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W Portalu Dostawcy LDO została udostępniona Wykonawcom możliwość pobierania danych 

dotyczących zamówień, dowodów dostaw oraz dowodów pobrań.  

Dane są udostępniane w formie plików w uniwersalnym formacie XML w celu umożliwienia ich 

importu (zaczytania) do systemów informatycznych Dostawców, dla dalszego ich przetwarzania.  

Pliki są dostępne do pobrania dla wszystkich Dostawców posiadających konta do obsługi zamówień w Portalu 

Dostawcy. 

Poniżej instrukcja opisująca sposób postępowania. 

INSTRUKCJA 

1. Import plików XML do systemu informatycznego Dostawcy 

Jeżeli system informatyczny Dostawcy posiada funkcję importu plików XML, możliwe jest 

zaimportowanie danych z pobranych i zapisanych lokalnie tego typu plików oraz dalsze ich 

przetwarzanie w systemie informatycznym Dostawcy w procesie obsługi dokumentów dotyczących 

zamówień, dowodów dostaw oraz dowodów pobrań. 

Zabezpieczenie możliwości importu oraz ewentualna konfiguracja procesu jest po stronie Dostawców. 

Rozwiązanie jest opcjonalne, nie zmienia procesu realizacji umów po stronie Zamawiającego i jego 

ewentualne wdrożenie należy wyłącznie do decyzji Dostawcy. 

 

2. Pobieranie danych dotyczących zamówień, dowodów dostaw oraz dowodów pobrań w formie 

pliku XML 

Dane pobiera się klikając na przycisk „Pobierz dokument w formie pliku XML.” 

a) eDane dotyczące zamówień 

Aby pobrać eDane zamówień wybieramy menu Zamówienia > Zamówienia niezrealizowane. 
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Następnie wybieramy zamówienie klikając na symbol zamówienia a następnie na przycisk „Pobierz dokument 

 w formie pliku XML.” znajdujący się pod tabelą danych: 

 

Po kliknięciu przycisku „Pobierz dokument w formie pliku XML.” pojawi się formatka do pobierania danych XML: 

Aby pobrać plik należy kliknąć w ikonę dyskietki po prawej stronie. 
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Pobrane dane należy zapisać na komputerze. 

 

Dane z pozostałych zakładek menu Zamówienia są pobierane analogicznie jak w przypadku 

niezrealizowanych należy tylko wybrać odpowiednią opcję z menu głównego. 

 

 

 

b) eDane dotyczące dowodu dostawy 

Aby pobrać dane z dowodu dostawy należy z pozycji menu głównego wybrać „Dowody Dostaw”.  

Wybrać dowód a następnie kliknąć w cyferkę w kolumnie Ilość pozycji po prawej stronie tabeli danych  

 

Otworzy się okno : Pozycje dowodu dostawy. Klikamy przycisk  „Pobierz dokument w formie pliku XML.”   
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Po kliknięciu przycisku „Pobierz dokument w formie pliku XML.” pojawi się formatka do pobierania danych XML 

Aby pobrać plik należy kliknąć w ikonę dyskietki po prawej stronie. Pobrane dane należy zapisać na komputerze. 

 

 

c) eDane dotyczące dowodu pobrania 

 

W przypadku dowodu pobrania proces pobrania pliku XML będzie wyglądał analogicznie jw.. 

 

 

Po kliknięciu przycisku „Pobierz dokument w formie pliku XML.” pojawi się formatka do pobierania danych XML Aby pobrać 

plik należy kliknąć w ikonę dyskietki po prawej stronie. Pobrane dane należy zapisać na komputerze. 

 


