ADATPURGÁLÁS

Vállalatirányítási rendszerünket évek óta használó ügyfeleinknél egy idő után
igényként jelentkezhet a keletkezett adatbázisok méretcsökkentése, ezáltal a
felmerülő hardware költségek racionalizálása.
ADATPURGÁLÁSI MEGOLDÁSUNK
Megoldásunkban konzulensek és technikai munkatársak felügyelete mellett
ellenőrzött, egységes rendbe foglalt szolgáltatást nyújtunk a purgálási feladatok
elvégzésére.
MEGVALÓSULÓ CÉLKITŰZÉSEK
•
•
•
•

Aktív tárigény csökkentése.
Napi, heti stb… mentések futásidejének csökkentése
A részletes lekérdezések, listák futásidejének elfogadható szinten tartása
Az estleges hibák detektálási idejének lerövidítése

A PURGÁLÁS SORÁN FIGYELEMBEVETT ALAPKÖVETELMÉYNEK
•
•
•
•
•

A purgálás során adatvesztés nem következhet be
Meglévő adatokkal konzisztencia fenntartása
Az ügyfeleknél meglévő riportok, lekérdezések további használhatósága, mind
a purgált, mind az éles környezetben
Régi adatok lekérdezhetősége, visszakereshetősége
A felesleges adatkettőzések elkerülése, tehát nincs szükség a lekérdezéshez
használt és nem purgálandó törzsadatok mindkét környezetbeli tárolására.

PURGÁLÁSI FOLYAMAT
1. Éles működés leállítása
2. Adatbázismentés
3. Purgálási környezet megteremtése (csak az első purgálás alkalmával)
4. Előírt integritási és egyéb ellenőrző riportok lefuttatása
5. Adatbázistáblák meghatározott sorrendhez és feltételrendszerekhez kötött
purgálása
6. Ellenőrzőriportok újrafuttatása, összevetése a purgálás előtti állapottal.
7. Adatbázismentés
8. Éles üzem folytatása
PURGÁLANDÓ TÁBLÁK
LOGISZTIKA
o Cikknapló - F4111
o Vevői rendelés sorok - F4211
o Vevői rendelés fej - F4201
o Vevői rendelés sor napló - F42199
o Szállítói rendelés sorok - F4311
o Szállítói rendelés fej - F4301
o Szállítói rendelés sor napló - F43199
o Bevét állomány - F43121
PÉNZÜGY
o Főkönyvi tranzakciók és egyenlegek – F0911, F0911T, F0902
o Kötegfejek – F0011
o Szállítói folyószámla adatok – F0411, F0413, F0414
o Vevői folyószámla adatok – F03B11, F03B13, F03B14
OPCIONÁLISAN PURGÁLANDÓ TÁBLÁK
LOGISZTIKA
o Cikk tranzakciók másodlagos mennyiségben F5501051 (másodlagos
mértékegységet használó cégek)
o Készletegyenleg - F41021
o Másodlagos mennyiségbeli készletegyenleg F5501052 (másodlagos
mértékegységet használó cégek)
o Sorozattörzs - F4108
PÉNZÜGY
o Bankkivonat, pénztár – F0916, F0917 F0917S, F5615020
o ÁFA analitika – F0018
o Felszólító levelek – F03B20, F03B21
o Késedelmi kamat terhelések – F03B22, F03B23
o Tárgyi eszköz egyenleg állomány – F1202
o Tárolóhely történet – F1204, F1210
o Állapot történet – F1307
o F5512020
o Szülő történet - F1212

GYÁRTÁS
o Gyártási rendelés fej - F4801, F4801T
o Gyártási rendelés csatolt anyaglista - F3111, F3111T
o Gyártási rendelés csatolt műveletterv - F3112, F3112T
o Rögzített tény órák - F31122
o Gyártási rendelés keresztreferencia tábla - F3006
o Termék költség lekérdezés - F3102
PEREMFELTÉTELEK
•
•
•
•
•
•
•

A rendszerben nem lehet integritás hiba (pl.: F4111-F0911, F4111-F41021)
(ügyvitel)
Meg kell határozni egy purgálási dátumot, amelynél régebbi adatokat nem
kívánunk megőrizni az éles rendszerben, a purgálási dátum, csak lezárt
pénzügyi év fordulónapja lehet, és csak teljes pénzügyi évet szabad purgálni.
Az adott purgálási dátumig a purgált táblákban nem maradhatnak nyitott
tranzakciók, azaz pl.: minden könyvelésnek meg kell történnie a rendszerben
(gyártáskönyvelések, folyószámla feladások, stb.)
A rendszerben a purgálandó időszakra nem lehetnek könyveletlen köteget és
főkönyvi tranzakciók.
A szállító analitikában a purgálandó időszakra vonatkozóan az összes iktatott
számlának igazoltnak kell lennie
Projektelszámolást használó cégek esetén csak lezárt projektekkel
kapcsolatos adatok purgálhatóak. (beépített ellenőrzés)
Önköltségszámítást használó cégek esetén az előző év adatai csak abban az
esetben purgálhatóak, amennyiben az önköltség előzőleg meghatározásra
került (ügyvitel)

Ha többet szeretne tudni a termékről, kérjük keressen meg bennünket !
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