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1. Opis programu 
 

Aktualizuj cenniki towarów by CTI to program, który służy do aktualizacji cen towarów w 

Comarch ERP Optima, na podstawie przesłanych przez producentów plików XML lub CSV. Prócz cen 

program może zakładać kartoteki towarowe dla nowych towarów (wraz z atrybutami) przypisując je 

do odpowiednich grup towarowych. 

Program może ściśle współpracować z e-sklepem Comarch, można określić czy dany towar ma się 

pojawiać w e-sklepie oraz zarządzać stanami dostępności towaru. 

Zaletą programu jest jego w pełni automatyczna praca, a dzięki temu, że może pracować, jako 

usługa systemowa nie musi być na komputerze uruchomiony, tylko może pracować w tle. 

2. Konfiguracja programu 
 

W konfiguracji programu należy wskazać, w jakim folderze znajdują się pliki przesłane przez 

producentów. Pliki te mogą zawierać albo listę towarów, albo cennik towarów: 

 

Dzięki tej funkcjonalności program zawsze będzie wiedział, z jakiej ścieżki ma importować towary 

bądź ich ceny. 

Globalnie dla wszystkich towarów można dokonać następujących ustawień: 

 Przypisać domyślną marżę, jeżeli nie jest przypisana do grupy towarowej. 

 Jednostkę miary dla nowego towaru (jeżeli nie będzie takowej w pliku od producenta). 
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3. Łączenie grup towarowych 
 

Program umożliwia połączenie grup towarowych, które znajdują się w pliku dostarczonym przed 

producenta z grupami towarowymi istniejącymi w Comarch ERP Optima. Dzięki temu importowany 

towar od razu trafi do odpowiedniej grupy. Jeżeli grupa nie zostanie połączona to importowany 

towar trafi do grupy głównej. 

4. Łączenia atrybutów 
 

W podobny sposób jak grupy towarowe, można w programie połączyć atrybuty, czyli wskazać, do 

jakiego atrybutu w Comarch ERP Optima ma wpadać wskazana wartość z pliku przesłanego przez 

producenta. Dzięki temu można zaimportować każdą informację do kartoteki towarowej. 

5. Synchronizacja z e-sklepem Comarch 
 

Program posiada możliwość synchronizacji z e-sklepem Comarchu. W przypadku, gdy towaru nie 

będzie od pewnej ilości dni w pliku dostarczonym przez producenta można ustawić następujące stany 

dostępności: 

 Na zamówienie  

 Niedostępny 

 Niewidoczny 

 

Dla każdego statusu można ustawić osobną ilość dni, po których towar zmieni status na w/w. Można 

również określić po ilu dniach towar ma zostać zarchiwizowany.  

W konfiguracji programu można określić, jakie dane mają zostać automatycznie importowane do e-

sklepu. Można program tak skonfigurować, że np. ceny w sklepie będą aktualizowane, ale nowe 

towary nie będą od razu w sklepie udostępniane. 

Zaletą rozwiązania jest to, że towar może trafić do e-sklepu od razu z odpowiednią ilością, która jest 

określona w pliku dostarczonym przez producenta. 
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6. Automatyczna praca programu 
 

Program może pracować w pełni automatycznie. Należy określić, co jaki odcinek czasu ma 

następować import towarów, grup oraz cen: 

 

7. Usługa systemowa 
 

Program posiada funkcjonalność pracy, jako usługa systemowa, dzięki czemu może pracować w 

tle bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony użytkownika. Wystarczy program odpowiednio 

skonfigurować i będzie pracował on w pełni automatycznie. 


