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1. Úvodem  
 Program CDriver umožňuje rozšířené možnosti exportu a importu ve formátu XML pomocí 

předdefinovaných šablon ve formátu XML. Tento dokument popisuje jednotlivé prvky šablony. 

 

2. Příkaz XMLEXPORTEX 
Příkaz vyexportuje tabulku do aktuálního souboru (NEWFILE=…). Parametry: 
 
Parametr 1 má přednost před parametrem 2. 
 
Parametr1  - šablona definovaná v systému. (např. moneys3export, moneys3prodej)  

  //Parametr2 je v při použití par.1 ignorován// 
Parametr2  - soubor XML s definicí exportu //jen pokud  Parametr1 je prázdný// 

 
Popis šablony 

  
Modrou barvou je formát vlastní šablony 
Červenou barvou jsou vstupní data / nastavení 
Černou barvou je popis 
  
<export> 
 <datasource> 
   <table name="PLUSTA">   - název tabulky ze které budou použity data 
     <sql>SELECT * FROM %TABLE% </sql> - SQL dotaz (nepovinný, bude vygenerován   

automaticky) 
   </table> 
 </datasource> 
 <data> 
  <generalxml>     - hlavní šablona (viz níže) 
<exportdat> 
<polozkyexportu>  
   %ONEITEMTEMPLATE$normalni% 
 </polozkyexportu> 
<polozkyexportuex> 
  <skrytapolozka>  
   %ONEITEMTEMPLATE$skryta% 
  </skrytapolozka>  
 </polozkyexportuex> 
 <Celkem>%obrat%</Celkem> 
 <Počet>%count%</Pocet> 
<exportdat> 
  </generalxml> 
  <oneitemxml type=“normální“>   - šablona jedné položky typu „normalni“ (viz níže) 
<Polozka> 
  <ID>%I001*%</ID> 
  <Nazev>%I002*%</Nazev> 
  <Cena>%I005*%</Cena> 
  <Cena2>%I006*#$1$PIECE%</Cena2> 
  <Cena3>%I006*#$2$PIECE%</Cena3> 
  <Cena4>%I006*#$3$PIECE%</Cena4> 
  <Cena5>%I006*#$4$PIECE%</Cena5> 
 </Polozka> 
  </oneitemxml> 
  <oneitemxml type=“skryta“>   - šablona jedné položky typu „skryta“ 
<Polozka_skryta> 
  <ID>%I001*%</ID> 
  <Nazev>%I002*%</Nazev> 
  <Cena>%I005*%</Cena> 
  <Cena2>%I006*#$1$PIECE%</Cena2> 
  <Cena3>%I006*#$2$PIECE%</Cena3> 



CONTO POKLADNÍ SYSTÉM – CDRIVER XML  

 

 Strana 3 / 8 Verze 1.2.6.0 

  <Cena4>%I006*#$3$PIECE%</Cena4> 
  <Cena5>%I006*#$4$PIECE%</Cena5> 
 </Polozka_skryta > 
  </oneitemxml> 
  <actions>      - akce (nepovinné) (viz níže) 
   <action name="obrat ">     - název akce  
     <formula>%obrat% + %I006% * %I007%</ formula> - vzorec pro výpo čet hodnoty 
     <condition type="formula"><![CDATA[ %I007%>1]]></condition>  

- podmínka pro provedení výpo čtu (pokud není spln ěna, nebude aktuální řádek zapo čítán 
     <condition type="general"><![CDATA[%I002%=PLU]]></condition>  

- podmínka pro export (pokud není spln ěna, daný řádek se nebude exportovat 
(pozn. Pokud je ovšem spln ěna podmínka pro vzorec, tak bude hodnota zapo čítána 
ale řádek se exportovat nebude) 

   </action> 
   <action name="count"> 
     <formula>%count% + %I006% </formula> 
     <condition type="formula"><![CDATA[ %I007%>1]]></condition> 
     <condition type="general"><![CDATA[%I002%=PLU]]></condition> 
   </action> 
   <action> 
     <condition type="switch" itemxml="normalni"><![CDATA[%I009*0%>0]]></condition> 
     <condition type="switch" itemxml="skryta"><![CDATA[%I009*0%<0]]></condition> 
   </action> 
 </actions> 
 </data> 
</export> 
 
 
 
 
 

Hlavní šablona:  
 

Po vytvoření a zpracování výstupních dat se vezme tato šablona a proměnná  %ONEITEMTEMPLATE% 
bude nahrazena výslednými daty vytvořenými z položek. Dále lze v této šabloně použít globální proměnné počítané z dat 
(viz actions). Pokud je nutné využít více typů (šablon) pro export položek, definuje se jedinečný typ v hlavní šabloně kde 
se uvede za znakem „$“%ONEITEMTEMPLATE$skryta% a k tomu příslušná šablona položky. Pro každý typ musí 
existovat šablna položky se stejným názvem. Mezi těmito šablonami lze přepínat pomocí podmínky v akcích.  

 
     <condition type="switch" itemxml="normalni"><![CDATA[%I009*0%>0]]></condition> 
     <condition type="switch" itemxml="skryta"><![CDATA[%I009*0%<0]]></condition> 

 
V uvedeném příkladu je definováno že pokud bude hodnota ve sloupci I009 větší než 0, použije se šablona typu 
„normalni“, pokud je menší než 0 tak se použije šablona typu „skryta“ 
 
Šablona jedné položky:  

 
Export prochází jednotlivé řádky tabulky a vezme tuto šablonu jako základ a definované proměnné budou nahrazeny 
hodnotami z databáze dle definice. Za každý řádek se vytvoří jedna výsledná dávka a tyto se slučují a po dokončení 
všech jsou vloženy do hlavní šablony. Jako proměnné lze použít: 

 
- přímo hodnotu z tabulky   - %název_sloupce% 
- počítanou hodnotu z tabulky   - %název_action% 

 
Položky můžou být také ovlivněny podmínkami v actions (akce). 
 

  <oneitemxml type=“normální“>    
 

Šablon lze mít více a ty se přepínají pomocí podmínek. Typ šablony je uveden v parametru TYPE. Přepínání šablon viz 
popis Hlavní šablona. 

 
Akce:  

 
Akce se dá použít na více věcí /kombinovaně nebo samostatně/ a to: 
 
- sčítání hodnot v exportu do proměnné  
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<formula>%obrat% + %I006% * %I007%</ formula> - vzorec pro výpo čet hodnoty 
 
Vzorce m ůžou obsahovat následující operátory: 
 
 Sčítání (+), ode čítání (-), násobení (*), d ělení (/) a absolutní hodnotu ABS().  
 
Při procházení řádků tabulky se provede vzorec, který je předdefinován. Lze použít pouze jednoduché sčítání, 

odečítání, násobení a dělení. Záporné hodnoty se musí uvádět v závorkách). Jako proměnné lze použít vlastní hodnotu 
akce %název_action% /např. %OBRAT%/ a hodnoty z řádku tabulky %název_sloupce%.. V uvedeném příkladu se bude 
součtovat za všechny řádky tabulky hodnota ze sloupce I006 vynásobená hodnotou sloupce I007 

 
- výpočet lze podmínit podmínkou „condition“ typu „fomula“ 

 
<condition type="formula"><![CDATA[ %I007%>1]]></condition>  
 
Pokud není splněna podmínka, nebude se daný řádek tabulky počítat. Uvedený příklad definuje že součet bude 
proveden pouze pokud hodnota sloupce I007 je větší než 1.  Výpočet bude prováděn i tehdy, pokud není 
splněna podmínka „general“ viz níže. 
V podmínkách lze použít pouze porovnání dvou hodnot (nelze použít výpočet) a to pomocí operátorů  
 > větší 

< menší 
= je rovno 
<> není rovno 
>= větší nebo rovno 
<= menší nebo rovno 

 
- eliminace nežádoucích řádků tabulky při nesplnění podmínky lze podmínkou „condition“ typu „general“ 
 

<condition type="general"><![CDATA[ %I007%>1]]></condition>  
 
Pokud není splněna podmínka, data se nebudou exportovat. Uvedený příklad definuje že řádek bude 

exportován pouze pokud hodnota sloupce I007 je větší než 1.   
 

e za znakem „$“%ONEITEMTEMPLATE$skryta% a k tomu příslušná šablona položky. Pro každý typ musí existovat 
šablna položky se stejným názvem. Mezi těmito šablonami lze přepínat pomocí podmínky v akcích.  

 
- přepínat šablony položky lze podmínkou „condition“ typu „switch“ 

 
     <condition type="switch" itemxml="normalni"><![CDATA[%I009*0%>0]]></condition> 
     <condition type="switch" itemxml="skryta"><![CDATA[%I009*0%<0]]></condition> 

 
V uvedeném příkladu je definováno že pokud bude hodnota ve sloupci I009 větší než 0, použije se šablona typu 
„normalni“, pokud je menší než 0 tak se použije šablona typu „skryta“ 
 
 
Formátování prom ěnných 
 
Při importu a exportu lze v šablonách používat proměnné. Tyto mají speciální formát 
 
 %PROMENNA[*default]# [par1]$ [par2]$ [par3]%  
 

PROMENNA vstupní hodnota - název sloupce tabulky, název vypočítané proměnné z actions 
[default] výchozí hodnota – pokud je hodnota prázdná nebo neexistuje lze za znakem * 

definovat výchozí hodnotu. Pokud výchozí hodnota není potřeba, není nutné uvádět 
zni hvězdičku. 

 
# [par1]$ [par2]$ [par3] formátovací parametry. Opět nejsou povinné a pokud není třeba, neuvádí se ani znak 

“#”.  Formátování je několik typů. Typ formátování se uvádí v par3 
 
Par3 FMTPRICE  

 
Vstupní hodnota bude naformátována dle nastavení serveru jako cena. Standardně 
je oddělovač desetinná čárka a 2 desetinná místa např. „14,50“. Par1 a par2 jsou 
nevyužity, Příklad %SUMA#$$FMTPRICE% 
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Par3 FMTCOUNT 
 
Vstupní hodnota bude naformátována dle nastavení serveru jako počet. Standardně 
je oddělovač desetinná čárka a 3 desetinná místa např. „14,500“. Par1 a par2 jsou 
nevyužity, Příklad %SUMA#$$FMTCOUNT% 

 
Par3 FMTCOUNTX 

 
Jako FMTCOUNT ale nakonec se přidá znak x 

 
Par3 FMTNUMBER 

 
Vstupní hodnota bude naformátována dle nastavení parametrů. V par1 je oddělovač 
a v par2 je počet des. míst. místa např. „13.12110“. Příklad 
%SUMA#.$5$FMTNUMBER%  

 
Par3 DATE 

 
Aktuální datum a čas bude naformátován dle par1. např. „13.09.2010 13:20“. Příklad 
%SUMA#DD.MM.YYYY HH:NN$$DATE%. y=rok, m=měsíc, d=den, h=hodina, 
n=minuta, s=sekunda, z=milisekunda 

 
Par3 FMTDATE 

 
Datum a čas v proměnné bude naformátován dle par1. např. „13.09.2010 13:20“. 
Příklad %SUMA#DD.MM.YYYY HH:NN$$FMTDATE%. y=rok, m=měsíc, d=den, 
h=hodina, n=minuta, s=sekunda, z=milisekunda a pokud je chybný, zobrazí se 
default 

 
Par3 COPY 

 
Definovaná část vstupní hodnoty. V par1 je počáteční znak a v par2 je počet znaků. 
Např. při vstupní hodnotě „MZPT1“ bude výsledek %TEXT#3$3$COPY% roven 
hodnotě “PT1” .  

 
Par3 PIECE 

 
Definovaná část vstupní hodnoty definovaná oddělovačem. V par1 je oddělovač a 
v par2 je kolikátá část. Např. při vstupní hodnotě „1ab;2cd;3de;4ee;5rr“ bude 
výsledek %TEXT#;$3$PIECE% roven hodnotě “3de” protože se jedná o třetí část 
definovanou oddělovačem středník.  

 
Par3 REPLACE 

 
Ve vstupní hodnotě bude nahrazen text Par1 textem Par2. „1+5=7“ bude výsledek 
%TEXT#1+$8-6+$REPLACE% roven hodnotě “8-6+5=7”.   

 
 

 

3. Příkaz XMLIMPORTEX 
Příkaz importuje data do tabulky z aktuálního souboru (FILE=…). Parametry: 
 
Parametr 1 má přednost před parametrem 2. 
 
Parametr1  - šablona definovaná v systému. (např. moneys3import) //Parametr2 je ignorován// 
Parametr2  - soubor XML s definicí exportu //jen pokud  Parametr1 je prázdný// 
 
Popis šablony 

  
Modrou barvou je formát vlastní šablony 
Červenou barvou jsou vstupní data / nastavení 
Černou barvou je popis 
 
<import> 
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  <destination> 
    <table name="CXPLU">  -název tabulky  
      <erasebefore>0</erasebefore> 
      <sqlbefore>DELETE FROM %TABLE% WHERE I012='P'; </sqlbefore>   

-script provád ěný p řed importem /nepovinný/  
      <sql>UPDATE OR INSERT INTO %TABLE% (%FIELDS%) VALUES (%VALUES%) </sql>  

-šablona insertu do db /povinná/  
      <sqlafter>UPDATE INTO CXPLU SET I013=’0’; </sqlafter> 

-script provád ěný po importu /nepovinný/  
      <oneitempath>MoneyData\SeznamZasoba </oneitempath>  

-cesta k seznamu produkt ů v XML /jednotlivé tagy odd ělené \ (Backslash)  
      <oneitemtag>Zasoba </oneitemtag> 

-název tagu jednoho řádku (jedné položky) importu  
   </table>  
  </destination> 
  <fields>  -seznam sloupc ů importu – popis viz níže  
   <field name="I001">   
     <fieldparts> 
       <fieldpart> 
         <path>KmKarta\BarCode </path> 
         <format>0</format> 
       </fieldpart>  
     </fieldparts>  
     <backup>I001_1</backup> 
   </field> 
   <field name="I001_1" type="backup "> 
     <fieldparts> 
       <fieldpart> 
         <path>KmKarta\UzivCode </path> 
         <format>0</format> 
       </fieldpart>  
     </fieldparts>  
   </field> 
   <field name="I002"> 
     <fieldparts> 
       <fieldpart> 
         <path>KmKarta\Popis </path> 
         <format>@</format> 
       </fieldpart>  
     </fieldparts>  
   </field> 
   <field name="I004"> 
     <fieldparts> 
       <fieldpart> 
         <path>konfigurace\SDPH_Prod </path> 
         <format>0</format> 
         <default>20</default> 
         <case value="20">D001</case> 
         <case value="10">D048</case> 
         <case value="else ">D049</case> 
       </fieldpart>  
     </fieldparts>  
   </field> 
   <field name="I005"> 
     <fieldparts> 
       <fieldpart> 
         <path>PC\Cena1\Cena</path> 
         <format>P</format> 
         <default>0.00</default> 
       </fieldpart>  
     </fieldparts>  
   </field> 
   <field name="I006"> 
     <fieldparts> 
       <fieldpart> 
         <path>PC\Cena2\Cena</path> 
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         <format>P</format> 
         <default>0.00</default> 
       </fieldpart>  
       <fieldpart> 
         <default>#</default> 
       </fieldpart>  
       <fieldpart> 
         <path>PC\Cena3\Cena</path> 
         <format>P</format> 
         <default>0.00</default> 
       </fieldpart>  
     </fieldparts>  
   </field> 
   <field name="DPH" type="temp "> 
     <fieldparts> 
       <fieldpart> 
         <path>konfigurace\SDPH_Prod </path> 
         <default>20</default> 
       </fieldpart>  
     </fieldparts>  
   </field> 
  </fields> 
</import> 

 
 

Seznam sloupc ů importu 
 

Hlavní princip zpracování:  
 
Při importu se prochází na pozici oneitempath (MoneyData\seznamZasoba) všechny tagy oneitemtag (Zasoba) 

v importovaném XML.  Obsah těchto tagů se použije jako zdroj dat pro definici importu ve fields. 
 
 

Fields   
Obsahuje seznam všech sloupců a definice dat 

Field  
Jeden sloupec. Atribut „name“ udává cílový název sloupce (Fieldu) pro insert.  Existuje několik typů fieldů. Typ 

je definován v atributu „type“.  
 

Nedifinován - importovaný sloupec. Všechny tyto sloupce budou zahrnuty do insertu 
„backup“ - záložní sloupec. Lze využít jako záložní zdroj dat. Viz níže. 
„calculated“ - importovaný sloupec - počítaná hodnota z dat XML a z proměnných 
„temp“ - proměnná – tato hodnota se neimportuje, slouží pouze jako pomocná hodnota pro 

počítané sloupce nebo na konci jako celková hodnota (součet, počet) 
 

Všechny sloupce bez uvedeného typu a sloupce „calculated“ a pokud jsou hodnoty v pořádku tak se doplní do 
insertu do tabulky.  
 
Fieldparts  
 Obsahuje jednu nebo seznam částí dat ze kterých se skládá výsledná hodnota. 
 
Fieldpart  
 Jedna část výsledné hodnoty – ve většině případů je výsledek jen jedna hodnota takže bude existovat jen jeden 
fieldpart. Popis jednotlivých tagů: 
   
 path  - obsahuje cestu k hodnotě ve zdrojovém XML od tagu položky (seznam subtagů oddělený backslash) 
 format - požadovaný formát dat a zároveň formát pro insert 
   P – cena s oddělovačem na dvě desetinná místa (oddělovač čárka nebo tečka) 
   0 – celé číslo  
   @ - textová jodnota 
  Pokud je před formátem hvězdička, může být zdroj take prázdný (*P znamená cena nebo prázdné) 

default - výchozí hodnota pokud není splněn formát a nebo pokud neexistuje 
 case - záměna hodnot 
 

Příklad:  
         <path>konfigurace\SDPH_Prod </path> 
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         <format>0</format> 
         <default>20</default> 
         <case value="20">D001</case> 
         <case value="10">D048</case> 
         <case value="else ">D049</case> 

 
Zpracování: Z XML dat na se konfigurace\SDPH_Prod   se zjistí hodnota, otestuje, zda se jedná 

o celé číslo a pokud ne, přiřadí se výchozí hodnota 20. pak se zpracuje case. Case ověří hodnotu a pokud 
odpovídá hodnotě value, bude výsledek definovaný v case. Pokud neodpovídá, výsledek bude ten definovaný 
v case else 

 
 Příklady: a=D049, 20=D001, 19=D049, 10=D048, 0=D049 
 
Backup 
 

Pokud je ve standardním sloupci definován tag <backup>tmp</backup> tak v případě chyby nebo pokud 
neexistuje se použije jako záloha field „tmp“. Jeho zpracování je stejné jako u standardního s tím rozdílem, že musí mít 
definován typ „backup“.  

  
Actions 
 
 Pro import lze použít i další výpočtové proměnné obdobně jako u exportu. Viz export. 


