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Sposoby migracji danych z programów Płace/Kadry 

Optivum do aplikacji Płace/Kadry VULCAN 

W poradzie przedstawiono wszystkie możliwe sposoby migracji danych z programów stacjonarnych 
Płace/Kadry Optivum do aplikacji hostowanej Płace/Kadry VULCAN, w zależności od konfiguracji 
posiadanej bazy (wspólna/osobna).  

Programy Płace/Kadry Optivum muszą być zaktualizowane do najnowszej wersji (Płace Optivum / Kadry 
Optivum). 

Przed przystąpieniem do migracji, należy pamiętać o wykonaniu kopii bazy danych Płace/Kadry 
Optivum. 

Zobacz porady: Migracja danych z programu Płace Optivum do aplikacji Płace VULCAN 

  Migracja danych z programu Kadry Optivum do aplikacji Kadry VULCAN 

Użytkownik, który przeprowadza migrację danych, musi mieć przypisane następujące dwie role na 
Platformie VULCAN:  

- JO/ Specjalista ds. płac. 

- JO/ Specjalista ds. kadr 

W celu skonfigurowania bazy danych na Platformie VULCAN (wspólna/osobna), niezbędna jest 
dodatkowo rola: administrator główny 
Każdy sposób migracji wykonujemy z uprawnieniami administratora (sa) w aplikacji Płace/Kadry 
Optivum.  
Zalecamy po każdej wykonanej migracji sprawdzenie poprawności danych w aplikacji Płace/Kadry 
VULCAN. 

Istotną informacją jest również to, które dane nie są przenoszone podczas migracji: 

➢ grafiki – w celu zwiększenia przepustowości danych podczas migracji. Natomiast w aplikacji 
Płace/Kadry VULCAN wprowadziliśmy możliwość uzupełniania grafików seryjnie, przez co 
uzupełnienie grafików jest mało czasochłonne. 

➢ wysłane formularze PIT i potwierdzenia UPO – te dokumenty zapisują się w bazie danych i nie 
ma możliwości, by przenieść je podczas migracji do Płac/Kadr VULCAN. 

➢ kategorie zaszeregowania – ta funkcja  różni się między aplikacjami i w związku z brakiem 
mapowania kategorii zaszeregowania w aplikacji hostowanej, nie przenosi się ta informacja. W 
aplikacji Kadry/Płace VULCAN dostępne są tabele wynagrodzeń na podstawie stawek 
ministerialnych dla AiO. 

 

Płace/Kadry VULCAN 

https://www.vulcan.edu.pl/aktualizacje/place-optivum-2176
https://www.vulcan.edu.pl/aktualizacje/kadry-optivum-2175
https://www.vulcan.edu.pl/aktualizacje/kadry-optivum-2175
http://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/place-vulcan/pcv_Migracja.pdf
http://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/kadry-vulcan/KV_Migracja.pdf
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1. Optivum: Płace/Kadry wspólna – Vulcan: Płace/Kadry wspólna 

1. Zaloguj się do Platformy VULCAN i przejdź do widoku Zarządzanie platformą/ Jednostka/ Jednostka. 

 

 

2. Skonfiguruj ustawienie: Czy kadry i płace korzystają ze wspólnych danych na Tak.  

 

3. Przeprowadź migrację bazy (wspólnej) z programu Płace Optivum do Płac Vulcan. (zob. poradę).  

2. Optivum: Płace/Kadry wspólna – Vulcan: Płace/Kadry osobna 

1. Zaloguj się do Platformy VULCAN przejdź do widoku Zarządzanie platformą/ Jednostka/ Jednostka. 

 

2. Skonfiguruj ustawienie: Czy kadry i płace korzystają ze wspólnych danych na Nie.  

 

http://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/place-vulcan/pcv_Migracja.pdf


 
Płace/Kadry VULCAN. Sposoby migracji danych z programów Płace/Kadry Optivum do aplikacji 
Płace/Kadry VULCAN 3/12 

www.vulcan.edu.pl 

3. Przeprowadź migrację bazy z aplikacji Płace Optivum do Płac Vulcan (zob. poradę) oraz z Kadr 
Optivum do Kadr Vulcan (zob. poradę). 

3. Optivum: Płace/Kadry osobna – Vulcan: Płace/Kadry osobna 

1. Zaloguj się do Platformy VULCAN i przejdź do widoku Zarządzanie platformą/ Jednostka/ Jednostka. 

 

2. Skonfiguruj ustawienie: Czy kadry i płace korzystają ze wspólnych danych na Nie.  

 

3. Wykonaj migrację bazy danych Płace Optivum do Płac Vulcan (zob. poradę) i Kadry Optivum do Kadr 
Vulcan (zob. poradę). 

4. Optivum: Płace/Kadry osobna – Vulcan: Płace/Kadry wspólna 

Przy takiej konfiguracji, gdy Płace/Kadry Optivum są na osobnej bazie,  a Płace/Kadry Vulcan mają 
pracować na wspólnej bazie mamy DWA sposoby na przejście migracji: 

A. Sposób pierwszy zalecamy w sytuacji, gdy dane już są wprowadzone w aplikacji Kadr oraz Płace 
VULCAN i zostanie podjęta decyzja o wspólnej bazie danych – w trakcie pracy na wprowadzonych już 
danych. 

B. Sposób drugi zalecamy w sytuacji, gdy w aplikacjach Optivum bazy danych Kadr i Płac pracują 
niezależnie, ale w Kadrach i Płacach VULCAN baza danych będzie wspólna. Przed migracją należy 
wykonać eksport danych z programu Kadry Optivum do Płac Optivum 

Program Płace VULCAN jest nadrzędnym programem, oznacza to, że główną bazą będzie baza 
płacowa, która przy połączeniu zostanie uzupełniona TYLKO danymi służbowymi z bazy kadrowej. 
Przed przystąpieniem do migracji, należy pamiętać o wykonaniu kopii bazy danych Płace/Kadry 
Optivum. 

http://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/place-vulcan/pcv_Migracja.pdf
http://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/kadry-vulcan/KV_Migracja.pdf
http://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/place-vulcan/pcv_Migracja.pdf
http://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/kadry-vulcan/KV_Migracja.pdf
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A. Sposób pierwszy – eksport na poziomie aplikacji Vulcan 

 

1. Zaloguj się do Platformy VULCAN i przejdź do widoku Zarządzanie platformą/ Jednostka/ Jednostka. 

 

 

2. Skonfiguruj ustawienie: Czy kadry i płace korzystają ze wspólnych danych na Nie.  

 

3. Przeprowadź migrację bazy Płace Optivum do Płac Vulcan (zob. poradę) i Kadry Optivum do Kadr 
Vulcan (zob. poradę). 

W kolejnym kroku należy wyeksportować dane z programu Kadry Vulcan do Płac Vulcan -  Kadry 

Vulcan/Wymiana/Eksport/Dane do płac – Eksportuj dane do płac. Ta wymiana danych odbywa się 
bezplikowo, przycisk Eksportuj dane do płac należy kliknąć tylko jeden raz!  

 

 

http://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/place-vulcan/pcv_Migracja.pdf
http://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/kadry-vulcan/KV_Migracja.pdf
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4. Następnie przechodzimy do widoku Zarządzanie platformą/ Jednostka/ Jednostka i konfigurujemy 
ustawienie: Czy kadry i płace korzystają ze wspólnych danych na Tak.  

 

B. Sposób drugi – eksport na poziomie programu Optivum 

1. Zaloguj się do Platformy VULCAN i przejdź do widoku Zarządzanie platformą/ Jednostka/ Jednostka. 

 

2. Skonfiguruj ustawienie: Czy kadry i płace korzystają ze wspólnych danych na Tak.  

 

3. Przeprowadzamy aktualizację aplikacji Płace/Kadry Optivum  

4. Tworzymy kopię zapasową bazy danych Płace/Kadry Optivum poprzez narzędzie Kadry Optivum, Płace 

Optivum – administracja:  

https://www.vulcan.edu.pl/aktualizacje/place-optivum-2176
https://www.vulcan.edu.pl/aktualizacje/kadry-optivum-2175
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5. Uruchamiamy  program Kadry Optivum jako administrator „sa” – hasło: Vulc@n1 lub takie, jakie 
zostało ustalone przy instalacji.  
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6. Przed importem danych z pliku XML do Płac Optivum, należy zadbać o to, aby wszystkie osoby w 
bazie Płace i Kadry Optivum miały uzupełnione numery PESEL pracowników  - Kadry 

Optivum/Operacje/Operacje seryjne/Dane ewidencyjne/Osobowe/Wybór umów/ 

(analogicznie w programie Płace Optivum) 

 

7. Eksportujemy dane z Kadr Optivum do Płac Optivum –  Kadry Optivum/Operacje/Wymiana 

(eksport/import) / Eksport/Do programu Płace Optivum 

 

8. Klikamy w Wybór umów i zaznaczamy jednostki i umowy, które mają zostać eksportowane: 
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9. Klikamy przycisk Eksportuj dane, w Wybór elementów do eksportu zaznaczamy odpowiednie pola w 
kolumnach „dane osobowe” i „dane służbowe. Można wybrać wybiórczo, w zależności od tego, 
jakie dane chcemy eksportować (zaznaczamy te dane, które mamy w Kadrach i jednocześnie nie 
mamy w Płacach). 

 Nie zaznaczamy pól „umowa o pracę” i „umowa zlecenia” – z dwóch bardzo ważnych powodów: 
- na pewno wszystkie aktualne umowy mamy już w Płacach, który jest nadrzędnym programem  
-  istnieje ryzyko pomyłki lub nadpisania danych umowy. 
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10. Zapisujemy plik XML, który zostanie zaimportowany do Płac Optivum 

 

 

 

 

11. Importujemy plik w programie Płace Optivum: 
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12. Importujemy tylko „dane osobowe i służbowe” 

 

13. W trakcie procesu importu należy uzgodnić nazwy jednostek, podgrupy i stanowiska. 

14. Po imporcie  danych z Kadr Optivum do Płac Optivum, przełączamy bazę na tryb: Na bazie programu 

Płace Optivum. 

 

15. Po zastosowaniu tego wyboru, programy Kadry i Płace Optivum pracują na wspólnej bazie. Należy 
zalogować się do programu Płace i Kadry Optivum i sprawdzić jakość importowanych danych.  

16. W ostatnim kroku należy wykonać migrację bazy (wspólnej) Płace Optivum do Płac Vulcan. (zob. 
poradę)  

http://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/place-vulcan/pcv_Migracja.pdf
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5. Optivum: Płace aktywne, Kadr nie ma – Vulcan: Płace/Kadry wspólna 

1. Zaloguj się do Platformy VULCAN i przejdź do widoku Zarządzanie platformą/ Jednostka/ Jednostka. 

 

2. Skonfiguruj parametr: Czy kadry i płace korzystają ze wspólnych danych na Tak. 

  

3. W kolejnym kroku należy wykonać migrację bazy (wspólnej) z programu Płace Optivum do Płac 
Vulcan. (zob. poradę). 

6. Optivum: Płace aktywne, Kadr nie ma – Vulcan: Płace/Kadry osobna 

1. Zaloguj się do Platformy VULCAN przejdź do widoku Zarządzanie platformą/ Jednostka/ Jednostka. 

 

2. Skonfiguruj parametr: Czy kadry i płace korzystają ze wspólnych danych na Nie.  

 

http://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/place-vulcan/pcv_Migracja.pdf
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3. Wykonaj migrację bazy aplikacji Płace Optivum do Płac Vulcan (zob. poradę) i odrębnie Płace 
Optivum do Kadr Vulcan. 

Skutkiem takiego działania jest baza danych w aplikacji Kadry Vulcan uzupełniona danymi z Płac 
Optivum (osoby, umowy). 
Po skonfigurowaniu bazy danych jako wspólnej, nie zalecamy zmiany tej konfiguracji na osobne bazy, 
ponieważ to spowoduje usunięcie danych w aplikacji Kadry VULCAN. 

7. Optivum: Płace aktywne, Kadr nie ma – Vulcan: Płace aktywne, Kadr nie ma 

1. Zaloguj się do Platformy VULCAN przejdź do widoku Zarządzanie platformą/ Jednostka/ Jednostka. 

 

2. Skonfiguruj ustawienie: Czy kadry i płace korzystają ze wspólnych danych na Tak (jeśli w przyszłości 
zostaną uruchomione Kadry Vulcan – automatycznie pobiorą sobie dane z bazy płacowej). 

 

3. Wykonaj migrację bazy danych (wspólnej) Płace Optivum do Płac Vulcan. (zob. poradę) 

 

 

http://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/place-vulcan/pcv_Migracja.pdf
http://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/place-vulcan/pcv_Migracja.pdf

