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Migracja danych z programu Płace Optivum 

do aplikacji Płace VULCAN 

W poradzie opisano, jak przenieść dane zgromadzone w programie Płace Optivum do aplikacji Płace 
VULCAN. 

Użytkownik, który przeprowadza migrację danych, musi mieć przypisane następujące dwie role na Plat-
formie VULCAN: 

- CUW/ Administrator aplikacji płacowej, 

- JO/ Specjalista ds. płac.  

1. Sprawdź, czy masz zainstalowaną najnowszą wersję programu Płace Optivum. Jeśli nie, to zaktualizuj 
program. 

2. Zaloguj się do Platformy VULCAN i uruchom aplikację Płace VULCAN. 

 

3. Na wstążce Konfiguracja znajduje się adres, który należy wprowadzić w programie Płace Optivum. 
Skopiuj ten adres do schowka Windows. 

 

4. Zminimalizuj do przycisku na pasku zadań okno przeglądarki, w której uruchomiona jest aplikacja 
Płace VULCAN. 

5. Uruchom program Płace Optivum. 

6. W menu Operacje wybierz polecenie Wymiana (eksport/import). 

 

7. W drzewie danych wybierz gałąź Kadry Płace Vulcan/ Eksport danych. 

Płace VULCAN 
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8. Uruchom Moduł komunikacji z aplikacją Kadry Płace VULCAN, klikając przycisk Moduł komunikacji z 

aplikacją Kadry Płace VULCAN. 

 

9. Połącz się z programem Płace VULCAN. 

 W oknie Modułu komunikacji, na karcie Połączenie kliknij przycisk Zmień adres. 

 W oknie Adres aplikacji Kadry Płace VULCAN wklej adres skopiowany w aplikacji Płace VULCAN, 
a następnie kliknij przycisk Zmień.  

 

 Ustaw datę, od której eksportować listy płac. 

 Kliknij przycisk Zaloguj. 
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 Na stronie logowania do Platformy VULCAN wprowadź swój login i hasło i kliknij przycisk Zaloguj się. 

 

Jeśli połączenie powiedzie się, to na karcie Połączenie, w części Informacje pojawi się komunikat: 

Użytkownik … został zalogowany do systemu Kadry Płace VULCAN. 

10. Przejdź na kartę Uzgadnianie elementów i przyporządkuj do jednostek z programu Płace Optivum jed-
nostki lub grupy jednostek dostępne w aplikacji Płace VULCAN. 

11. Kliknij przycisk Zapisz uzgodnienia.  
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12. Prześlij dane do programu Płace VULCAN. 

 Przejdź na kartę Eksport danych. 

 Zaznacz jednostki, których dane chcesz eksportować i kliknij przycisk Eksportuj. 

 Potwierdź chęć wykonania operacji, klikając przycisk Tak w oknie Uwaga. 

 

Rozpocznie się operacja przesyłania danych. Moduł komunikacji przełączy się na kartę Połączenie, 
na której wyświetlają się na bieżąco komunikaty o postępie prac (w sekcji Informacje). 

13. Poczekaj, aż pojawi się komunikat o zakończeniu operacji przesłania danych.  

 

14. Zamknij okno komunikatu przyciskiem OK. 

15. Przejdź na kartę Rejestr eksportów i kliknij przycisk Odśwież, aby uaktualnić zapisy w rejestrze. 
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16. Upewnij się, że dane zostały zaimportowane poprawnie, sprawdzając wpis w kolumnie Status eksportu.  

 

17. Zamknij Moduł komunikacji. 

Przeglądanie zaimportowanych danych w aplikacji Płace VULCAN 

1. Przywołaj zminimalizowane okno aplikacji Płace VULCAN, klikając jej przycisk na pasku zadań.  

2. Obejrzyj dane identyfikacyjne jednostki. 

 Na wstążce przejdź do widoku Jednostka/ Dane identyfikacyjne.  

 W polu Jednostka wybierz jednostkę, której dane były migrowane.  

 

3. Obejrzyj dane w widoku Jednostka/ Konta bankowe. 

4. Obejrzyj dane jednostki w widokach dostępnych na wstążce Kartoteki oraz Listy wypłat. Pamiętaj, aby 
w polu Jednostka ustawiona była jednostka, której dane chcesz przeglądać.  

- Widok Kartoteki/ Ewidencja osobowa 
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- Widok Kartoteki/ Umowy o pracę 

 

- Widok Listy wypłat/ Zatwierdzone: Wypłaty z umów o pracę, 

 


