Valutakursuppdateraren
Få korrekta valutakurser direkt in i MONITOR! Valutakursuppdateraren (VKU) är ett
program som laddar valutakurser från en centralbank och sedan importerar dessa
kurser till MONITOR. De valutor som finns registrerade i MONITOR uppdateras.

Följande banker stöds
VKU har stöd mot följande banker:
•
•
•
•
•
•

Sveriges Riksbank
Europeiska Centralbanken
Polens Nationalbank
Litauens Centralbank
Malaysias Centralbank
Monetary Authority of Singapore

Enkelt att använda
VKU levereras i en vanlig arkivfil (.zip). Det
enda ni behöver göra är att packa upp
arkivfilen till en separat mapp på en dator
som har MONITOR installerat.
Programmet konfigureras sedan med hjälp
av ett medföljande verktyg. VKU kan köras
automatiskt, exempelvis dagligen. Då läggs
programmet till i en schemalagd aktivitet i
Windows Schemaläggare. Verktyget kan
lägga till respektive ta bort aktiviteten i
schemaläggaren. Den skapade aktiviteten
körs en gång per dygn vid en angiven
tidpunkt.

företagsvalutan i MONITOR. Valet ”Via EUR” i
MONITOR ska därför vara avmarkerat för de
importerade valutorna.

Samma valuta
I de fall man har flera varianter av samma
valuta i MONITOR (t.ex. flera Euro-kurser
med olika valuta-koder) kan VKU uppdatera
valutorna baserat på den så kallade
valutakoden (ISO), istället för den vanliga
valutakoden. Denna funktionalitet styrs av
en inställning i programmet. För att undvika
att man har en valutakurs som inte ska
uppdateras av VKU så finns det möjlighet att
välja detta med en kryssruta.

Ny valuta
Vid registrering av en ny valuta i MONITOR
räcker det med att lägga till rätt valutakod i
Valuta-tabellen. VKU uppdaterar då kursen
nästa gång den körs. VKU har ett inbyggt
larmsystem där den sedan kan skicka ett epostmeddelande till en registrerad epostadress om uppdateringen inte skulle
lyckas.

Automatisk omräkning
i MONITOR
De nerladdade valutakurserna räknas
automatiskt om av VKU till den registrerade
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