
 

 

 

 

 

 

 

SKLEPICOM INTEGRATOR XL BY CTI 

LISTA FUNKCJONALNOŚCI 

 

  



 

 

1. Opis programu 

 

Sklepicom Integrator XL by CTI to pełna integracja sklepu internetowego Sklepicom z systemem 

Comarch ERP XL. 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 XL, 

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

pośrednictwem e-commerce, 

 osób, które potrzebują tzw. łączki pomiędzy systemem ERP XL i Sklepicom. 

 

Lista funkcjonalności 

Eksport z Comarch ERP XL do Sklepicom: 
 

 Grupy towarowe 

o drzewo grup towarowych, 

o nazwy grup. 

 

 Towary 

o nazwa, 

o kod, 

o opis, 

o ceny netto oraz brutto, 

o stawka VAT, 

o waga, 



 

 

o producent, 

o przenoszenie zdjęć znajdujących się na karcie towarowej lub zdjęć z wpisanych 

linków (mogą być to zdjęcia pobierane z innych stron internetowych), 

o aktualizacja stanu towarów z wybranego magazynu (magazynów) oraz stan 

pobierany z plików zewnętrznych lub z innych stron internetowych od dostawców, 

o system obsługuje wiele jednostek miary na danym towarze, 

o pozwala na przepisanie grup z ERP XL pod kategorię domyślną oraz dodatkową. 

 

 Producenci 

o nazwa, 

o kod, 

o zdjęcie. 

 

 Warianty 

 

 Atrybuty 
 

 

Import zamówień z Sklepicom do Comarch ERP XL: 
 

 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. 
 

 

  



 

 

Aktualizacja statusu zamówień: 
 

 kiedy nie potwierdzamy zamówienia w Comrach ERP XL przez np.3 dni (ustalona wartość), 

status w Sklepicom zmienia się na „oczekiwanie na płatność”, 

 kiedy potwierdzimy zamówienie w Comarch ERP XL , status zmienia się na „w realizacji”, 

 kiedy utworzymy dokument sprzedażowy do zamówienia z ERP XL, status w Sklepicom zmieni 

się na „zrealizowane”, 

 kiedy anulujemy zamówienie z Comarch ERP XL, status zmieni się na „anulowany”. 

 

Automatyczna synchronizacja danych: 
       

Program posiada możliwość automatycznej synchronizacji wszystkich danych pomiędzy Comarch 

ERP XL, a Sklepicom. Synchronizacja może być wykonywana: 

 co określony odcinek czasu, 

 codziennie o określonej godzinie, 

 jednorazowo o wskazanym dniu i godzinie, 

 ręcznie po kliknięciu przycisku. 

 

Ponadto można określić czy mają zostać eksportowane tylko różnice w porównaniu do poprzedniej 

wymiany czy ma być synchronizacja pełna (eksport wszystkiego). 

 

Oto korzyści z integracji programów Sklepicom i Comarch ERP XL. Sklepicom Integrator XL 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! 

 


