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Base FRAKTAL - integracja z systemem BaseLinker 
 

Moduł Base FRAKTAL służy do importowania danych zamówień z systemu BaseLinker do programu 

Eksport MINI, Studio Celne OPTIMUM lub SAD++. Umożliwia to bardzo szybkie tworzenie 

dokumentów odprawy SAD do zamówień z BaseLinkera.  

Dokumenty SAD są automatycznie wypełniane danymi dostępnymi w BaseLinker – wartość, masa, 

opis towaru, odbiorca, numer faktury. Jednocześnie dokumenty mogą być tworzone na podstawie 

wcześniej przygotowanych wzorców, które zawierają informacje stałe, które nie są jednak dostępne 

w BaseLinerze np. kody urzędów celnych. 

W programie  tworzony jest katalog towarów z przypisanymi do nich kodami taryfy celnej. Raz 

wpisany towar jest tam cały czas dostępny. 

 

Instalacja Base FRAKTAL integracja 

 

Instalacja pobierana jest i wykonywana automatycznie przez Update FRAKTAL. Użytkownik po 

pobraniu aktualizacji musi jedynie włączyć moduł w Konfiguracji programu. Po zaznaczeniu modułu 

SAD w konfiguracji i wciśnięciu prawego klawisza myszy pojawi się menu kontekstowe: 

 

Należy wybrać polecenie „Pokaż okno rozszerzonej konfiguracji” a następnie „Integracja z systemem 

BaseLinker”. 
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Konfiguracja importu danych z Baselinker  

 

API Token  

 

Pierwszym krokiem koniecznym do rozpoczęcia pracy z Base FRAKTAL jest skonfigurowanie go z 

kontem na BaseLinkerze. W tym celu należy wkopiować do konfiguracji Token API.  Token w 

Baselinkerze pobieramy zgodnie z instrukcją obsługi API Token – jak wygenerować – Centrum 

pomocy | BaseLinker.com 
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Po kliknięciu na przycisk Konfiguracja otworzy się okno konfiguracji Base FRAKTAL. Wpisanie API 

Token umożliwi połączenie z kontem w systemie BaseLinker i pobieranie danych zamówień do 

odprawy. 

Token API należy pobrać z systemu BaseLinker poprzez wybranie zakładki Moje konto (profil 

użytkownika, prawy górny róg) a następnie panelu API.  

 

 
 

Należy skopiować token i wkleić go w aplikacji w pole opisane jako "Token API". Operację należy 

potwierdzić przyciskiem "Zapisz". 

 

 

 

Statusy zamówień 

 

Do obsługi importu danych w ramach Base FRAKTAL należy utworzyć statusy zamówień. W celu 

ich utworzenia należy przejść do panelu zamówień i wybrać przycisk "Dodaj status". 
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Należy dodać dwa statusy za pomocą przycisku "Dodaj status" o nazwach długich i / krótkich: 

1. Wymaga odprawy celnej / Odprawa 

2. Wysłane do FRAKTAL / FRAKTAL 
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Po skonfigurowaniu połączenia do bazy naszego programu zostaną pobrane dane zamówień z 

BaseLinkera. 

 

 

Po najechaniu na sprawę i wciśnięciu prawego klawisza myszy otwiera się menu kontekstowe i 

możemy z niego wybrać działanie np. Utwórz dokument SAD z użyciem szablonu. Możemy wybrać 

odpowiedni szablon i program utworzy dokument SAD wypełniony danymi zamówienia i danymi 

obecnymi w szablonie. 
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Jeśli towary w zamówieniu nie były jeszcze odprawiane w taki sposób, program poinformuje, że nie 

ma ich w Katalogu towarów i trzeba uzupełnić kody taryfy celnej CN.  

 

 

Program automatycznie dopisze te towary do Katalogu towarów. Kody CN będzie można uzupełnić 

po wciśnięciu przycisku TARIC. 
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Program zapyta nas czy chcemy przypisać kody CN do wszystkich towarów, które go nie mają. 

Potwierdzamy tę czynność.  

 

 

 

Otwiera się taryfa celna, w której wybieramy kod CN naszego towaru. 
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Po użyciu funkcji „Utwórz SAD…” program automatycznie wytwarza dokument SAD i jest on dostępny 

w kartotece Dokumenty SAD Wszystkie. Dokument jest opisany nazwą użytego wzorca i nazwą 

odbiorcy. 
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Możemy otworzyć dokument i uzupełnić dane, sprawdzić poprawność, podpisać i wysłać do systemu 

AES Eksport jako komunikat IE515 rozpoczynający procedurę eksportu. 
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