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1) WSTĘP - Informacje ogólne

Aplikacja Import produktów z wFirma VeroSoft - powstała w celu umożliwienia

zaimportowania produktów stworzonych w systemie wFirma oraz aktualizacji ich stanów
magazynowych oraz cen.

Ze względu na ubogie możliwości tworzenia kart produktowych w wFirma - nasza aplikacja

startowo jest skonfigurowana jedynie w ograniczonym zakresie, który sprowadza się do:

- zmapowania (połączenia) produktów istniejących w systemie wFirma z produktami o tym

samym kodzie produktu w sklepie Shoper

- automatycznej aktualizacji stanów magazynowych produktów z magazynu bieżącego z

wFirma do produktów zamapowanych w Shoper

Dodatkowe możliwości:

- zakładanie nowych produktów pochodzących z wFirmy w Shoperze

- aktualizacje i tworzenie strategii cenowych wFirma > Shoper

są możliwe do uruchomienia po zleceniu tego do firmy VeroSoft

2) PARAMETRYZACJA - Dostęp do wFirmy (zakładka USTAWIENIA
IMPORTU PRODUKTÓW / DANE DOSTĘPOWE - [dystrybutor: MagWfirma])

Naturalnie przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Import produktów z wFirma,  należy

posiadać aktywne konto w systemie wFirma.

Aby nasza appka mogła pobierać z wFirmy produkty należy wpisać dane dostępowe klikając

przycisk [Dane dostępowe] dla wFirmy [dystrybutor: MagWfirma]

● nazwa użytkownika - taka jak używana przy logowaniu się do wFirmy (zwykle adres

mail)
● hasło - takie jak używane przy logowaniu się do wFirmy

● numer klienta w wFirma - po zalogowaniu do wFirmy przejdź pod adres:

https://wfirma.pl/settings/index, podaj numer oznaczony: Moja firma (ID: xxxxxx)
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3) MAPOWANIE (ŁĄCZENIE) PRODUKTÓW - Przypisywanie
produktów z systemu wFirma do produktów dostępnych Shoper

Zanim będzie możliwa aktualizacja stanów magazynowych produktów w sklepie Shoper na

podstawie stanów odpowiadających im produktów w systemie wFirma - aplikacja musi połączyć

ze sobą właściwe produkty z obu systemów.

Łączenie (mapowanie) produktów odbywa się w oparciu o kod produktu. Aby takie połączenie

mogło zaistnieć kody produktu w obu systemach powinny być identyczne (dopasowanie

dokładne). Jeśli kody różnią się nawet nieznacznie np.: jeden kod zawiera spację 123 4 a drugi

nie 1234 wtedy do połączenia nie dojdzie.

Kod produktu jest jedynym czynnikiem łączącym produkty więc jeśli 2 zupełnie różne

produkty w obu systemach będą miały ten sam kod np.: myszka [1234] w sklepie i klawiatura

[1234] w wFirmie - to do połączenia dojdzie. System nie analizuje żadnych innych kodów ani

parametrów produktu, dlatego zwracamy uwagę na precyzyjne nadawanie kodów
produktów.
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Aplikacja przed każdą aktualizacją będzie wykonywała proces mapowania produktów między

systemami, ale jedynie dla produktów wcześniej nie połączonych. Oznacza to, że jeśli zmienimy

1 z kodów produktu, które wcześniej były połączone to i tak system będzie pamiętał

wcześniejsze połączenie i będzie aktualizował stany magazynowe. Daje to możliwość

modyfikacji kodu produktu np dodania jakiegoś znacznika typu numer magazynu lub numer

partii towaru w późniejszym terminie, po zmapowaniu.

W celu dokonania mapowania aplikacja pobiera wszystkie produkty z wFirmy i realizuje dla nich

proces przypisywania produktów ze sklepu Shoper.

Aplikacja będzie próbowała przypisać każdy produkt istniejący w sklepie do każdego produktu

pochodzącego w wFirmy, bez względu na jego stan magazynowy.

Listę przypisanych i nieprzypisanych produktów można odnaleźć w zakładce [Lista
zaimportowanych produktów] w ustawieniach aplikacji.

Co naturalne - dla produktów niepowiązanych nie nastąpi aktualizacja stanów magazynowych w

sklepie Shoper.

4) PRODUKTY ZMAPOWANE (POWIĄZANE) - Raport produktów z
systemu wFirma powiązanych z produktami sklepu Shoper (zakładka

USTAWIENIA / LISTA ZAIMPORTOWANYCH PRODUKTÓW)

W celu zweryfikowania, które produkty z systemu wFirma zostały połączone z produktami

sklepu Shoper wykorzystujemy raport [Lista powiązań produktów z wFirma z produktami ze
sklepu].

Formatka zawierająca ten raport znajduje się w ustawieniach aplikacji w zakładce [Lista
zaimportowanych produktów].

Raport ten zawiera 4 kolumny:

- kod produktu z wFirma - zawierający kod produktu pobranego z wFirmy, który powinien być

identyczny jak kod odpowiadającego mu produktu w sklepie Shoper

- nazwa produktu z wFirma - czyli nazwa pobrana z systemu wFirma, która może dowolnie

różnić się z nazwą produktu w sklepie Shoper

- stan magazynowy w wFirma - czyli stan magazynowy magazynu bieżącego w wFirmie

danego produktu

- ID produktu Shoper - najważniejsza kolumna zawierająca numer ID produktu ze sklepu

Shoper, z którym został powiązany produkt z wFirmy. Jeśli w tej kolumnie jest wartość “0”

oznacza to, że powiązanie nie nastąpiło.
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Formatka umożliwia filtrowanie rezultatów po każdej kolumnie.

W celu sprawdzenia czy dany produkt został powiązany pomiędzy systemami - wystarczy w

pole [kod produktu z wFirma] wpisać właściwy kod produktu i sprawdzić czy w polu [ID
produktu Shoper] znajduje się wartość większa od zera. Wartość ta wskazuje na kod

produktu ze sklepu Shoper powiązany z danym produktem z wFirmy. Jeśli wartość jest równa 0

oznacza to, że produkt nie jest powiązany pomiędzy systemami.

Aby wylistować produkty z wFirmy niepowiązane z produktami ze sklepu Shoper wystarczy w

pole filtrowania [ID produktu Shoper] wpisać wartość “0”

Przy każdej sesji synchronizacji powiązany produkt ze sklepu będzie miał nadpisywany stan

magazynowy zgodnie ze stanem magazynowym magazynu bieżącego odpowiadającego mu

produktu z systemu wFirma.

System pobiera stany magazynowe z magazynu bieżącego w Wfirmie. Jeśli w wFirmie jest

utworzonych przykładowo 10 magazynów i w każdym jest stan magazynowy danego produktu -

to do synchronizacji zostanie pobrany stan magazynowy tylko z 1 magazynu (bieżącego). Takie

działanie systemu wynika z możliwości integracyjnych API systemu wFirma

5) USUWANIE POWIĄZAŃ (ZMAPOWAŃ) PRODUKTÓW - (zakładka

USTAWIENIA / LISTA ZAIMPORTOWANYCH PRODUKTÓW)

Jeśli z jakiegoś powodu uważamy, że mapowanie (powiązanie) produktu jest nieprawidłowe -

możemy je ręcznie usunąć.

Do usunięcia takiego powiązania służy klawisz [Usuń powiązanie] widoczny w wierszu

odpowiadającym danemu produktowi.

Po usunięciu powiązania system przy kolejnej sesji synchronizacji będzie ponownie próbował

przypisać produkty do siebie. W związku z tym jeśli numery produktów zostaną takie same - to
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takie powiązanie zostanie ponownie utworzone.

Jeśli chcemy zapobiec temu na stałe - należy zmienić kod produktu albo produktowi z wFirmay

albo z Shopera.

6) Wyzwolenie procesu aktualizacji stanów magazynowych -

AUTOMATYCZNE

Aplikacja Import produktów z wFirma wyzwalana jest automatycznie.

Generalnie jest 6 sesji aktualizacji w okolicach godzin 6.30; 12.30; 16.30; 18:30; 20.30 i 22:30

Jeśli klient ma wykupioną również aplikację Fakturowanie w wFirma sesje synchronizujące

stany magazynowe są wykonywane również po każdej wysyłce faktur do systemu wFirma.

7) Tworzenie produktów oraz strategie cenowe

Aplikacja jest przygotowana również do obsługi 2 uzupełniających procesów:

- Tworzenia produktów w Shoperze na bazie produktów z wFirmy

- Aktualizacji cen w Shoperze poprzez strategie cenowe na bazie cen ustawionych w wFirmie

Aby skorzystać z tych funkcjonalności należy skontaktować się indywidualnie z VeroSoft i zlecić

ich uruchomienie

Życzymy dobrego użytkowania aplikacji Import produktów z wFirma!

Zespół VeroSoft
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