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Odnieś sukces ze swoją 
własną bazą danych
Dziękujemy za wybór naszego oprogramowania LogiKal i po-

wierzenie rozwoju bazy danych Twojego systemu profili firmie 

Orgadata.

Bazy danych stały się podstawą efektywnego zarządzania 

zasobami danych. Także nasze oprogramowanie opiera się 

na bazach danych. Często są one jedną z części dużo bardziej 

złożonego produktu. 

Istnieją sytuacje, kiedy warto przeistoczyć bazę danych w 

samodzielnie egzystujący produkt. Jeśli tylko tego potrzebu-

jesz, dostosujemy do tego nasz rozwój. Wielką zaletą indywi-

dualnego rozwoju bazy danych jest elastyczność w dziedzinie 

funkcjonalności i ilości danych. 

Jeden z trzech sześćdziesięciojednometrowych wieżowców Kranhäuser 

w Kolonii.  Dział Baz Danych Orgadata GmbH wprowadził specjalne 

rozwiązania, aby zrealizować ten projekt. Od wysokości czterdziestu 

metrów zaczyna się dwuczęściowe, pełne przeszklenie.
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Rozwój bazy danych w czterech krokach

Przygotowanie  
danych

Rozwój  
bazy danych

Optymalizacja  
bazy danych

Utrzymanie  
bazy danych

Na początek potrzebujemy 

Twojego know-how oraz 

współpracy.  

To Ty wiesz, do czego 

dokładnie chcesz używać 

swojej bazy danych. 

Aby dostarczyć Ci bazę 

najwyższej jakości, nasi pra-

cownicy muszą całkowicie 

zrozumieć system.

W drugim kroku przejmu-

jemy projekt. Wszelkie 

techniczne i ekonomiczne 

aspekty systemu profili są 

przechowywane w bazie da-

nych programu LogiKal. W 

razie potrzeby, nasi pracow-

nicy zwrócą się do Ciebie po 

więcej szczegółów. Gdy ten 

etap jest zakończony, prze-

kazujemy pierwsze podsu-

mowanie i efekt wprowad-

zania bazy danych.

Otrzymałeś pierwszy proto-

typ bazy danych.  

Możesz teraz szczegółowo 

ją przetestować.  

Wesprzemy Cię w 

określeniu wszelkich 

ustawień i wprowadzimy je 

do bazy danych.  

Projekt jest gotowy, gdy 

wprowadzanie pozycji oraz 

jego rezultaty w postaci 

wydruków spełniają oczeki-

wania.

Systemy profili są nieus-

tannie modernizowane 

i optymalizowane. Ceny 

artykułów ulegają zmianie. 

Dlatego też baza danych 

potrzebuje regularnych 

aktualizacji. Możemy 

wykonywać tę pracę dla Cie-

bie. Z umową na utrzyma-

nie bazy danych, będziemy 

ją modyfikować na każdą 

Twoją prośbę, a także spra-

wimy, że będzie aktualna.
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Przygotowanie danych

W tej części określone są podstawowe wytyczne dot. przygo-

towania danych do wprowadzenia ich do bazy danych. Pole-

gamy tu na współpracy z Tobą i Twoim know-how. Ponieważ 

to właśnie Ty wiesz, do czego dokładnie baza danych ma być 

przeznaczona.

Aby zapewnić najwyższą jakość Twojej bazy danych, potrzebu-

jemy od Ciebie poniższych dokumentów i informacji:

• Wymagania (Lista kontrolna na kolejnej stronie) 

• Dokumentacja techniczna

• Rysunki

• Dane artykułów

• Twoja baza danych

Nasz zespół musi zrozumieć system w stu procentach, aby 

zapewnić najlepszą możliwą jakość dla Twojej bazy danych. 

Jeśli coś będzie niejasne, zwrócimy się do Ciebie, aby uzyskać 

więcej szczegółów.

Dokumentacja techniczna

Rysunki

Dane artykułów

Twoja baza danych

Wymagania
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Firma:

Ulica:

Kod pocztowy:

Kraj:

Telefon:

Adres e-mail:

Informacje ogólne
 F Statyka
 F Określenie współczynnika Uw / Raporty współczynnika Uw
 F Malowanie / Anodowanie
 F Oznaczenie CE
 F Produkcja własna łączników narożnych i T z profili
 F Podział profili na półszale i izolatory 

Przygotowanie pracy
 F Optymalizacja cięcia / Listy cięcia
 F Zlecenie warsztatowe

Przekroje
 F Widok profili
 F Widok uszczelek
 F Widok akcesoriów (np. wkręty)
 F Widok okuć (zawiasy, klamki, itp.)
 F Widok szkieł / paneli 

Analiza materiału / Określenie ceny materiału
 F Profile (włącznie z łącznikami)
 F Akcesoria (włącznie z uszczelkami i uszczelkami centralnymi)
 F Okucia
 F Szkła / Panele 

Zamówienia
 F Profile (włącznie z łącznikami)
 F Akcesoria (włącznie z uszczelkami i uszczelkami centralnymi)
 F Okucia
 F Szkła / Panele 

CNC / Karty profili
 F Łączniki narożne i T
 F Odwodnienia
 F Okucia
 F Inne obróbki

Wymagania (Lista kontrolna)
Prosimy wypełnić poniższe pola oraz wybrać dane po-
trzebne do wprowadzenia Twojej bazy danych: 
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System profili / Projekt:

Opis systemu i cele:

Opis system, wymagania i cele
Prosimy wypełnić poniższy formularz:
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Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna i produkcyjna to podstawy przy wpro-

wadzaniu baz danych i powinny zawierać następujące informacje:

• Poszczególne artykuły z systemów profili (profile, uszczelki, 

akcesoria, okucia)

• Sposoby malowania i rodzaje powierzchni systemów profili

• Łączniki narożne, T i o zmiennym kącie dla poszczególnych 

profili oraz wskazanie drobnych elementów powiązanych z 

łącznikami

• Połączenia profili dodatkowych z głównymi, zawierające 

specyfikację elementów drobnych oraz formuły na ich ilości

• Sposoby szklenia konstrukcji, zawierające listy szklenia

• Zwymiarowane, jasno określone rysunki wymaganych cięć i 

obróbek

• Przykładowe listy części

• Przekroje profili

• Profile w konfiguracjach progu

• Informacje o okuciach

• Listy cięcia z numerami artykułów poszczególnych części profili

Systemschnitt - Pfostenprofi l F50

13 / 2019
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Rysunki i przekroje

Proszę się upewnić, że rysunki spełniają poniższe 

wytyczne:

• Rysunki mogą zawierać bloki, ale bez wypełnień / 

zakreskowań pola

• Ułożenie rysunków profili w CAD: Na przekrojach 

profili lewa strona oznacza zewnętrzną, a prawa 

wewnętrzną.

• Bardzo ważne jest, aby wymiary w katalogu w stu 

procentach odpowiadały wymiarom rysunków 

CAD. Najmniejsze różnice pomiędzy CAD i katalo-

giem prowadzą do błędnych przekrojów i niejas-

nych powiązań pomiędzy wymiarami. 

Z prawej strony są przykłady profili i artykułów odpo-

wiednio wyrównanych i wypozycjonowanych.

Wyrównanie skrzydła

Wyrównanie słupkówWyrównanie modyfikatorów

Wyrównanie uszczelek Wyrównanie listew szklenia

Wyrównanie rysunków

Wyrównanie ramy
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Proszę się upewnić, że rysunki spełniają poniższe 

wytyczne:

• Nazwa pliku musi być taka, jak numer artykułu 

zawartego w tym pliku.

• Jeden plik zawiera rysunek/przekrój jednego 

artykułu bez wymiarów i opisu.

• Jeśli możliwe, zapisz plik jako *.dxf, lub *.dwg.

Z prawej strony są przykłady plików z rysunkami.

Zapis rysunków
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Dane handlowe i techniczne artykułów

Wszystkie handlowe i techniczne własności Twojego syste-

mu profili są wprowadzane w danych handlowych.

Jeśli używasz bazy danych artykułów w innym oprogramo-

waniu, może okazać się, że import i eksport istniejących 

artykułów do bazy danych LogiKala, jest możliwy. To 

może być bardzo efektywne, ponieważ tylko jedna baza 

danych artykułów może być zarządzana w dwóch progra-

mach. Prosimy o kontakt, jeśli istnieje możliwość eksportu 

artykułów z Twojego oprogramowania.

Dane handlowe artykułów

Dla wszystkich innych przypadków zapewniamy arkusz 

Excel z szablonem. Wszystkie artykuły z systemu powinny 

być ujęte w tabeli: profile, uszczelki, wkręty, okucia, akce-

soria, itp. Możemy zaimportować tę tabelę i wprowadzić 

niezbędne poprawki, jeśli trzeba (np. Dostosowanie cen).

Standardowa tabela zawiera pola wymagane i opcjonalne. 

Wymagane pola mają nagłówki kolumn podświetlone na 

czerwono.
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Kolumna A Produkt / Numer katalogowy Ta kolumna identyfikuje artykuł w sposób unikalny (maks. 20 znaków).

Kolumna B Zamówienie / Kolor numeru W tej kolumnie zdefiniowany jest numer artykuły wraz z kolorem. Wprowadź 

numer zamówieniowy oraz numer artykułu w tym kolorze.

Kolumna C Nazwa koloru W tej kolumnie wprowadź nazwę koloru. Proszę zwrócić uwagę na to, że nazwa 

koloru powinna być zawsze używana dla tych samych kolorów (np. „anoda sre-

brna” i “srebrna anoda” nie powinny być używane zamiennie).

Kolumna D Opis produktu W tej kolumnie możesz wprowadzić opis artykułu, maks. 60 znaków.

Kolumna E Cena za jednostkę W tej kolumnie wprowadź cenę artykułu za jednostkę. W nagłówku kolumny 

wybierz walutę z listy rozwijanej.

Kolumna F Jednostka opakowania (od ilości) W tej kolumnie wprowadź jednostkę opakowania (PU).  Prosimy nie 

wprowadzać długości zamówieniowej dla profili, a minimalną ilość 

zamówieniową dla sztang. Dla uszczelek i akcesoriów (z długością), proszę 

wprowadzić odpowiadającą długość PU.

Kolumna G Rodzaj części / Rodzaj artykułu W tej kolumnie wybierz rodzaj artykułu albo części. W nagłówku kolumny jest 

rozwijana lista zawierająca wszystkie możliwe artykuły.

Definicja tabeli
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Kolumna H Jednostka ilości W tej kolumnie, wybierz jednostkę ilości artykułu. W nagłówku kolumny jest 

rozwijana lista zawierająca wszystkie możliwe artykuły. 

Kolumna I Grupa rabatowa / Grupa artykułów W tej kolumnie możesz przypisać artykuły do grup rabatowych, np. Profile_Iso, 

Profile_Uniso, Okucia, Akcesoria, Uszczelki. Można przypisać różne rabaty dla 

różnych grup na etapie późniejszej kalkulacji.

Kolumna J Standardowa długość sztangi  

w mm 

W tej kolumnie wprowadź długość sztangi dla wszystkich artykułów z długością, 

np. półszale, profile izolowane, dźwignie paniczne, nieizolowane profile, akceso-

ria (metry). Jest to potrzebne do listy cięcia i optymalizacji cięcia.

Kolumna K Alternatywna długość sztangi  

1 w mm

W tej kolumnie wprowadź alternatywną długość sztangi dla wszystkich 

artykułów z długością, np. półszale, profile izolowane, dźwignie paniczne, niei-

zolowane profile, akcesoria (metry).  

Uwaga! Alternatywne długości sztang mogą być wykorzystane przy kalkulac-

ji i przygotowaniu produkcji. Nie ma możliwości wyboru długości sztangi na 

etapie budowy elementu. LogiKal automatycznie oblicza optymalizację dla 

istniejących alternatywnych długości sztang.

Kolumna L Alternatywna długość sztangi 2 w mm Wyjaśnienie - patrz kolumna K

Kolumna M Wartość Ix w cm4 dla  

standardowej długości

W tej kolumnie wprowadź wartość Ix dla standardowej długości.  
Jest to wymagane do analizy statyki.
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Kolumna N Wartość Ix w cm4 dla długości do 

1500mm

Dla profili izolowanych termicznie, wartości statyczne są ustawiane w relacji do 

długości profili. 

W tych kolumnach wprowadź wartość określoną dla reprezentatywnej długości 

profilu.

Uwaga!  

Preferuje się wartości wprowadzone dla długości standardowych.

Kolumna O Wartość Ix w cm4 dla długości do 

2000mm

Kolumna P Wartość Ix w cm4 dla długości do 

2500mm

Kolumna Q Wartość Ix w cm4 dla długości do 

3000mm

Kolumna R Wartość Ix w cm4 dla długości do 

3500mm

Kolumna S Wartość Iy w cm4 dla długości 

standardowej

W tej kolumnie wprowadź wartość Iy dla standardowej długości artykułu.  
Jest to potrzebne do obliczeń statyki.

Kolumna T Wartość Wx w cm3 dla długości 

standardowej

W tej kolumnie wprowadź wartość Wx dla profilu.

Kolumna U Wartość Wy w cm3 dla długości 

standardowej

W tej kolumnie wprowadź wartość Wy dla profilu.

Kolumna V Powierzchnia profilu w mm W tej kolumnie wprowadź powierzchnię malowania, dzięki której będą obliczane 

koszty lakierowania.
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Kolumna W Widoczna powierzchnia profilu  

w mm  

W tej kolumnie wprowadź położenie profilu dla powierzchni obrabianej me-

chanicznie. Te dane używane są, aby określić koszt lakierowania, a także an-

odowania.

Kolumna X Waga za metr/sztukę w kg W tej kolumnie wprowadź wagę profilu lub artykułu w kilogramach na metr. Jest 

to niezbędne, aby określić wagę skrzydeł oraz gdy zamawiasz profile na wagę.

Kolumna Y Wartość dla współczynnika b/B W tej kolumnie wprowadź szerokość izolowanego obszaru. Jest to niezbędne, 

aby określić współczynnik Uw przy użyciu krzywych b/B i musi być potwierdzone 

przez systemodawcę certyfikatami z badań.

Kolumna Z Szerokość profilu w mm Wprowadź geometryczną głębokość profilu w tej kolumnie.

Kolumna 

AA

Wysokość profile w mm Wprowadź geometryczną wysokość profilu w tej kolumnie.

Kolumna 

AB

Status artykułu W tej kolumnie definiuje się specjalne statusy artykułów. W liście rozwijanej w 

nagłówku kolumny są wszystkie, dostępne do tego celu warianty.

Kolumna 

AC

Miejsce montażu W tej kolumnie określa się miejsce montażu. Można użyć tego, aby określić 

różne oceny, np. na budowie lub produkcji. W liście rozwijanej w nagłówku ko-

lumny są wszystkie, dostępne do tego celu warianty.
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Ważne informacje do wprowadzania danych kalkulacyjnych

Tabela jest wypełniana w różny sposób. Zależy to od 

sposobu pracy i kalkulowania w Twojej firmie.

Jeśli używacie bazy danych wewnętrznie do oblicze-

nia kosztów i przygotowania produkcji, ceny powinny 

być podane w kwocie netto w kolumnie cena.

Jeśli chcecie dystrybuować bazę danych wśród swo-

ich klientów, zalecamy używanie cen brutto.

Profile w LogiKalu mogą być liczone na długość 

lub wagę. Obliczanie profili wg wagi. Prosimy 

wprowadzić “0.00” jako cenę za jednostkę (kolum-

na E), “kg” jako jednostkę ilości (Kolumna H) i nie 

zapomnieć wprowadzić wagi za metr (Kolumna X). 

Jeśli łączysz półszale samemu, ma to zastosowanie 

także do indywidualnych półszal profili.

Jeśli kalkulujesz profile po długości, wprowadź proszę 

cenę za metr (Kolumna E) i jednostkę miary (Kolumna 

H) “Metry”.

Jednostka pakowania dla profili jest ustawiana stan-

dardowo na wartość 1.

Jeśli kupujesz artykuły od różnych dostawców albo  

rabatujesz różnie grupy sprzedając, warto pogrupować 

te artykuły w grupy rabatowe (Kolumna I). 

Np. można wprowadzić rabat obiektowy na grupę 

rabatową przy dużym zamówieniu. Polecamy podział 

na “Profile”, “Akcesoria”, “Uszczelki” I “Okucia”.
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Ważne informacje odnośnie kolorów

Profile, uszczelki i okucia są z reguły używane w 

różnych kolorach. Jeśli dysponujesz profilami w kolo-

rach na magazynie lub sprzedajesz pokryte profile do 

firm przetwarzających jako dostawca profili, prawdo-

podobnie stosujesz ceny za metr.

Dla każdego koloru magazynowanego potrzebny jest 

jeden wiersz w szablonie Excel. Prosimy zauważyć, 

że każdy wiersz zawiera podobne informacje, tylko w 

kolumnach B, C oraz E są różne wartości.

Zawsze należy użyć tego samego opisu kolorów dla 

różnych artykułów o tych samych kolorach (np. nie 

„srebrna anoda” i „anoda srebrna”).

Jeśli posiadasz na magazynie tylko surowe profile, 

które są malowane tylko na indywidualne zamówie-

nia, przechowuj je jako surowy materiał.

Dodaj powierzchnię w kolumnie V oraz widoczną 

powierzchnię dla wykończenia w kolumnie W (np. 

Szczotkowanie dla anodowania).

Liczba możliwych kolorów jest bardzo duża. Zaleca-

my wyspecyfikowanie grup kolorów (np. RAL - Stan-

dard, RAL Specjalny, Eloxal, itp.). w tym przypadku 

potrzebować będziemy listy grup kolorów i kolorów w 

nich zawartych.
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Optymalizacja bazy danych
Po zakończeniu wprowadzania bazy danych, przekażemy Ci ją wraz z certyfikatem, z 

którego wynikać będą specjalne funkcje powstałe w trakcie naszej pracy. Rozpocznie się 

wtedy okres testowy, podczas którego powinieneś zbudować przykładowe pozycje kata-

logowe i przetestować szczegółowo wyniki raportów z LogiKala.

W trakcie tego okresu, uwzględnimy Twoje poprawki i odpowiednio dostosujemy bazę 

danych. Bardzo przydatne może być wprowadzanie poprawek na podstawie zlecenia 

warsztatowego, na którym oznaczone zostaną błędy i naniesione poprawne wartości. To 

umożliwi nam szybką poprawę bazy danych.

Utrzymanie bazy danych
Systemy profili są ciągle ulepszane i optymalizowane. Ceny artykułów się zmieniają. 

Dlatego też baza danych musi być aktualizowana na bieżąco. Możemy wykonać tę pracę 

dla Ciebie. W trakcie naszej opieki nad bazą danych będziemy ją modyfikować na każde 

żądanie oraz utrzymywać aktualną.


