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Descriere generala  
  

Pentru a efectua importul din aplicatia CIEL Gestiune Comerciala si CIEL Contabilitate in aplicatia CIEL V7, 

trebuie sa te asiguri ca ai instalat pe calculator versiunile 2.5.9 pentru CIEL Gestiune Comerciala, 6.48.0 
pentru CIEL Contabilitate si 7.10.0 pentru CIEL V7. Acestea sunt primele versiuni pentru care poti efectua 

importul.  

Nota: Pentru importul din aplicatia CIEL Contabilitate nu trebuie sa mai efectuezi alte setari.  

  

Inainte de initierea importului, este necesar sa ai in vedere ca pe parcursul procesului pot exista 3 situatii 

diferite:  

1. Prima situatie este cea in cazul in care importul se realizeaza fara a primi vreo atentionare sau 

eroare. Este cazul in care nu au existat operari gresite / eronate pe bazele din vechile aplicatii.  

2. A doua situatie este cea in care pot aparea atentionari pe diferite documente. Trebuie sa corectezi 

atentionarile in care se face referire exacta la un anumit document (mesajul afisat face trimitere 

la numarul de document) in vechile aplicatii iar, ulterior, sa refaci importul. Aceste atentionari 

sunt cauzate de diverse operari gresite in vechile aplicatii.  

3. Cea de-a treia situatie este aceea in care importul genereaza diverse erori neconcludente. Atentie! 

Aceste erori sunt cauzate tot de operarile gresite in vechile aplicatii. In cazul in care te confrunti 

cu aceasta situatie, este necesar sa transmiti spre analiza, pe adresa asistenta.tehnica@ciel.ro , 

urmatoarele informatii:  

a.   Baza pe care doresti sa o importi;  

b. Licenta aplicatiei;  

c. Denumirea companiei;  

d. Descrierea situatiei intalnite.  

Nota: In cazul in care te afli in situatia descrisa la punctul 3, echipa de Asistenta Tehnica va incerca sa 
identifice cauza erorilor. In cazul in care acestea nu vor putea fi corectate, este necesar ca importul sa se 
rezume doar le importul nomenclatoarelor, iar in CIEL V7 sa creezi o societate noua pe care sa se treaca 
soldurile initiale (importul total de documente nu poate fi facut din cauza erorilor generate de operarile 
gresite). In acest caz, vei incepe lucrul pe o baza noua.  
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Ce verificari trebuie sa faci dupa efectuarea importului  
 

Dupa efectuarea importului, pentru a te asigura ca acesta a fost efectuat corect, trebuie sa verifici 

urmatoarele informatii:  

1. Mesajele aparute in urma importului 

  
  

In urma procesului de import poti identifica 3 tipuri de mesaje:  

  

• Erori – acestea semnaleaza inregistrari/informatii ce nu au putut fi importate si te 
informeaza care au fost cauzele. De exemplu: un document nu a fost importat 

deoarece nu exista articolul din continutul lui.  
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• Atentionari – acestea sunt ajustari minore care au fost efectuate in vederea corectarii 

inregistrarilor. De exemplu: unei note contabile care nu continea optiuni de TVA  i s-a 

alocat automat optiunea Taxabil 24%.  

• Informari – acestea fac referire, in principal, la legaturi ce au fost pierdute din cauza 

inconsistentei informatiilor. De exemplu: nu s-a putut importa o adresa deoarece nu 

era alocata nici unui partener.  

  

2. Balanta import – o regasesti in meniul Utilitare – Import – Mesaje import – butonul Balanta.  
Balanta contine datele afisate conform aplicatiilor vechi in comparatie cu datele importate in V7. 

Trebuie sa verifici aceste date, si, daca este cazul, sa le corectezi.  

  

  

  
  

3. Fisele conturilor care nu apar cu erori in Balanta din Import;  

  

4. Raportul STOC ARTICOLE – listat la data la care ai efectuat importul;  

  

5. Restante parteneri – pe acesta il compari cu acelasi raport din vechea aplicatie.  
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Pasii pe care trebuie sa ii efectuezi  
  

Vei efectua importul realizand urmatorii pasi:  

1. Validezi documentele aflate in temporar;  

2. Descarci gestiunea (aceasta ia in calcul doar documentele validate); 

3. Verifici stocul;   

4. Faci trecerea la V7.  

Iata care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmezi, in cazul in care doresti sa efectuezi importul din aplicatia 

CIEL Gestiune Comerciala:  

• Descarci gestiunea (Listari - Jurnal Contabil - Generare OD)   

Inainte sa accezi butonul CALCUL STOCURI ai posibilitatea sa modifici numai data la care efectuezi 

trecerea. Nu vei putea modifica si metoda de descarcare de gestiune.  

Calculul s-a incheiat atunci cand vizualizezi mesajul OPERATIUNE INCHEIATA CU SUCCES. In acest 

moment trebuie sa apesi butonul OK.    
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• Validare documente - nu trebuie sa ramana niciun document in status 

Temporar;  

o Verificare stoc – trebuie sa verifici sa nu fie pe minus.   
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Dupa aceste verificari, trebuie sa accesezi submeniul TRECERE LA V7. Regasesti acest submeniu in meniul 

UTILITARE.  

 

Dupa ce efectuezi pasii antementionati, trebuie sa accesezi aplicatia CIEL V7. Aici vei realiza o societate 

noua in care va fi efectuat importul.  

Trebuie sa accesezi meniul Utilitare -> Import -> Import Gestiune Comerciala/Contabilitate. 
Dupa ce apesi acest buton o sa vizualizezi fereastra de mai jos:  

  

 

In aceasta fereastra trebuie sa alegi tipul de import pe care ti-l doresti sa il efectuezi. Ai la dispozitie patru 

variante. Dupa ce bifezi varianta dorita, trebuie sa apesi butonul INAINTE.  

In continuare, este necesar sa selectezi server-ul SQL, deoarece acolo se regaseste baza de date aferenta 

aplicatiilor CIEL Gestiune Comerciala si CIEL Contabilitate. In plus, trebuie sa optezi pentru modalitatea de 

logare la server (vezi exemplul din imaginea de mai jos ) .   
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Imaginea este valabila pentru importul de date din baze comune gestiune - contabilitate, din gestiune 

comerciala sau din contabilitate. Pentru baze de date separate trebuie sa urmezi pasii de mai jos:   
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In cazul in care nu folosesti acelasi server SQL trebuie sa debifezi Foloseste acelasi server SQL.  

Dupa ce te-ai logat la serverul SQL, poti selecta societatea din care urmeaza sa efectuezi importul.  
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Dupa ce ai selectat societatea, trebuie sa efectuezi o serie de optiuni de import, dupa cum urmeaza:  

Data de inceput pentru import: daca bifezi aceasta optiune poti completa data de la care se efectueaza 
importul. In caz contrar, vor fi importate toate documentele existente in baza de date.  
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In fereastra de mai sus trebuie sa selectezi optiunile de import privind documentele din Gestiune 

Comerciala.  

  

Dupa ce ai efectuat verificarile, poti apasa butonul IMPORT.  
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Dupa ce importul a fost terminat, poti citi mesajele de eroare, atentionare si informare accesand meniul 

Utilitare -> Import -> Mesaje Import.   
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Dupa ce ai gestionat si rezolvat erorile, atentionarile dar si informarile  (in aplicatiile CIEL Gestiune 

Comerciala si CIEL Contabilitate), vei efectua un nou import intr-o societate nou creata.   

  

  

  


