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1. Opis programu 

 

Allegro Integrator by CTI to narzędzie umożliwiające zsynchronizowanie danych między popularnym 

portal allegro.pl, a systemem Comarch ERP Optima. Podstawową zaletą rozwiązania jest przeniesienie 

zamówienia złożonego na allegro.pl do systemu Comarch ERP Optima w postaci dokumentu RO 

(Rezerwacja Odbiorcy). Synchronizacji podlega wiele elementów takich jak dane klienta: -  nick, nazwa, 

adres wystawienia dokumentu oraz wysyłki, jej warunki i koszty, zakupiony towar wraz z nazwą, ceną 

oraz kodem. 

 

 

Program jest przeznaczony dla: 

• osób, które sprzedają za pośrednictwem portalu allegro.pl i potrzebują systemu Comarch ERP 

Optima, 

• osób, które posiadają system ERP Optima i chcieliby sprzedawać swoje produkty za 

pośrednictwem portalu allegro.pl, 

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

Lista funkcjonalności 
 

 

 

 

Opcje importu zamówień: 
 

      Program daje różne możliwości podczas pobierania zamówień z allegro.pl do Comarch ERP Optima: 

• Określenie rodzaju tworzonego dokumentu niezależnie dla osób fizycznych jak i podmiotów 

gospodarczych 

• Możliwość rozpoznawania istniejących kontrahentów w Comarch ERP Optima po numerze NIP 

oraz adresie e-mail 

• Tworzenie towaru sprzedanego na allegro.pl w systemie Comarch ERP Optima wedle 

ustalonych wcześniej wytycznych 

• Synchronizowanie form płatności i dostawy wedle własnych preferencji 

• Powiązanie sposobów dostawy z allegro.pl z usługami w bazie Comarch ERP Optima 
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Import zamówień z allegro.pl do Comarch ERP Optima: 
 

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

• towary wraz z cenami netto/brutto, 

• metoda płatności, 

• metoda i koszt dostawy, 

• komentarze do aukcji 

 
 

Tworzenie towarów podczas pobierania zamówienia: 
 

 W przypadku, jeżeli zamówionego towaru w allegro.pl nie ma w Comarch ERP Optima, program 

automatycznie tworzy kartotekę towarową, która odzwierciedla towar z allegro.pl (nazwa, stawka VAT 

ustalona podczas konfiguracji Integratora). 

 

 

Automatyczna synchronizacja dokumentów: 
       

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

allegro.pl. Synchronizacja może być wykonywana: 

• codziennie o określonej godzinie, 

• co określoną ilość minut, 

• ręcznie po kliknięciu przycisku. 

 

 
 

Oto korzyści z integracji platformy allegro.pl i Comarch ERP Optima. Allegro 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! 


