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1. Informacje podstawowe
Webserwis dla Kliniki XP ułatwia i przyspiesza import faktur wysta-
wionych przez MEDiVET S.A. do programu Klinika XP. W celu za-
pewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych połączenie między 
Kliniką XP i webserwisem jest szyfrowane, dodatkowo wymagana jest 
autoryzacja za pomocą hasła zdefiniowanego w systemie MEDiVET, 
a w przypadku błędnego logowania konto klienta jest blokowane. 
Webserwis MEDiVET jest obsługiwany przez program  
Klinika XP od wersji 5.11.01.31. 

2. Opis możliwości
Webserwis w połączeniu z Kliniką XP umożliwia przegląd listy ostat-
nich faktur wraz z ich pozycjami oraz pobranie i import wybranej 
faktury do Kliniki XP. Domyślnie na liście wyświetlane są faktury, które 
nie zostały jeszcze pobrane do Kliniki XP. Można jednak wyłączyć 
to filtrowanie i pokazać wszystkie ostatnie faktury wraz ze statusem 
pobrania. W przypadku importu faktury, która jest już wprowadzona 
do Kliniki XP, zostanie wyświetlone odpowiednie ostrzeżenie.

3. Konfiguracja połączenia z webserwisem w programie  
Klinika XP

W celu konfiguracji połączenia między Kliniką XP, a webserwisem  
MEDiVET, w programie Klinika XP wykonujemy poniższe kroki:

1. wybieramy z menu głównego zakładkę Finanse/zakupy
2. na zakładce Finanse/zakupy wybieramy opcję Dostawcy
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3. na zakładce Dostawcy wyszukujemy kartotekę MEDiVET S.A.

4. przechodzimy na zakładkę Elektroniczna wymiana danych
5. ustawiamy poniższe parametry:
• Format importu danych: Centrowet Nowy/Kamsoft
• Metoda komunikacji: Medivet
• Serwer FTP dostawcy: ftp.medivet.pl
• Użytkownik: numer klienta w systemie MEDiVET
• Hasło: hasło klienta w systemie MEDiVET
6. klikamy w Zapisz zmiany 
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4. Import faktur do Kliniki XP

W celu importu faktury z webserwisu MEDiVET do Kliniki XP wykonu-
jemy poniższe kroki: 
1. wybieramy z menu głównego zakładkę Finanse/zakupy
2. na zakładce Finanse/zakupy wybieramy opcję Import faktury  

dostawcy

Klinika XP od wersji 5.12

Klinika XP przed wersją 5.12

3. w polu Dostawca wybieramy z listy MEDiVET i klikamy  
w Pobierz z serwera dostawcy
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4. na liście dokumentów wybieramy fakturę do pobrania i następnie 
klikamy w Pobierz

5. na liście plików wybieramy plik z fakturą do importu i klikamy  
w Importuj

Klinika XP od wersji 5.12
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Klinika XP przed wersją 5.12

6. importujemy fakturę do programu Klinika XP tak, jak robiliśmy 
to dotychczas z fakturami wczytywanymi z maila, czyli przypisujemy 
nowe towary, ustalamy ceny sprzedaży, weryfikujemy poprawność 
przypisania kartotek towarowych między lecznicą a hurtownią, reje-
strujemy zapłatę za fakturę itd.
7. jeśli cały proces zakończy się poprawnie, pojawi się poniższe 
okno, w którym możemy zdecydować czy usunąć, czy też pozostawić 
źródłowy plik z fakturą i zakończyć import lub przejść do importu 
kolejnej faktury i powtórzyć kroki z pkt. 3-7
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5. informacje dodatkowe
5.1. Blokada konta klienta w webserwisie MEDiVET
Konto klienta w webserwisie MEDiVET jest automatycznie blokowane 
po trzykrotnej próbie zalogowania się nieprawidłowym hasłem. Aby 
je odblokować, należy skontaktować się z MEDiVET.

5.2. Ponowne pobranie faktury
Każda faktura po pobraniu z webserwisu MEDiVET zmienia swój sta-
tus na POBRANA. Aby ponownie pobrać fakturę do Kliniki XP, nale-
ży zmienić filtrowanie na Wszystkie faktury, wybrać fakturę z listy 
i kliknąć w Pobierz.  
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5.3. Weryfikacja ponownego importu faktury w Klinice XP 
Klinika XP sprawdza, czy faktura wybrana do importu istnieje już 
w systemie i jeśli tak, to wyświetla poniższe ostrzeżenie. W takim 
wypadku przed importem należy dokładnie zweryfikować 
fakturę w Klinice XP z fakturą wybraną do importu, gdyż 
istnieje ryzyko podwójnego wprowadzenia towaru na stan 
magazynowy.

Klinika XP od wersji 5.12

Klinika XP przed wersją 5.12
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