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1.0

Informacje ogólne

Sage Migrator 2019.b (zwany dalej Sage Migrator) przeznaczony jest do przeniesienia bazy danych
z programu Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace 2017.c (zwane dalej Symfonia Kadry i Płace) do
programu Sage Kadry i Płace 2019.a (zwane dalej Sage One Payroll)
W systemie, na którym wykonywana będzie migracja powinny być zainstalowane następujące
programy:
•

Symfonia Kadry i Płace

•

Sage One Payroll

•

Sage Migrator

•

Microsoft SQL Server w wersji zgodnej z wymaganiami technicznymi

Podczas trwania procesu migracji komputer powinien być podłączony do Internetu.

2.0

Pliki instalacyjne

•

Instalator Sage Symfonia 2.0 Kadry I Płace 2017.c: pobierz (457 MB)

•

Instalator Sage One Payroll 2019.a oraz Sage Migrator 2019.b dostępny jest w pliku
Instaluj_KIP_2019a.exe pobierz (2,9 GB)

Narzędzie Sage Migrator 2019.b uruchomisz wybierając opcję Narzędzie przeniesienia danych z
Symfonii.

Film instruktażowy Sage Kadry i Płace One Payroll - Jak zainstalować program.
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3.0

Weryfikacja bazy przed migracją

Zanim przystąpisz do migracji wykonaj kopię bezpieczeństwa bazy Symfonia Kadry i Płace.
Zaloguj się do bazy na użytkownika z pełnymi uprawnieniami i z menu Firma wybierz raport
Weryfikacja przed migracją.

Raport Weryfikacja przed migracją kontroluje poprawność danych. Prawidłowym wynikiem raportu
powinien być komunikat:

Jeśli wynik raportu prezentuje inny komunikat, wprowadź wszystkie zalecenia wyświetlone
w oknie i powtórz czynność weryfikacji bazy. Każda kolejna weryfikacja tej samej bazy trwa krócej.
Zamknij bazę i program Symfonia Kadry i Płace

4.0

Instalacja Sage Migrator

Z pliku instalacyjnego wskazanego w części pierwszej wybierz opcję Narzędzie przeniesienia
danych z Symfonii a następnie Instaluj Sage Migrator w wersji 2019.a.
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Następnie wybierz Instaluj uaktualnienie do wersji 2019.b.
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Po uruchomieniu instalatora postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

5.0

Migracja krok po kroku

Uruchom program Sage Migrator
5.1

Krok 1 – Wybór bazy

W punkcie (1) Wybór bazy, program automatycznie wskaże bazę dołączoną do programu Symfonia
Kadry i Płace. Jeśli pracowałeś na kilku bazach, wskaż odpowiednią bazę.
W sekcji Parametry logowania do bazy, wprowadź login i hasło użytkownika z uprawnieniami
administracyjnymi dla Symfonia Kadry i Płace.
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5.2

Krok 2 – Parametry SQL

W punkcie (2) Parametry SQL wskaż nazwę serwera. Domyślnie kreator podpowiada nazwę
serwera danego komputera. Możliwe jest również wskazanie serwera w sieci komputerowej.
W polu Baza danych: aplikacja podpowie nazwę pod jaką zostanie utworzona baza danych. Nazwa
może zostać zmieniona przez użytkownika.

Jeśli podczas instalacji programu zainstalowałeś Microsoft SQL Server z ustawieniami domyślnymi,
możesz pominąć Ustawienia dodatkowe.

Rozszerzony widok okna wyświetlany jest w sytuacji, gdy Microsoft SQL Server 2016 Express nie
został zainstalowany z pliku instalacyjnego wskazanego w części Informacje ogólne.
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Jeśli wyświetlone zostaną Ustawienia dodatkowe wprowadź parametry logowania do serwera SQL
użytkownika wykonującego migrację. W Ustawieniach zaawansowanych należy podać parametry
logowania konta administratora oraz użytkownika serwera SQL dla programu Sage Kadry i Płace
One Payroll. Aby wykorzystać istniejących użytkowników SQL zaznacz Istniejący, aby utworzyć
nowych zaznacz Nowy.

Jeśli nie znasz parametrów logowania serwera SQL skontaktuj się ze swoim informatykiem.

5.3

Krok 3 – Migracja danych

W punkcie (3) Migracja danych przebiega proces migracji. W tym oknie widoczny jest pasek
postępu migracji. W zależności od wielkości bazy, proces migracji danych może być operacją
długotrwałą.

5.4

Krok 4 – Wynik

W oknie podsumowującym wykonaną migrację zostaną wyświetlone najważniejsze informacje o
przebiegu procesu.
Jeśli operacja się nie powiodła, skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym.
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Migrator nie przenosi:
•

zmian dokonanych przez użytkownika w predefiniowanych definicjach programu (np.
wzorcach, elementach, zdarzeniach). Wszelkie modyfikacje np. zmienione opcje,
atrybuty, zmiany w domyślnych systemach wynagrodzeń (Firma, Wzorce) zostają
przywrócone do ustawień standardowych.
Wyjątek stanowią akcje dodane przez użytkownika w definicjach zdarzeń i atrybuty
dodane do elementów kadrowych zgrupowanych.

•

ustawień drukarek,

•

ustawień w oknach raportów.

Jeśli w Twojej bazie danych były wprowadzane modyfikacje w elementach standardowych lub
zdarzeniach, w oknie z podsumowaniem migracji może pojawić się informacja o pliku, do którego
został zapisany raport zawierający listę takich elementów oraz dalszych informacjach.
W takiej sytuacji zapoznaj się z zawartością pliku tekstowego. Aby sprawdzić wskazane różnice
należy porównać elementy w bazie sprzed i po migracji. Niewykonanie tej operacji grozi
wystąpieniem rozbieżności w sposobie działania systemu wynagrodzeń w programie względem
stanu sprzed migracji.
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Najczęstszą zmianą wprowadzaną przez Użytkowników programu są modyfikacje standardowych
elementów. W celu ich weryfikacji przejdź do okna Kartoteki/Elementy w programie Sage Symfonia
2.0 Kadry i Płace oraz w Sage Kadry i Płace One Payroll i posegreguj elementy po Id. Odszukaj
elementy, które zostały wykazane w pliku Uwagi.txt i zweryfikuj ich ustawienia.
W przypadku trudności z wykonaniem weryfikacji bazy Sage One Payroll polecamy kontakt
z doświadczonym wdrożeniowcem.
Po zakończonym procesie migracji zaloguj się do bazy Sage Kadry i Płace One Payroll.

6.0

Logowanie do bazy

Podczas pierwszego logowania do bazy w oknie, pojawi się informacja o konieczności konwersji
bazy.

Zaloguj się do bazy, poprzez wybranie bazy i naciśnięcie przycisku Uruchom, Wprowadź nazwę
użytkownika i wprowadź hasło.
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Wszyscy zmigrowani użytkownicy mają puste hasła. Po zalogowaniu ustaw politykę haseł
oraz wprowadź hasła wszystkim użytkownikom.

Po dokonaniu automatycznych modyfikacji, firma zostanie zamknięta. Po ponownym zalogowaniu
do bazy, możesz pracować w bazie. Pamiętaj o aktywacji bazy.
Sprawdź jak zarejestrować licencję

Pamiętaj, aby zweryfikować zapisaną w pliku Uwagi.txt listę zmienionych elementów.
Od 1 lipca 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy w zakresie kwoty wolnej od potrąceń ze
świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa. Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji z zasiłków będą określone kwotowo i
będą podlegać corocznej waloryzacji od 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i
rent.
Pliki aktualizacyjne wraz z instrukcją ich wczytania znajdziesz tutaj w Centrum Wiedzy.

W Centrum Wiedzy w Obszarze Kadrowo-Płacowym w sekcji Pierwsze kroki, znajdują się instrukcje
dotyczące rozpoczęcia pracy z programem.
Między innymi:
Tworzenie okresów płacowych w Sage Kadry i Płace One Payroll
Konfiguracja e-przelewów
Dodawanie rachunku bankowego firmy
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