IntegraERP
Magento - Comarch ERP XL
Wersja 3.2

Lista funkcjonalności

1.

Opis programu

IntegraERP to aplikacja do integracji sklepu internetowego Magento z Comarch ERP
XL. Operacje wymiany danych odbywają się automatycznie.
2.

Funkcjonalności
●

●
●
●

●

●

●

możliwość skonfigurowania połączania wielu sklepów Magento z wieloma bazami
ERP XL (z wykluczeniem podłączanie kilku baz ERP XL do tego samego sklepu
Magento),
synchronizacja pełna lub różnicowa,
synchronizacja manualna lub automatyczna (uruchamiana z Harmonogramu Zadań
Windows),
eksport kategorii (ERP XL > Magento):
○ eksport wskazane w ERP XL poddrzewa kategorii do Magento,
○ kategorie usunięte w ERP XL nie są usuwane z Magento podczas
synchronizacji,
○ eksportowane są tylko nazwy kategorii z ERP XL,
eksport towarów (ERP XL > Magento):
○ możliwość eksportu wszystkich towarów z ERP XL lub z wskazanego
poddrzewa w ERP XL,
○ eksportowane dane towarów:
■ nazwa,
■ opis,
■ waga,
■ cena ze wskazanego cennika (cena eksportowana nie uwzględnia
promocji z ERP XL),
■ stan magazynowy,
■ zdjęcia,
○ możliwość ustawienia w konfiguracji, czy nazwa i opis towaru mają być
nadpisywane podczas synchronizacji,
○ zdjęcia eksportowane są z załączników w ERP XL,
○ integrator eksportuje towary z ERP XL do Magento jako produkty “simple”,
eksport stanów magazynowych (ERP XL > Magento):
○ możliwość wskazania magazynów z ERP XL z jakich ma być eksportowany
stan magazynowych do sklepu Magento,
import zamówień (Magento > ERP XL):
○ możliwość wskazania serii dokumentów ZS jakie ustawiane są podczas
importu zamówienia do ERP XL,
○ zamówienia mogą być importowane do ERP XL jako zatwierdzone lub w
buforze,
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możliwość stawienia czy dokument ZS ma być liczony od netto lub brutto,
możliwość wskazania kodu usługi z ERP XL, która dodawana jest na
dokument ZS z kosztami transportu z Magento,
○ możliwość ustawienia klientów na dokumencie ZS jako JEDNORAZOWY lub
tworzenie kart klientów w ERP XL,
○ z Magento pobierane są zamówienia ze statusem wskazanym w konfiguracji,
○ po zaimportowaniu zamówienia z Magento do ERP XL, w Magento ustawiany
jest jego status na podany w konfiguracji,
statusy zamówień (ERP XL > Magento):
○ po zmianie statusu dokumentu ZS w ERP XL, zmieniany jest status
zamówienia w Magento na ustawiony w konfiguracji.

Wymagania
Magento, wersja >= 1.6, <= 1.9
Comarch ERP XL wersja >= 2013.1

