakého důvodu chcete zpracovávat data za 12/2012 ještě v CSV, tak upgrade odložte na pozdější dobu.

4.5

D: Co se stane, když 11.01.2013 provedu upgrade na 3.3. Mám již zpracovaná data v CSV za 11/2012. Ale
stáhnul jsem si i data v xml (11/2012) a pustil je ke zpracování?
O: Nic, program vás upozorní, že data za 11/2012 byla již zpracována. Pokud v tomto okamžiku odsouhlasíte,
že chcete pokračovat, program zpracuje data 11/2012 ještě jednou, takže je v databázi budete mít dvakrát.
Pro jejich odstranění zadejte příkaz Soubor/Odstranit data, odstraňte je (oboje dvoje) a nahrajte znova (jen
jednou).

4.6

D: Mám rozsáhlou organizační strukturu (pobočka, skupina, úsek, útvar). Přenese se mi tato struktura i do
nové verze?
O: Ano.

4.7

D: Používám Sestavy s rozesíláním výstupů na emailové adresy. Přenesou se mi všechny parametry i do
nové verze?
O: Ne. Přenesou se jen některé, distribuční seznamy s emailovými adresami však ano. Ale filtrační podmínky
je třeba překontrolovat a opravit, viz 3.1 (Rovněž tak položky Možnosti souhrnu).

4.8

D: Používám program O2 WINPE/SLV, se slevovým modulem. Provede se mi upgrade také automaticky?
O: Ne. Upgrade je nutno provést ručně (individuálně). S problémem se laskavě obraťte na svého dodavatele
programu.

4.9

D: Jak je to se sazbou DPH?
O: Verze 3.3 si při zpracování dat xml (konverze) sazbu DPH vyzvedne ze souboru f-xml (faktura) a s tou pak
dále pracuje. Tzn. v lednu při zpracování dat za 12/2012 si vyzvedne sazbu DPH 20%, v únoru při zpracování
dat za 01/2013 si vyzvedne sazbu DPH 21%. Sazby následně zůstávají uloženy v měsíčních konfiguračních
souborech i pro následné používání (navolení se provede automaticky dle volby Období).

5.0

D: Máme účtovací cyklus od 5.dne v daném měsíci do 4.dne dalšího měsíce. Jak to bude s DPH za 12/2012?
O: Program WINPEU umožňuje pracovat pouze s jednou sazbou DPH. V tomto případě si ze souboru f-xml
vybere tu vyšší sazbu, tj. 21%.
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