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1 Dotyczy projektu o numerze POKL.04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyższej Szkole 
Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Integracja ERP MYWSL

Poniżej przedstawiono wstępne założenia i sposób integracji danych pomiędzy modułem 
finansowo-księgowych systemu klasy ERP a systemem Dziekanat, który powinien byd podstawą 
analizy przedwdrożeniowej, oraz może posłużyd jako wzór i pomoc w szacowaniu kosztów.

Założenia

- System ERP pobiera wyciągi bankowe
- System ERP nadaje subkonta, na które studenci mają wpłacad czesne
- System ERP nadaje symbole konta księgowego
- System ERP akceptuje tekstowe pliki wymiany (kolumny rozdzielone „|”)

1. Integracja danych z systemu rekrutacji

KIERUNEK: System Dziekanat -> SYSTEM ERP

CEL: Przekazywanie informacji zebranych podczas rekrutacji do systemu ERP w celu założenia 
nowego konta księgowego i nadania subkonta (w systemie ERP generowany jest symbol konta 
księgowego, który staje się kluczem między systemem ERP i Systemem DZIEKANAT)

SPOSÓB INTEGRACJI: Plik tekstowy.
Plik zawiera (podstawowe informacje o rekrucie):

• Nr albumu
• Imię
• Nazwisko
• PESEL
• Adres
• Kierunek studiów
• Tryb studiów (zaoczny, dzienny...)
• Rodzaj studiów (magisterskie, licencjat, inżynierski)
• Rok rozpoczęcia
• Semestr rozpoczęcia - zimowy/letni

2. Przekazywanie danych o kontach księgowych

KIERUNEK: SYSTEM ERP -> System Dziekanat

CEL: Przekazanie informacji o symbolu konta księgowego
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SPOSÓB INTEGRACJI: Plik tekstowy.
Plik zawiera:

• Nr albumu
• Imię
• Nazwisko
• PESEL
• Adres
• Kierunek studiów
• Tryb studiów (zaoczny, dzienny...)
• Rodzaj studiów (magisterskie, licencjat, inżynierski)
• Rok rozpoczęcia
• Semestr rozpoczęcia - zimowy/letni
• Symbol konta księgowego
• Numer subkonta w banku

3. Przekazywanie danych o kontach księgowych

KIERUNEK: SYSTEM ERP -> System Dziekanat

CEL: Przekazywanie informacji o wpłatach studentów na konto bankowe
(wpłaty identyfikowane są po symbolu konta księgowego)

SPOSÓB INTEGRACJI: Plik tekstowy.
Plik zawiera:

• Symbol konta księgowego
• Opis wpłaty
• Datę wpłaty
• Kwotę wpłaty
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