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Opis programu 
 

RedCart Integrator by CTI to integracja sklepu internetowego RedCart z systemem Comarch ERP. 

Wszelkie operacje wymiany danych odbywają się automatycznie, narzędzie jest w pełni 

konfigurowalne. Dzięki temu można być pewnym, że każdy Klient zostanie komfortowo obsłużony. 

 

Program jest przeznaczony dla: 

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

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

pośrednictwem e-commerce 

• osób, które potrzebują tzw. łączki pomiędzy systemem Comarch ERP i RedCart 

1. Lista funkcjonalności 

Eksport z Comarch ERP Optima do RedCart: 
 

• Grupy towarowe 

o drzewo grup towarowych 

o nazwy grup z pola kod bądź z pola nazwa 

 

• Towary 

o nazwa (możliwa również z atrybutu towaru) 

o kod 

o opis (możliwy również z atrybutu towaru) 

o ceny (cena podstawowa, rynkowa, zakupu) 

o stawka VAT 

o waga 

o zdjęcia 

o stan magazynowy (możliwość wyboru magazynów, z których ma zostać wykonany 

eksport lub z atrybutu towaru) 

o kody EAN oraz PKWiU/SWW 

o producenci 

 

 



 

 

 

Aktualizacja towarów: 
 

W programie można określić, jakie dane towaru będą aktualizowane przy kolejnych eksportach (np. 

w sklepie będzie aktualizował się tylko stan magazynowy). 

 

Wielowalutowiość: 
 

 Dzięki funkcji powiązania walut między Comarch ERP Optima a sklepem internetowym, można 

obsługiwać sprzedaż w wielu walutach bez obawy o przewalutowanie czy aktualny kurs. W przypadku 

braku sparowania, zostaje przypisana określona waluta domyślna. 

 

 

Import zamówień z RedCart do Comarch ERP Optima: 
 

• dane teleadresowe kontrahenta (uwzględniające podział na adres płatnika, adres dostawy) 

• możliwość tworzenia nowego oraz przypisania istniejącego kontrahenta do zamówienia 

• numer zamówienia 

• towary wraz z cenami 

• metoda płatności 

• metoda i koszt dostawy (do dokumentu zostaje dołączona usługa z Comarch ERP, która 

odpowiada za koszty przesyłki) 

• spersonalizowanie tworzonych dokumentów poprzez dodanie atrybutu i symbolu 

 

Import towarów z RedCart do Comarch ERP Optima: 
 

 

• nazwy 

• kody towaru 

• ceny 

• wagi 

• producenci 

• opisy 

• kody EAN 
 

 

 



 

 

Aktualizacja statusu zamówień: 
 

Odpowiednie operacje na dokumencie dokumencie w Comarch ERP (np. wyciągnięcie z bufora, 

anulowanie dokumentu) powodują zmiany statusu zamówienia w RedCart. 

 

 

Działanie programu, jako usługa systemowa: 
 

RedCart Integrator by CTI może działać, jako usługa systemowa, dzięki czemu program nie musi być 

włączony, wystarczy, że będzie pracował w tle. Główną zaletą tej funkcji jest to, że użytkownik nie 

musi być na komputerze zalogowany, a program jako usługa będzie nadal działać w pełni 

automatyczny sposób. 

 

Automatyczna wymiana danych: 
       

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

RedCart. Wymiana może być wykonywana: 

• codziennie o określonej godzinie 

• co określoną ilość minut 

• ręcznie po kliknięciu przycisku 

 

RedCart Integrator by CTI daje możliwość eksportu danych oraz importu zamówień o różnym czasie. 

 


