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1. Opis programu 

 

VirtueMart integrator by CTI to pełna integracja sklepu internetowego 

VirtueMart z systemem Comarch ERP Optima. Wszelkie operacje wymiany 

danych odbywają się automatycznie. Dzięki temu jest pewność, że każdy 

klient zostanie komfortowo obsłużony. 

Program przeznaczony jest dla: 

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

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

zewnątrz za pośrednictwem e-commerce, 

 osób, które potrzebują tzw. łączki pomiędzy systemem Comarch ERP Optima i VirtueMart.  

 

VirtueMart Integrator by CTI to najnowsze rozwiązanie e-commerce przewyższające obecne 

standardy. Możliwość modyfikacji, wydajność oraz elastyczność sprawią, że efekty będą zauważalne 

w krótkim czasie. Sama zaś praca z aplikacją jest łatwa i przyjemna.  
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2. Konfiguracja połączenia 
 

Na początku należy nawiązać skonfigurować połączenie z serwerem MS SQL, sklepem VirtueMart 

oraz Comarch ERP Optima. W tym celu należy wybrać zakładkę Konfiguracja Połączenia: 
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2.1. Połączenie z serwerem MS SQL 
 

W pierwszym kroku należy podać dane do serwera MS SQL: 

 

 Serwer – nazwa serwera MS SQL 

 Baza – nazwa bazy danych 

 Username – nazwa użytkownika 

 Password – hasło użytkownika 
 

W przypadku logowania z autentykacją Windows należy zaznaczyć opcję Logowanie NT. Po 

uzupełnieniu danych należy kliknąć Sprawdź połączenie. Jeżeli będzie ono poprawne program 

poinformuje o tym w komunikacie: 

 

Jeżeli komunikat się nie wyświetli, należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. 

 

2.2. Połączenie ze sklepem 
 

Po poprawnym nawiązaniu połączenia z serwerem MS SQL należy nawiązać połączenie z serwerem, 

na którym znajduje się sklep VirtueMart: 
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 Serwer – nazwa serwera MY SQL sklepu 

 Port – port serwera 

 Baza – baza danych sklepu 

 Username – nazwa użytkownika 

 Password – hasło 
 

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć Sprawdź połączenie. Jeżeli będzie ono poprawne program 

poinformuje o tym w komunikacie: 

 

Jeżeli komunikat się nie wyświetli, należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. 

 

2.3. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima 

 
W kolejnym kroku należy nawiązać połączenie z programem Comarch ERP Optima: 
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W pierwszej kolejności należy podać dane do logowania do OPTIMY: 

 Login – nazwa operatora z Comarch ERP Optima 

 Hasło – hasło operatora 

 Baza Optima – nazwa firmy z Comarch ERP Optima 
 

Następnie należy wybrać grupę towarową główną, z której będą przenoszone towary do sklepu. W 

tym celu należy kliknąć Wybierz grupę. Otworzy się okno z drzewem towarowym z OPTIMY: 

 

Aby daną grupę ustawić jako grupą startową należy na nią dwukrotnie kliknąć. 
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Następnie należy określić, które towary mają być przenoszone do sklepu: 

 

 Wszystkie – wszystkie towary 

 E-sklep – towary udostępnione w e-sklepie 

 Cennik zewnętrzny – towary udostępnione w cenniku zewnętrznym 
 

W kolejnym kroku należy zsynchronizować stawki VAT klikając Synchronizuj w sekcji Synchronizacja 

stawek VAT. Jednostkom z Comarch ERP Optima zostaną przypisane jednostki ze sklepu VirtueMart. 

Następnie należy przypisać nazwę atrybutu odpowiedzialnego za przenoszenie zdjęć oraz nazwy 

usług, które odpowiadają za płatności oraz wysyłki: 

 

Na końcu konfiguracji danych z Comarch ERP Optima należy wpisać w polu tekstowym Typ 

dokumentu czyli numer dokumentu, do którego będą wpadać zamówienia z VirtuaMart. Na dole 

okna znajdują się dwa przyciski wyboru: 

 

 Optima 2014.1.1 – zaznaczenie przycisku pozwala pracować z Comarch ERP Optima w wersji 
niższej od 2014.1.1 

 Przenoś niezarejestrowanych – zaznaczenie przycisku pozwala na import zamówień ze 
sklepu od niezarejestrowanych kontrahentów 

 

2.4. Konfiguracja przesyłki zdjęć 
 

W sekcji FTP (zdjęcia) znajdują się dane do połączenia z serwerem do wysyłki zdjęć: 

 



 

  9 
 

 Serwer – nazwa serwera, na którym będą przechowywane zdjęcia 

 Ścieżka – ścieżka do folderu, w którym będą przechowywane zdjęcia 

 Username – nazwa użytkownika 

 Password – hasło użytkownika 
 

Na końcu w sekcji VM należy określić parametry zdjęć takie jak rozmiar oraz jakość: 

 

 Prefix tabel – prefix tabel serwera MY SQL dla sklepu 

 Kompresja obrazu% - stopień kompresji obrazów 

 Szerokość miniatur (px) – szerokość miniatur obrazów 

 Skaluj szerokość do (px) – skalowanie obrazów do określonej szerokości 
 

3. Dane w Comarch ERP Optima 
 

Głównymi danymi, które można wyeksportować z Comarch ERP Optima do VirtueMart są: 

 Grupy towarowe, 

 Producenci, 

 Towary (z obrazami). 
 

Aby towar był widoczny w sklepie musi być przypisany do grupy towarowej oraz posiadać cenę. 

4. Konfiguracja przenoszenia 
 

Przed wymianą danych pomiędzy Comarch ERP Optima, a VirtueMart należy określić z jakich 

magazynów mają zostać wysyłane ilości do sklepu oraz jakie języki ma obsługiwać sklep. Ponadto 

należy wybrać symbol dokumentu zamówienia oraz określić jakie faktury i płatności mają zostać 

przenoszone. Wszystkie te parametry znajdują się na zakładce Konfiguracja przenoszenia:  
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4.1. Magazyny 

 

 

Na  liście znajdują się wszystkie magazyny z Comarch ERP Optima. Poprzez zaznaczenie przycisków 

wyboru należy zaznaczyć z których magazynów mają być wysyłane ilości towarów do sklepu. 
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4.2. Języki 
 

 

Na  liście należy zaznaczyć języki, które będą obsługiwane w VirtueMart.  

 

4.3. Faktury i zamówienia 
 

W ostatnim kroku konfiguracji przenoszenia na zakładce Faktury i Zamówienia określić następujące 

parametry:  

 

 Symbol zamówienia – symbol dokumentu z zamówieniami 

 Faktury/Płatności – należy określić które faktury/płatności mają zostać przenoszone z 

OPTIMY do sklepu: 

o Przenoś wszystkie faktury/płatności – przenoszenie wszystkich faktur/płatności 
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o Przenoś faktury/płatności tylko ze sklepu – przenoszenie tylko tych faktur/płatności, 

które znajdują się w VirtueMart 

o Przenoś dokumenty/płatności od – wybór z kalendarza dnia, od którego mają zostać 

przenoszone faktury/płatności 

 

5. Wymiana danych pomiędzy Comarch ERP Optima, a VirtueMart 
 

Wymiana danych pomiędzy Comarch ERP Optima, a sklepem internetowym VirtueMart może być 

wykonywana ręcznie albo automatycznie.  

5.1. Ręczny eksport danych 
 

Zakładka Eksport służy do ręcznego eksportu danych z Comarch ERP Optima do VirtueMart: 
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Kliknięcie Przenieś … w odpowiedniej sekcji spowoduje eksport wybranych danych. Po zaznaczeniu 

Wszystkie zostaną wyeksportowane wszystkie dane z danej sekcji. 

5.2. Import zamówień 
 

Zakładka Import służy do ręcznego importu zamówień z VirtueMart do Comarch ERP Optima: 

 

Po kliknięciu import RO wszystkie zamówienia z VirtueMart zostaną zaimportowane do Comarch ERP 

Optima. 
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5.3. Automatyczna wymiana danych 
 

W celu skonfigurowania automatycznej wymiany danych pomiędzy VirtueMart, a Comarch ERP 

Optima należy otworzyć zakładkę Opcje: 

 

Zakładka jest podzielona na pięć części: 

1. W tej części należy z listy rozwijanej wybrać, które dane mają zostać automatycznie 
wymieniane pomiędzy OPTIMĄ, a VirtueMart: 
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2. W tej części należy określić co jaki odcinek czasu ma następować wymiana: 

 co – poprzez wpisanie wartości oraz wyborze z listy rozwijanej (s/min/h/dni) należy 
określić co ile sekund/minut/godzin/dni ma następować wymiana, 

 o – należy określić datę i godzinę wymiany danych. Wymiana będzie wykonywana 
codziennie o określonej godzinie począwszy od określonego dnia. Jeżeli zostanie 
zaznaczona opcja Jednorazowo wymiana zostanie dokonana tylko jeden raz o 
wskazanej godzinie w wskazanym dniu. 
 

3. W tej części należy wybrać jedną z dwóch opcji: 

 Różnicowy – zostaną wyeksportowane/zaimportowane tylko różnice w porównaniu 
do poprzedniego eksportu/importu 

 Pełny – zostaną wyeksportowane/zaimportowane wszystkie dane 
 

4. Po określeniu parametrów z punktów 1-3 należy kliknąć Dodaj. W części 4 zostanie dodany 
rekord z określonymi w punktach 1-3 parametrami np.: 
 

 

Powyższy wpis oznacza, że co 20 sekund będą eksportowane wszystkie grupy. Następny eksport 

będzie wykonany 30 stycznia 2015 o godzinie 15:27:21. 

Kliknięcie Zapisz zadania pozwoli zapisać wszystkie rekordy z zadaniami do pliku. Po kliknięciu 

zostanie otworzone okno, w którym należy wskazać lokalizację zapisu pliku na dysku. 

Program daje możliwość wczytania zadań z pliku. Po kliknięciu Otwórz zadania program poprosi o 

wskazanie lokalizacji na dysku z plikiem z zadaniami. 

W dolnej części okna można wpisać nazwę pliku, z którego automatycznie będą się wczytywały 

zadania: 

 

5. W tej części wyświetlany jest zegar, a także wykonane przez program wymiany danych z 
wyszczególnieniem co zostało wyeksportowane/zaimportowane z informacją o dacie i  
godzinie wymiany danych. 
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6. Log 
 

Na zakładce Log znajdują się wszystkie operacje wykonywane przez program w postaci 

komunikatów zarówno o poprawnych operacjach jak i tych błędnych: 
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7. Prezentacja danych z OPTIMY w VirtueMart 
 

Dane w sklepie Internetowym odpowiadają danym w Comarch ERP Optima: 
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8. Zamówienie 
 

8.1. Nowe zamówienie 
 

Złożenie zamówienia w VirtueMart i zaimportowanie go do Comarch ERP Optima spowoduje 

utworzenie dokumentu sprzedaży w OPTIMIE. 

1. Zamówienie z VirtueMart 
 

 

 

2. Zamówienie w Comarch ERP Optima 
 

Na zakładce Ogólne dokumentu Rezerwacja odbiorcy (Jeżeli ten dokument został wybrany do 

importu zamówień, patrz punkt 2.3) w polu Kontrahent znajduje się utworzony kod kontrahenta, 

poprzedzony numerem zamówienia. W polu Płatność znajduje się metoda płatności z VirtueMart, a 

w dolnej części okna znajdują się zamówione produkty: 
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Na zakładce Kontrahent znajdują się dane teleadresowe kontrahenta podzielone na adres do 

dostawy oraz do faktury: 
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8.2. Status zamówienia 
 

Odpowiednie operacje na dokumencie Rezerwacja odbiorcy powodują zmianę statusu zamówienia w 

VirtueMart.  

9. Licencja 
 

Na zakładce Licencja można wczytać licencję na program lub przejść na stronę, z której można 

dokonać zakupu licencji: 

 

 Wczytaj – po kliknięciu program poprosi o podanie lokalizacji na dysku pliku .has z licencją 

 Kup – po kliknięciu program przekieruje do strony producenta oprogramowania 


