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1. Informacje o wszystko.pl  

Platforma wszystko.pl pozwala za pośrednictwem strony internetowej na oferowanie i sprzedaż swoich 
produktów. Docelowo potencjalni klienci dzięki wszystko.pl mogą zapoznać się z ofertą różnych firm, znaleźć 
w jednym miejscu szeroką gamę produktów z różnych sklepów. Aby dokonać zakupów online za pomocą 
platformy należy przejść na stronę: http://www.wszystko.pl/. 

 

UWAGA: wszystko.pl przeznaczony jest tylko dla klientów prowadzących działalność wyłącznie 
na terenie Polski. 

Dodatkowo, platforma wszystko.pl współpracuje z wersją Comarch ERP Altum 6.0 lub nowszą. Z poziomu 
„System -> Konfiguracja  -> Informacja o programie” można sprawdzić wersję programu. 

 
Rys. 1 Informacja o wersji programu 

  

http://www.wszystko.pl/
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2. Współpraca Comarch ERP Altum z wszystko.pl 

Współpraca między systemem Comarch ERP Altum i wszystko.pl jest definiowana przez dodanie centrum 
struktury firmy typu wszystko.pl, bądź przez dodanie centrum struktury firmy typu Comarch ERP e-Sklep 
i oznaczeniu go jako współpracujący z wszystko.pl. Do skorzystania z wymienionych sposobów współpracy 
z wszystko.pl wymagane są odpowiednie czynności konfiguracyjne opisane w kolejnych rozdziałach. 

2.1 Integracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl 

Przed dodaniem nowego centrum lokalnego typu wszystko.pl, na centrum głównym w „Konfiguracja -> 
Struktura Firmy -> Firma -> zakładka Adresy”, należy najpierw zdefiniować adres, który będzie wykorzystywany 
w centrum wszystko.pl. W kolejnych krokach adres ten należy przypisać do centrum wszystko.pl. Uzupełnione 
dane adresowe i kontaktowe będą wykorzystane na wizytówce sklepu na stronie internetowej. Obowiązkowo 
należy zdefiniować:  

 kraj, 
 województwo, 
 ulicę, 
 nr domu, 
 miasto, 
 kod pocztowy, 
 dane kontaktowe: telefon oraz e-mail (adres e-mail posłuży jako login podczas logowania do 

wszystko.pl). 

Następnie z poziomu „Konfiguracja -> Struktura Firmy -> Struktura Praw” należy dodać nowe centrum (więcej 
o definiowaniu nowego centrum w dokumencie 2015.2 Comarch ERP Altum Konfiguracja -> Struktura Praw). W 
oknie struktury firmy należy dodać nowe centrum lokalne o typie „wszystko.pl”.  

 

UWAGA: Dodanie centrum typu wszystko.pl jest możliwe jedynie, jeżeli w strukturze firmy nie 
ma aktywnego centrum typu Comarch ERP e-Sklep. 

 

 

UWAGA: Możliwe jest zdefiniowanie w strukturze firmy kilku centrów o typie wszystko.pl. 

Na zakładce „Ogólne” w sekcji „Adresy” należy wybrać adres zdefiniowany w pierwszym kroku, który ma 
posłużyć  jako wizytówka.  

Dodatkowo, dla centrum wszystko.pl istnieje możliwość zdefiniowania np. numeratora, serii (dla różnych typów 
dokumentów), magazynu oraz typu ceny. Więcej informacji o opcjach konfiguracji dostępnych dla centrum typu 
wszystko.pl znajduje się w dokumencie 2015.2 Comarch ERP Altum Konfiguracja.  

 

UWAGA: Podczas importu z platformy wszystko.pl zamówienie sprzedaży będzie otrzymywało 
numer zgodny ze schematem numeracji zdefiniowanym dla tego centrum. 
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Następnie należy przejść na zakładkę „Synchronizacja” i zdefiniować: 

 
Rys. 2 Zakładka „Synchronizacja” 

Adres serwera – adres serwera, na którym uruchomiony jest webservice do połączenia z wszystko.pl 
(https://api.wszystko.pl/service_2_0.asmx). 

ID – identyfikator nadawany przez firmę Comarch. 

Usługa kosztów przesyłki – z listy artykułów należy wybrać zdefiniowaną wcześniej usługę, która pojawi się, 
jako dodatkowa pozycja na zaimportowanym do Comarch ERP Altum zamówieniu (koszt przesyłki). 

Wysyłaj ceny poprzednie – po zaznaczaniu parametru, podczas synchronizacji wysłane zostaną na serwer 
informacje o poprzednich cenach wybranych artykułów. Dzięki temu kupujący zobaczy, jaka była cena produktu 
przed zmianą.  

Po zapisaniu centrum wszystko.pl należy utworzyć cennik dla artykułów, które następnie mają zostać wysłane 
do wszystko.pl. Cennik powinien być utworzony w oparciu o typ ceny rozchodowej, dostępnej i domyślnej dla 
danego centrum typu wszystko.pl oraz zawierać eksportowane artykuły. Więcej informacji dotyczących 
definiowania typu ceny oraz cennika znajduje się w dokumentacji 2015.2 Comarch ERP Altum Handel i 
Magazyn. 

 

UWAGA: Aby była możliwość wysłania artykułów do wszystko.pl, należy przypisać typ ceny 
rozchodowej do centrum typu wszystko.pl i na jego podstawie zdefiniować cennik rozchodowy 
dla wysyłanych artykułów. 

Następnie, w menu „Oddziały” za pomocą przycisku [Aktualizuj dane] należy uruchomić okno aktualizacji 
danych. 
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Rys. 3 Menu „Oddziały” z przyciskiem [Aktualizuj dane] 

Aby uruchomić proces wymiany, na oknie aktualizacji danych należy ponownie wybrać przycisk [Aktualizuj 
dane]. 

 
Rys. 4 Menu z przyciskiem [Aktualizuj dane] 

Po jego uruchomieniu rozpoczęty zostaje proces importu z platformy wszystko.pl: grup artykułów, definicji 
atrybutów, wartości atrybutów i innych parametrów (adresów serwisów, form płatności, sposobów dostawy). 

 
Rys. 5 Okno aktualizacji danych 

Po zakończonej aktualizacji użytkownik musi zdefiniować logo, które posłuży jako wizytówka. Aby to zrobić 
należy wrócić do „Konfiguracja -> Struktura Firmy -> Struktura Praw” i  wyedytować centrum wszystko.pl. 
Następnie, należy przejść na zakładkę „Załączniki” i dodać nowy załącznik (opis dodawania załącznika znajduje 
się w dokumencie 2015.2 Comarch ERP Altum Konfiguracja -> Załączniki -> Dodawanie/edytowanie nowego 
załącznika), oznaczając jego dostępność dla wszystko.pl. 
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Rys. 6 Okno dodawania nowego załącznika 

Plik graficzny posłuży za logo firmy i musi spełniać następujące warunki: 

 Format: PNG (przeźroczysty), 
 Maksymalna wielkość: 50 kb, 
 Maksymalny rozmiar: 200 x 100 px. 

Na zakładce „Synchronizacja -> Parametry” należy powiązać „Formy płatności” oraz „Sposoby dostawy” 
pobrane z wszystko.pl z odpowiednią wartością zdefiniowaną w Comarch ERP Altum. Miejsce, w którym można 
zdefiniować nowe formy płatności to „Konfiguracja -> Finanse -> Formy płatności”, a sposoby dostawy to 
„Konfiguracja -> Ogólne -> Słowniki uniwersalne -> Transakcje -> Sposoby dostawy”. 

 
Rys. 7 Zakładka „Parametry” na zakładce „Synchronizacja” w edycji centrum wszystko.pl 

 

 

UWAGA: W kolumnie „Nazwa ERP” należy przypisać wartości do wszystkich form płatności 
i sposobów dostawy pobranych z wszystko.pl. 
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UWAGA: Po zapisaniu zmian, a przed przystąpieniem do realizowania kolejnego kroku 
konfiguracji, warto zrestartować system Comarch ERP Altum.   

 

Po ponownym uruchomieniu Comarch ERP Altum, z menu „Oddziały” należy wybrać [Wyślij wizytówkę]. 
Wysyłanie wizytówki do wszystko.pl jest jednorazowe. 

 
Rys. 8 [Wyślij wizytówkę] z menu „Oddziały” 

Po wybraniu przycisku [Wyślij wizytówkę] pojawia się okno umożliwiające wysłanie wizytówki. 

 
Rys. 9 Okno wysyłania wizytówki 
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Po wybraniu przycisku [Wyślij wizytówkę] pojawia się okno do wprowadzenia danych do weryfikacji. 

 
Rys. 10 Formularz wprowadzenia danych do weryfikacji 

W polu obowiązkowym należy wprowadzić numer PIN przypisany do identyfikatora klienta, który został nadany 
przez firmę Comarch oraz zaakceptować regulamin, dostępny na http://www.wszystko.pl/regulamin-
sprzedawcy. Następnie należy wybrać z menu przycisk [Zapisz]. 

 

UWAGA: Przycisk [Zapisz] staje się aktywny dopiero, gdy zostanie wprowadzony numer PIN oraz 
zaakceptowany zostanie regulamin. 

Po wysłaniu wizytówki pojawi się informacja potwierdzająca: 

 
Rys. 11 Okno potwierdzenia wysłania wizytówki do wszystko.pl 

http://www.wszystko.pl/regulamin-sprzedawcy
http://www.wszystko.pl/regulamin-sprzedawcy
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Wysłana do wszystko.pl wizytówka zostanie wyświetlona na stronie po kilkunastu minutach.  

Podczas aktualizacji danych została dodana nowa kategoria podziału artykułów – „wszystko.pl – Podział 
pobrany z wszystko.pl”. Wraz z kategorią zostaje utworzone nowe drzewo grup artykułów, będące 
odzwierciedleniem drzewa grup artykułów na platformie wszystko.pl. 

 
Rys. 12 Lista artykułów z wybranym podziałem „wszystko.pl – Podział pobrany z wszystko.pl” 

Do poszczególnych grup artykułów w kategorii „wszystko.pl” należy dodać artykuły przeznaczone do sprzedaży 
za pośrednictwem wszystko.pl. Artykuły muszą trafić do najniższej z podgrup „Grupy głównej”. Przypisanie do 
wybranej grupy jest możliwe z poziomu karty artykułu, z zakładki „Grupy” (edycja artykułu -> zakładka „Grupy” 
-> edycja kategorii wszystko.pl -> wybór odpowiedniej grupy pobranej z wszystko.pl). 
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Rys. 13 Formularz wyboru grupy z kategorii „wszystko.pl” uruchomiony z poziomu karty artykułu 

Drugim sposobem na przypisanie artykułu do danej grupy pobranej z wszystko.pl jest wskazanie towaru na 
liście artykułów i wybranie przycisku [Wytnij] w grupie przycisków „Lista”. Następnie, na drzewie grup 
artykułów należy wybrać odpowiednią grupę i wkleić towar za pomocą przycisku [Wklej] znajdującego się 
w grupie przycisków „Drzewo grup”. Artykuł zostanie umieszczony w odpowiedniej grupie wybranej przez 
użytkownika. 

Trzecim sposobem pozwalającym na przypisanie artykułu do innej grupy jest tzw. metoda drag&drop 
(„przeciągnij i upuść”). By skorzystać z tej metody należy wybrać kategorię podziału „wszystko.pl – Podział 
pobrany z wszystko.pl” i zaznaczyć parametr „Pokaż artykuły”. Na drzewie grup zostaną wyświetlone wszystkie 
artykuły. Następnie, należy „złapać” wybrane artykuły i przeciągnąć je do odpowiedniej grupy. 

Grupy, do których przypisano artykuły muszą następnie zostać dodane w centrum wszystko.pl (edycja centrum 
wszystko.pl -> Dostępność obiektów -> Grupy artykułów -> wybór kategorii „wszystko.pl -> przycisk [Dołącz] 
z grupy przycisków „Grupy” -> wybór odpowiedniej grupy -> przycisk [Wybierz]). 
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Rys. 14 Okno wyboru grupy, z której artykuły będą widoczne w wszystko.pl 

Podczas synchronizacji artykuły z wskazanych grup zostaną wyeksportowane i umieszczone w analogicznych 
grupach po stronie wszystko.pl. Niektóre grupy artykułów zaimportowane z wszystko.pl są domyślnie 
powiązane z atrybutami wymaganymi (importowanymi z wszystko.pl). Dodanie artykułów do takich grup 
powoduje automatyczne przypisanie tych atrybutów do dodawanych artykułów i wymaga uzupełnienia ich 
wartości (zakładka „Aplikacje”-.wszystko.pl, na karcie danego artykułu). 

 
Rys. 15 Atrybuty na zakładce „Aplikacje” na karcie artykułu 

Na zakładce „Aplikacje -> Prezentacja” użytkownik ma obowiązek zdefiniować „Status” oraz „Dostępność” 
wybranego produktu. W przypadku pola „Status” do wyboru są opcje: Zapowiedź, Dostępny, Dostępny na 
zamówienie, Niedostępny. W drugim polu użytkownik może określić dostępność produktu mając do wyboru 
opcje: Nieokreślona, Towar dostępny od ręki, Towar dostępny do 24h, Towar dostępny do 48h, Od 3 do 5 dni, 
Do 7 dni, Do 14 dni, Powyżej 14 dni. 
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Rys. 16 Określanie „Statusu” i „Dostępności” produktu na wszystko.pl 

Po wykonaniu wszystkich kroków konfiguracji, w menu „Oddziały” należy wybrać przycisk [Synchronizuj], 
aby wyeksportować wybrane artykuły do wszystko.pl. 

 
Rys. 17 Przycisk [Synchronizuj] w menu „Oddziały” 

Po uruchomieniu przycisku [Synchronizuj] zostanie otwarte puste okno z przyciskiem [Synchronizuj 
z wszystko.pl]. Po jego uruchomieniu rozpoczyna się synchronizacja. 

 
Rys. 18 Menu z przyciskiem [Synchronizuj z wszystko.pl] 

Następuje wymiana danych między platformą wszystko.pl a bazą Comarch ERP Altum: import danych, eksport 
danych. 

 
Rys. 19 Okno synchronizacji z wszystko.pl  
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2.2 Konfiguracja i import zamówień z platformy wszystko.pl 

Aby zamówienia złożone w wszystko.pl mogły zostać zrealizowane, muszą trafić do bazy Comarch ERP Altum. 
Import zamówień może odbywać się podczas ręcznej synchronizacji Comarch ERP Altum z wszystko.pl, którą 
należy wykonywać cyklicznie z poziomu „Oddziały -> wszystko.pl -> Synchronizacja”. Drugim sposobem jest 
synchronizacja automatyczna dostępna z poziomu „Oddziały -> Harmonogramy synchronizacji”.  

Aby istniała możliwość skorzystania z harmonogramu w pierwszej kolejności użytkownik powinien uzupełnić 
wszystkie informacje w Konfiguratorze Comarch ERP Altum w sekcji „Klient synchronizacji e-Sklep/wszystko.pl”. 

 
Rys. 20 Okno Konfiguratora systemu Comarch ERP Altum 

 

UWAGA: Po zapisaniu zmian, a przed przystąpieniem do realizowania kolejnego kroku 
konfiguracji, zalecamy zrestartować system Comarch ERP Altum.   

Kolejnym krokiem w definiowaniu harmonogramu jest przejście na zakładkę „Oddziały” i wybranie opcji 
[Harmonogramy synchronizacji]. Otwarte zostanie nowe okno umożliwiające m.in: 

 Zweryfikowanie istniejących harmonogramów synchronizacji 
 Dodanie nowego harmonogramu synchronizacji 
 Usunięcie harmonogramu synchronizacji 
 Edycję istniejącego harmonogramu synchronizacji 

 
Rys. 21 Harmonogramy synchronizacji z wszystko.pl 

Po wybraniu opcji [Dodaj] otwarte zostanie okno umożliwiające dodanie nowego harmonogramu 
synchronizacji. 



 

Wersja 2015.2  16 Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl 

 
Rys. 22 Okno definiowania nowego harmonogramu 

Okno definiowania harmonogramu składa się z dwóch zakładek „Ogólne” oraz „Oddziały”. 

Pierwsza zakładka „Oddziały” składa się z następujących sekcji: 

Nagłówek: 

Nazwa harmonogramu – pole obowiązkowe. Użytkownik jest zobligowany do uzupełnienia nazwy tworzonego 
harmonogramu 

Aktywny – parametr odpowiada za to czy dany harmonogram jest aktywny 

Czas rozpoczęcia: 

Godzina uruchomienia – godzina uruchomienia synchronizacji 

Data rozpoczęcia – data uruchomienia synchronizacji 

Powtarzanie: 

Powtórz zadanie – zaznaczenie parametru umożliwia cykliczne uruchamianie synchronizacji, w tym celu w 
poniższych polach należy wskazać: 

Co – co ile godzin/minut ma być uruchomiona synchronizacja 

Przez – przez jaki okres ma być wykonywana synchronizacja 

Opcje zabezpieczeń: 

Uruchom tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany – synchronizacja będzie wykonywana tylko wtedy, gdy 
użytkownik będzie zalogowany 
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Uruchom niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany - synchronizacja będzie wykonywana 
niezależnie od tego czy użytkownik jest zalogowany 

Wybór typu harmonogramu: 

Zaplanuj działanie – określenie harmonogramu wykonywania synchronizacji. Do wyboru użytkownik ma 
następujące opcje: jednorazowo, dziennie, tygodniowo 

Drugą zakładką obligatoryjną do wypełnienia jest zakładka „Oddziały”. Użytkownik w sekcji „Oddziały 
niepodlegające synchronizacji” widzi oddziały, które nie podlegają tworzonemu właśnie harmonogramowi. W 
celu powiązania centrum typu wszystko.pl z harmonogramem synchronizacji, należy w sekcji „Oddziały 
niepodlegające synchronizacji” zaznaczyć oddział i wybrać przycisk [Dołącz]. Wtedy w sekcji „Oddziały 
podlegające synchronizacji” pojawi się odpowiedni wpis. Aby usunąć powiązanie harmonogramu z danym 
centrum należy wybrać przycisk [Odłącz]. 

Dodatkowo, aby użytkownik miał możliwość odfiltrowania listy centrów, do takich które nie podlegają żadnemu 
harmonogramowi musi zaznaczyć parametr „Tylko nie uwzględnione w harmonogramie”. 

 
Rys. 23 Okno przypisywania centrów do harmonogramu 

Po zakończonej synchronizacji zaimportowane zamówienia będą widoczne w Comarch ERP Altum z poziomu 
listy zamówień sprzedaży. Dodatkowo, w polu „Numer Obcy” będzie widniał numer zamówienia z wszystko.pl. 

 
Rys. 24 Zamówienie zaimportowane z wszystko.pl 

 

UWAGA: Jeśli wartość usługi na zamówieniu w wszystko.pl lub w Comarch ERP e-Sklep wynosi 0, 
nie będzie ona widniała na zamówieniu zaimportowanym do Comarch ERP Altum. 

Na platformie wszystko.pl mogą kupować użytkownicy zarejestrowani – wtedy zamówienie będzie wystawione 
na konkretnego kontrahenta (jeśli kontrahent nie jest jeszcze zarejestrowany w bazie Comarch ERP Altum, 
automatycznie zostanie założona nowa karta kontrahenta). W przypadku zakupów dokonanych przez 
użytkowników niezarejestrowanych – do bazy Comarch ERP Altum trafia zamówienie z kontrahentem 
nieokreślonym (nie jest zakładana karta kontrahenta, ale na złożonym zamówieniu będzie widniała nazwa 
i dane adresowe kontrahenta, wprowadzone w wszystko.pl podczas składania zamówienia).  
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2.3 Usunięcie artykułów z platformy wszystko.pl 

Istnieje możliwość usunięcia z platformy wszystko.pl artykułów, które nie mają podlegać dalszej sprzedaży. Jeśli 
artykuł ma zostać usunięty, na karcie artykułu w kategorii podziału artykułów „wszystko.pl”, należy przenieść 
artykuł z grupy, w której znajduje się on aktualnie do „Grupy głównej” (edycja artykułu -> zakładka „Grupy” -> 
edycja kategorii wszystko.pl -> przypisanie do grupy „Grupa główna”). Aby usunąć jednocześnie wszystkie 
artykuły przypisane do danej grupy artykułów w kategorii „wszystko.pl”, należy odpiąć tę grupę od centrum 
wszystko.pl (edycja centrum wszystko.pl -> Dostępność obiektów -> Grupy Artykułów -> przycisk [Odłącz]). 
W celu przesłania zmian do wszystko.pl, należy dokonać ponownej synchronizacji: „Oddziały -> grupa 
przycisków „wszystko.pl” -> przycisk [Synchronizuj]”. 

3. Integracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl za pośrednictwem Comarch 

ERP e-Sklep 

W niniejszych podrozdziałach znajduje się opis jak użytkownik w prawidłowy sposób powinien skonfigurować 
system po stronie Comarch ERP Altum, by współpracował on z wszystko.pl za pośrednictwem Comarch ERP e-
Sklep. 

3.1 Konfiguracja po stronie Comarch ERP Altum 

W „Konfiguracja -> Struktura Firmy -> Struktura Praw” należy dodać nowe centrum (więcej o definiowaniu 
nowego centrum w dokumencie 2015.2 Comarch ERP Altum Konfiguracja -> Struktura Praw). W oknie struktury 
firmy należy dodać nowe centrum lokalne o typie „Comarch ERP e-Sklep”. Comarch ERP Altum może 
współpracować z wszystko.pl poprzez integrację z Comarch ERP e-Sklep, który zintegrowany jest z wszystko.pl. 

 

UWAGA: Jeśli w strukturze firmy zostało dodane centrum struktury typu wszystko.pl, nie będzie 
można dodać centrum struktury typu Comarch ERP e-Sklep. 

Na centrum struktury typu Comarch ERP e-Sklep, na zakładce „Synchronizacja”, dostępne są opcje związane 
z konfiguracją współpracy z wszystko.pl: 

Współpracuj z wszystko.pl: 

 parametr zaznaczony – oznacza, że centrum Comarch ERP e-Sklep współpracuje z wszystko.pl i opcje 
związane z wszystko.pl są aktywne. Wówczas nie można zapisać centrum struktury, dopóki wszystkie 
pola dla wszystko.pl nie zostaną wypełnione (Adres serwera, ID) 

 parametr odznaczony – oznacza, że centrum Comarch ERP e-Sklep nie współpracuje z wszystko.pl 
i opcje dotyczące wszystko.pl są wyszarzone (Adres serwera, ID) 

Adres serwera – adres serwera, na którym uruchomiony jest webservice do połączenia z wszystko.pl, 
(https://api.wszystko.pl/service_2_0.asmx), 

ID – identyfikator nadawany przez firmę Comarch 

Usługa kosztów przesyłki – z listy artykułów należy wybrać zdefiniowaną wcześniej usługę, która pojawi się 
jako dodatkowa pozycja na importowanym do Comarch ERP Altum zamówieniu (koszt przesyłki). 
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Wysyłaj ceny poprzednie – po zaznaczaniu parametru, podczas synchronizacji wysłane zostaną na serwer 
informacje o cenach poprzednich wybranych artykułów. Dzięki temu, kupujący zobaczy jaka była cena produktu 
przed zmianą.  

Eksport pełny – przy zaznaczonym parametrze, eksportowane są następujące obiekty: kontrahenci, artykuły 
oraz dane binarne artykułów. Gdy parametr jest odznaczony, to podczas synchronizacji na serwer będą 
wysyłane tylko te dane, które w systemie zostały zmienione. 

 
Rys. 25 Edycja centrum Comarch ERP e-Sklep – zakładka „Synchronizacja” z włączoną współpracą z wszystko.pl 

Na zakładce „Synchronizacja -> Parametry” definiowane są formy płatności, które będą dostępne zarówno 
w Comarch ERP e-Sklep, jak i wszystko.pl. Podobnie jak w przypadku konfiguracji centrum typu wszystko.pl, 
konieczne jest powiązanie wszystkich form płatności z kolumny „Nazwa Comarch ERP e-Sklep” z odpowiednimi 
formami płatności dostępnymi w kolumnie „Nazwa ERP”. 

 
Rys. 26 Zdefiniowane formy płatności 
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UWAGA: W kolumnie „Nazwa ERP” należy przypisać wartości do wszystkich form płatności 
dostępnych w Comarch ERP e-Sklep. 

Po wypełnieniu powyższych danych należy zapisać zmiany na definicji centrum. Następnie należy przejść do 
„Oddziały -> Generuj klucz wymiany”.  

 

 
Rys. 27 Zakładka „Oddziały”  z przyciskiem [Generuj klucz wymiany] 

Otwarte zostanie nowe okno, na którym należy wypełnić niezbędne dane przedstawione na rysunku poniżej. 

 
Rys. 28 Formularz  generowania klucza wymiany 

Centrum – należy wybrać centrum typu Comarch ERP e-Sklep, dla którego ma zostać wygenerowany klucz 
wymiany 

Adres serwera – jest to adres serwisu typu RESTful Web Service, pole uzupełniane automatycznie. 

Nazwa Firmy – należy uzupełnić pole nazwą firmy 

Nazwa sklepu – należy uzupełnić pole nazwą e-sklepu 

Hasło – należy wpisać hasło do e-sklepu 

Po uzupełnieniu wszystkich pól odszarzony zostanie przycisk [Pobierz klucz wymiany].  

 
Rys. 29 Odszarzony przycisk [Pobierz klucz wymiany] 

Po pobraniu klucza wymiany zostanie wyświetlona informacja o prawidłowym pobraniu klucza wymiany. 
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Rys. 30 informacja dotycząca prawidłowego pobrania klucza wymiany 

Aby była możliwość aktualizacji danych konieczne jest zdefiniowanie dla nich cennika. Cennik powinien być 
utworzony w oparciu o typ ceny rozchodowej, dostępnej i domyślnej dla danego centrum typu Comarch ERP e-
Sklep oraz zawierać eksportowane artykuły.  

 

UWAGA: Aby była możliwość aktualizacji oraz wysłania artykułów do wszystko.pl, należy 
przypisać typ ceny rozchodowej do centrum typu Comarch ERP e-Sklep i na jego podstawie 
zdefiniować cennik rozchodowy dla wysyłanych artykułów. 

Następnie należy ponownie przejść na zakładkę „Oddziały” i zaktualizować dane za pomocą przycisku 
[Aktualizuj dane]. 

 
Rys. 31 Menu „Oddziały” z przyciskiem [Aktualizuj dane] 

Otwarte zostanie okno synchronizacji, do uruchomienia której niezbędne jest kliknięcie przycisku [Aktualizuj 
dane]. 

 
Rys. 32 Menu z przyciskiem [Aktualizuj dane] 

Po jej uruchomieniu rozpoczęty zostaje proces importu z platformy wszystko.pl: grup artykułów, definicji 
atrybutów, wartości atrybutów. 
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Rys. 33 Okno aktualizacji danych. 

Po zakończeniu procesu aktualizacji, należy przejść do definiowania artykułów, które mają podlegać sprzedaży 
w wszystko.pl. Do wszystko.pl nie mogą zostać wysłane artykuły bez przypisania ich do odpowiednich grup 
artykułów w kategorii „wszystko.pl”. Kategoria „wszystko.pl” oraz powiązane z nią drzewo grup artykułów 
importowane jest do Comarch ERP Altum podczas aktualizacji danych. Artykuły muszą trafić do najniższej 
z podgrup „Grupy głównej”. Przypisanie do odpowiedniej grupy artykułów jest możliwe z poziomu karty 
artykułu, z zakładki „Grupy” („Główne -> Artykuły”, edycja artykułu -> zakładka „Grupy” -> edycja kategorii 
wszystko.pl -> wybór odpowiedniej grupy).  
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Rys. 34 Widok karty artykułu wraz z drzewem grup pobranym z wszystko.pl 

Z platformy wszystko.pl podczas aktualizacji danych pobierane są również atrybuty, powiązane z niektórymi 
grupami artykułów. Dodanie artykułów do takich grup powoduje automatyczne przypisanie odpowiednich 
atrybutów również do tych artykułów. Atrybuty mają charakter wymagany, dlatego też konieczne jest 
uzupełnienie ich wartości (zakładka „Aplikacje” na karcie danego artykułu).  

 

UWAGA: Jeśli artykuł nie zostanie przypisany do jednej z grup artykułów pobranych z platformy 
wszystko.pl, produkt zostanie wysłany tylko do Comarch ERP e-Sklep. 

Oprócz przypisania artykułów do odpowiednich grup w kategorii „wszystko.pl”, aby artykuły zostały 
wyeksportowane do Comarch ERP e-Sklep oraz wszystko.pl, należy przypiąć te grupy artykułów do centrum 
Comarch ERP e-Sklep (edycja centrum Comarch ERP E-Sklep -> Dostępność obiektów -> Grupy artykułów -> 
wybór kategorii „wszystko.pl -> przycisk [Dołącz] z grupy przycisków „Grupy” -> wybór odpowiedniej grupy -> 
przycisk [Wybierz]). 
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Rys. 35 Sekcja „Kategorie” z wybrana kategorią „wszystko.pl” 

Po wykonaniu wyżej opisanych kroków, artykuły ze wskazanych grup mogą zostać wyeksportowane do 
wszystko.pl i umieszczone w analogicznych grupach po stronie wszystko.pl. Jeśli w polu „Kategoria” zostanie 
wybrana inna kategoria niż „wszystko.pl – Podział pobrany z wszystko.pl”, artykuły zostaną wysłane tylko do 
Comarch ERP e-Sklep.  

Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności można zsynchronizować Comarch ERP Altum z Comarch ERP   
e-Sklep – „Oddziały -> (Comarch ERP e-Sklep) -> Synchronizuj”. 

 
Rys. 36 Zakładka „Oddziały” z przyciskiem [Synchronizuj] 

Po uruchomieniu przycisku [Synchronizuj] otwarte zostaje okno synchronizacji, gdzie ponownie należy wybrać 
przycisk [Synchronizuj z Comarch ERP e-Sklep], w celu uruchomienia procesu synchronizacji. 

 
Rys. 37 Menu z przyciskiem [Synchronizuj z Comarch ERP e-Sklep] 
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Rys. 38 Okno synchronizacji 

 

UWAGA: Aby była możliwość wysłania wizytówki do wszystko.pl, należy na stronie internetowej 
e-Sklepu zsynchronizować Comarch ERP e-Sklep z wszystko.pl. 

3.4 Import zamówień z Comarch ERP e-sklep oraz wszystko.pl. 

Aby zamówienia złożone w wszystko.pl mogły zostać zrealizowane, muszą trafić do bazy Comarch ERP Altum. 
Import zamówień może odbywać się podczas ręcznej synchronizacji Comarch ERP Altum z Comarch ERP e-
Sklep, którą należy wykonywać cyklicznie („Oddziały -> Comarch ERP e-Sklep -> Synchronizacja”). Drugim 
sposobem jest synchronizacja automatyczna dostępna z poziomu: „Oddziały -> Harmonogramy synchronizacji”. 
Po wybraniu opcji [Harmonogramy synchronizacji] uruchamia się okno ze zdefiniowanymi harmonogramami. 

 
Rys. 39 Lista harmonogramów synchronizacji 

Definiowanie Konfiguratora systemu Comarch ERP Altum oraz nowej synchronizacji zostało opisane w rozdziale 
2.3 Konfiguracja i import zamówień z platformy wszystko.pl. 

Zaimportowane zamówienia będą widoczne w Comarch ERP Altum z poziomu listy zamówień sprzedaży. Na 
platformie wszystko.pl mogą kupować użytkownicy zarejestrowani – wtedy zamówienie będzie wystawione na 
konkretnego kontrahenta (jeśli kontrahent nie jest jeszcze zarejestrowany w bazie Comarch ERP Altum, 
automatycznie zostanie założona nowa karta kontrahenta). W przypadku zakupów dokonanych przez 
użytkowników niezarejestrowanych – do bazy Comarch ERP Altum trafia zamówienie z kontrahentem 
nieokreślonym (nie jest zakładana karta kontrahenta, ale na złożonym zamówieniu będzie widniała nazwa 
i dane adresowe kontrahenta, wprowadzone w wszystko.pl podczas składania zamówienia).  
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UWAGA: Jeśli wartość usługi na zamówieniu w wszystko.pl lub w Comarch ERP e-Sklep wynosi 0, 
nie będzie ona widniała na zamówieniu zaimportowanym do Comarch ERP Altum. 

 

 3.5 Usunięcie artykułów z wszystko.pl 

Istnieje możliwość usunięcia z platformy wszystko.pl artykułów, które nie mają podlegać dalszej sprzedaży. Jeśli 
artykuł ma zostać usunięty, na karcie artykułu w kategorii podziału artykułów „wszystko.pl”, należy przenieść 
artykuł z grupy, w której znajduje się on aktualnie do „Grupy głównej” (edycja artykułu -> zakładka „Grupy” -> 
edycja kategorii wszystko.pl -> przypisanie do grupy „Grupa główna”). Aby usunąć jednocześnie wszystkie 
artykuły przypisane do danej grupy artykułów w kategorii „wszystko.pl”, należy odpiąć tę grupę od centrum 
Comarch ERP e-Sklep (edycja centrum Comarch ERP e-Sklep -> Dostępność obiektów -> Grupy Artykułów -> 
przycisk [Odłącz]). W celu przesłania zmian między Comarch ERP e-Sklep i Comarch ERP Altum, należy dokonać 
ponownej synchronizacji: „Oddziały -> Comarch ERP e-Sklep -> Synchronizacja”. 
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