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Integracja Symfonia ERP
ze sklepem internetowym shopGold

Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem
internetowym shopGold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie
sklepem internetowym z poziomu Symfonia ERP Handel.

Opis mechanizmu integracji:
Integracja Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopGold realizowana jest poprzez
bezpośredni dostęp do bazy sklepu (MySQL).
Obsługa mechanizmu w całości realizowana jest z poziomu Symfonia ERP Handel co gwarantuje
możliwość instalowania standardowych (nie modyfikowanych) wersji sklepu internetowego
shopGold.
Bezpośrednio do bazy sklepu wstawiane są dane towarów - powiązanie towarów realizowane jest
poprzez pole Id produktu w programie magazynowym.
Mechanizmy integracji z bazy sklepu zaczytują i udostępniają do konfiguracji w Symfonia ERP
Handel wszystkie dane słownikowe funkcjonujące w sklepie internetowym (kategorie, opisy
dostępności, opisy stanu towaru, stawki VAT oraz dane Klientów i inne dane potrzebne do importu
zamówień).
Zakres integracji danych:
 Zarządzanie i eksport danych kartotek towarowych
- mechanizm 'szybki start' - umożliwiający szybkie zasilenie sklepu internetowego danymi
towarów, które kolejnym etapie możemy szczegółowo edytować
- rozbudowane okno edycji danych towaru umieszczonych w sklepie internetowym
- możliwość przypisywania zdjęć
- możliwość tworzenia i edycji opisu towaru
 Eksport i aktualizacja cen oraz dostępności towarów
 Import klientów (mechanizm ręczny lub automatyczny)
 Import zamówień (mechanizm ręczny lub automatyczny)
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Zarządzanie i eksport danych kartotek towarowych:
Funkcjonalność uruchamiana z kartoteki Towary


W karcie towaru – Alt + 1 – umożliwia przeglądanie i zarządzanie danymi umieszczanymi na
stronie sklepu internetowego,

Okno zarządzania danymi pojedynczego towaru umieszczanymi w sklepie internetowym shopGold
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Opis okna zarządzania danymi towarowymi:
 Podstawowe dane z Symfonia ERP Handel
- kod towaru,
- stawka VAT,
- nr katalogowy - może być pobierany z kodu towaru lub z wymiaru analitycznego możliwość konfiguracji,
- nazwa towaru,
- typ towaru,
- jednostka miary,
- katalog - rozwiązanie w przypadku gdy struktura katalogów w Symfonia ERP Handel jest
zgodna ze strukturą kategorii w shopGold automatycznie podpowiada kategorię w której
będzie umieszczany towar,
- przycisk 'Towary' - umożliwia otwarcie okna kartoteki towaru


Dane towaru w shopGold
- czy dodany - informacja czy towar jest już dodany do sklepu internetowego shpGold,
- czy aktywny - informacja czy towar ma status AKTYWNY,
- przycisk 'Kopiuj dane towaru z Handel' - przycisk umożliwia szybkie skopiowanie danych z
Symfonia EPR Handel do pól shopGold,
- nazwa,
- nr katalogowy,
- lista stawek VAT - zaczytywana bezpośrednio z shopGold,
- lista opisowego stanu towaru - Nowy, Używany, Regenerowany - zaczytywana
bezpośrednio z shopGold,
- lista opisowej dostępności towaru - zaczytywana bezpośrednio z shopGold,
- lista producentów - zaczytywana bezpośrednio z shopGold,
- lista kategorii - zaczytywana bezpośrednio z shopGold,
- meta dane (META tytuł, META opis, Słowa kluczowe) - zdjęcia towaru,
- opis towaru - możliwe jest stosowanie znaczników HTML,
- dodatkowo dane w celach archiwizacyjnych zapisywane są w notatce towaru.
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Na wybranych towarach z kartoteki – Alt + 1 – umożliwia zbiorcze przeglądanie i
zarządzanie danymi umieszczonymi na stronie sklepu internetowego,

Okno grupowego zarządzania danymi towarów umieszczanymi w sklepie internetowym shopGold 1

Opis okna grupowego zarządzania danymi wybranych towarów:
 Lista wyszukiwania, filtrowania u grupowej edycji parametrów towarów takich jak:
- nazwa - tylko wyszukiwanie,
- nr katalogowy - tylko wyszukiwanie,
- META tytuł - tylko wyszukiwanie,
- META opis - tylko wyszukiwanie,
- META słowa kluczowe - tylko wyszukiwanie,
- stawka VAT - wyszukiwanie i zbiorcze ustawianie parametru,
- kategoria - wyszukiwanie i zbiorcze ustawianie parametru,
- stan towaru - wyszukiwanie i zbiorcze ustawianie parametru,
- dostępność - wyszukiwanie i zbiorcze ustawianie parametru,
- producent - wyszukiwanie i zbiorcze ustawianie parametru,

DIGIT-AL Andrzej Lesiak
ul. Hanasiewicza 19
35-103 Rzeszów

www.digit-al.pl
biuro@digit-al.pl
tel./fax: 17 854 99 95

numer REGON: 690451509
numer NIP: 872-112-48-83
konto: 76 1050 1562 1000 0090 6648 2580

4

Integracja Symfonia ERP
ze sklepem internetowym shopGold

Zbiorcza edycja danych przy pomocy przycisków 'Edytuj wszystkie towary' oraz 'Edytuj
zaznaczone towary'.
Wyszukiwanie, filtrowanie możliwe przy pomocy przycisków 'Szukaj', 'Filtruj' oraz 'Usuń filtry'

Okno grupowego zarządzania danymi towarów umieszczanymi w sklepie internetowym shopGold 2

Parametry towarów mogą być zmieniane na liście poprzez edycję. Poprzez dwuklik na wierszu
możliwe jest również przejście do okna pojedynczego zarządzania danymi towaru (okno opisane
na stronach 2-3).
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Eksport i aktualizacja cen oraz dostępności towarów:
Funkcjonalność umożliwia aktualizację cen oraz aktualnej dostępności towarów na stronie sklepu
internetowego shopGold.
Funkcja może być wykonywana automatycznie (usługa OnTimer) po takich operacjach jak:
 przyjęcie do magazynu (zewnętrzne PZ, wewnętrzne PW, przesunięcie magazynowe MM+)
- aktualizowane są dane wszystkich towarów, które znajdowały się na dokumencie
magazynowym,
 wydanie z magazynu (zewnętrzne WZ, wewnętrzne PZ, przesunięcie magazynowe MM-)
- aktualizowane są dane wszystkich towarów, które znajdowały się na dokumencie
magazynowym,
 edycja danych towaru - edycja dany wybranego towaru
Funkcjonalności uruchamiane z okna kartoteki Towary lub z okna wybranego towaru:



W kartotece Towary – Alt + 2 – dla wybranych towarów,
W oknie wybranego towaru – Alt + 2,

Import Klientów:
Rozwiązanie umożliwia automatyczny lub ręczny import danych Klientów którzy rejestrowali się w
sklepie internetowym.
Na podstawie danych Klienta w sklepie internetowym shopGold wykonywana jest weryfikacja
istnieje już w systemie Symfonia HMF Handel. W przypadku jeżeli Klient został wcześniej dodany
do Symfonia ERP Handel generowane jest uzgodnienie poprzez pole Id klienta w programie
magazynowym.
W przypadku jeżeli Klient o podanych danych nie znajduje się w systemie Symfonia ERP Handel
zakładana jest nowa kartoteka Kontrahenta. Wypełniane są dane teleadresowe, NIP, Regon, adres
wysyłki. W tym przypadku również tworzone jest uzgodnienie poprzez pole Id klienta w programie
magazynowym.
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Funkcja importu danych Klientów może być wykonywana automatycznie - co ustalony okres czasu,
może być wykonywana również ręcznie poprzez skrót klawiszowy Alt+1 w kartotece Kontrahenci.
Import danych kontrahentów wykonywany jest również automatycznie podczas importu
zamówień.

Import Zamówień:
Funkcjonalność naszego rozwiązania umożliwia automatyczny lub ręczny import danych
zamówień.
Na podstawie danych w sklepie internetowym shopGold wykonywany jest import dokumentów
Zamówień Obcych. Dzięki zastosowaniu integracji na poziomie bazy danych MySQL uzgadnianie
danych oparte jest o pola Id klienta w systemie magazynowym oraz Id towaru w systemie
magazynowym.
W przypadku jeżeli zaczytywane zamówienie zostało złożone przez Klienta, który wcześniej nie
został zaimportowany - wykonywany jest automatyczny import Klienta.
Koszty dodatkowe takie jak wysyłka oraz koszty płatności pobraniowej umieszczane są na
zaimportowanym zamówieniu jako dodatkowe pozycje.
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