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Winfinans import automatisering 
 

Winfinans importer 

Hjælpeværktøjet WFImporter til automatisering af import til Winfinans er henvendt til 

systemadministratorer. WFImporter er baseret på de samme mekanismer som den indbyggede funktion 

”Dataoverførsler”, så konfiguration af en dataoverførsel er en forudsætning for brug af WFImporter. 

Der ydes ikke løbende support på værktøjet. 

 

Installation 

WFImporter skal installeres på en server eller en central maskine hvor også programmet som leverer filerne 

til import har adgang til. 

 

WFImporter består af 2 filer – WFImporter.exe og WFImporter.exe.Config. Disse to filer placeres i en 

dedikeret folder. Læg f.eks. et link på skrivebordet ved at højreklikke og vælg Send til  Skrivebord (Opret 

genvej). Start programmet. 

 

Konfigurering 

 
 

Ved hjælp fra API og Company Guids udpeges det regnskab der skal opsættes en import til.  

API Guids købes hos Winfinans.  

 

Company Guid fremgår af Firma indstillinger i Winfinans.net (Vælg tandhjul nede til venstre  Menu 

firma generelt) 
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Når begge nøgler er lagt ind, slås firmaets navn op som kvittering – og der er adgang til de øvrige felter. 
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Udpeg folderen hvor importfilerne bliver placeret (Dobbeltklik for dialog) 

 

Vælg hvilken import definition der skal anvendes. 

 

Vælg om filerne skal slettes efter import eller om de skal omdøbes (Filnavnet foranstilles et timestamp) og 

flyttes ned i underfolderen Done hhv. Failed. 

 

Importen kan nu køres manuelt. Når vinduet lukkes gemmes indstillingerne og næste gang skal 

programmet blot åbnes og klik på Kør Import. 

 

Schedulering 

WFImporter.exe kan tage én parameter: ”Run”. Den starter programmet, kører importen og lukker ned 

igen. Det kan bruges til automatisering via Windows Opgavestyring. 

 

Start Opgavestyring (Kontrol panel | Administration | Opgavestyring). 

 

Opret evt. en ny mappe i biblioteket Opgavestyring til at placere jobbet i. 

 

Højreklik på den mappe du vil placere jobbet i og vælg ”Opret basisopgave”. 

 

 
 

Angiv navn og beskrivelse. Klik Næste. 
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Vælg ønsket frekvens for kørsel af jobbet. F.eks. daglig og udfyld de respektive felter. Klik næste. 

 

 
 

Klik næste.  

 

Vælg ”Start et program”. 
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Klik gennemse og vælg WFImporter.exe der hvor du lagde den. Angiv ”Run” i Tilføj argumenter. 

 

Klik næste for at få et overblik og klik så Udfør. 


