
 

 

 

 

 

 

 

SHOPER INTEGRATOR BY CTI 

LISTA FUNKCJONALNOŚCI 

 

  



 

 

1. Opis programu 

 

Shoper Integrator by CTI to pełna integracja sklepu internetowego Shoper.pl z systemem 

Comarch ERP Optima. Wszelkie operacje wymiany danych odbywają się automatycznie. Dzięki temu 

możesz być pewny, że każdy Klient zostanie komfortowo obsłużony. 

 

Program jest przeznaczony dla: 

 osób, które obsługują sklep internetowy i potrzebują systemu ERP Optima, 

 osób, które posiadają system ERP Optima i chcieliby sprzedawać swoje produkty na zewnątrz 

za pośrednictwem e-commerce, 

 osób, które potrzebują tzw. łączki pomiędzy systemem ERP Optima i Shoper.pl 

Lista funkcjonalności 

Eksport z Comarch ERP Optima do shoper.pl: 
 

 Grupy towarowe (możliwość ustawienia ich w sklepie alfabetycznie A-Z) 

o drzewo grup towarowych, 

o nazwy grup. 

 

 Towary 

o nazwa, 

o kod, 

o opis, 

o ceny netto oraz brutto (możliwość eksportu do 3 cen), 

o stawka VAT, 

o jednostka miary, 

o waga, 



 

 

o zdjęcia, 

o stan magazynowy (możliwość wyboru magazynów, z których będą eksportowane 

ilości), 

o producent. 

 

 Producenci 

o nazwa, 

o kod, 

o zdjęcie. 

 

 Zestawy promocyjne 

o nazwa, 

o kod, 

o cena, 

o stan magazynowy, 

o zdjęcia. 

 

 Warianty 

o kod, 

o ceny, 

o stan magazynowy, 

 

 Atrybuty 
 

 

 

 

Aktualizacja towarów w sklepie: 
 

      W integratorze można określić, które dane z kartoteki towarowej będą aktualizowane w sklepie. 

Dzięki tej funkcjonalności można skonfigurować program tak, że np. częścią danych będzie można 

zarządzać ze sklepu, a częścią z systemu ERP.  



 

 

Zarządzanie dostępnością towaru: 
 

      W integratorze można określić, jaką dostępność ma mieć towar w sklepie, jeżeli jego stan 

magazynowy będzie zerowy. Wystarczy przypisać odpowiedni atrybut w Comarch ERP Optima i w 

sposób w pełni automatyczny stan dostępności będzie się zmieniał na towarach. 

 

 

Weryfikacja danych shoper.pl i Comarch ERP Optima: 
 

      Program daje możliwość wygenerowania listy grup towarowych, producentów oraz towarów, 

które są w sklepie shoper.pl i których brakuje w Comarch ERP Optima. Dzięki tej funkcjonalności 

można dopasować już istniejący sklep z systemem ERP Optima.  

 

Opcje importu zamówień: 
 

      Program daje różne możliwości podczas pobierania zamówień ze sklepu do Comarch ERP Optima: 

 Wybór symbolu dokumentu Rezerwacja Odbiorcy. 

 Możliwość dołączenia do Rezerwacji Odbiorcy atrybutu dokumentu z określoną wartością. 

 Możliwość wyboru grupy tworzonych kontrahentów. 

 Możliwość wyboru domyślnego kontrahenta, na którego będą wystawiane Rezerwacje 

Odbiorcy (np. !NIEOKREŚLONY). 

 Możliwość rozpoznawania istniejących kontrahentów w Comarch ERP Optima po numerze 

NIP bądź adresie e-mail. 

 Możliwość określenia czy kartoteka rozpoznanego kontrahenta w Comarch ERP Optima ma 

być aktualizowana danymi kontrahenta ze sklepu czy nie. 
 

 

 

Import zamówień z shoper.pl do Comarch ERP Optima: 
 

 dane teleadresowe kontrahenta (uwzględniające podział na nabywcę, odbiorcę), 

 numer zamówienia, 



 

 

 towary wraz z cenami netto/brutto, 

 metoda płatności, 

 uwagi dotyczące zamówienia, 

 metoda i koszt dostawy, 

 rabaty przyznane kontrahentowi. 

 
 

Tworzenie towarów podczas pobierania zamówienia: 
 

      W przypadku, jeżeli zamówionego towaru w sklepie nie ma w Comarch ERP Optima, program 

automatycznie tworzy kartotekę towarową, która odzwierciedla towar ze sklepu (kod, nazwa, stawka 

VAT, jednostka miary, ceny, waga). 

 

Aktualizacja statusu zamówień: 
 

       Program daje możliwość ręcznej konfiguracji statusów zamówień według własnego 

zapotrzebowania. Statusowi z OPTIMY można przypisać dowolny status z shoper.pl. 

 

Automatyczna synchronizacja danych: 
       

Program posiada możliwość automatycznej wymiany danych pomiędzy Comarch ERP Optima, a 

shoper.pl. Synchronizacja może być wykonywana: 

 codziennie o określonej godzinie, 

 co określoną ilość minut, 

 ręcznie po kliknięciu przycisku. 
 

Oto korzyści z integracji programów shoper.pl i Comarch ERP Optima. Shoper Integrator by CTI to 

najnowsze rozwiązanie e-commerce przewyższające obecne standardy. Możliwość modyfikacji, 

wydajność, oraz elastyczność sprawiają, że efekty będą zauważalne w krótkim czasie. Sama zaś praca 

z aplikacją jest łatwa i przyjemna. A więc do dzieła! 


