
SHOP4MONEY CONNECTOR JE SAMOSTATNÝ MODUL, KTERÝ SLOUŽÍ K PROPOJENÍ ERP MONEY S5 S 

JAKÝMKOLIV ŘEŠENÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU. JE URČEN K VEŠKERÉ ADMINISTRACI JEDNOHO NEBO VÍCE 

E-SHOPŮ NAD JEDNOU AGENDOU. VE VAŠEM STÁVAJÍCÍM ERP MONEY S5 MŮŽETE DEFINOVAT VELKÉ 

MNOŽSTVÍ ÚDAJŮ A TYTO ÚDAJE JEDNODUŠE MĚNIT A AKTUALIZOVAT. 



Klíčové vlastnosti

Propojení katalogu a 
objednávek s 
informačním 
systémem. 

Maximální automatizace 
procesů při vyřizování 

objednávek.

Jednoduchá obsluha 
zákazníkem a snadná 

dostupnost. 

Vyřešení skladové 
logistiky a podpora 

zasílání zboží.

Integrace 
ovládání e-shopu 
do informačního 

systému

Libovolné jazykové 
mutace 

jednotlivých karet

Definování cen v 
různých měnách

Libovolné 
struktury 
e-shopů 
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· seznam zákazníků včetně loginů (jedna adresa může mít více loginů)

· karty zboží včetně rozšířených popisů, obrázků, metadat

· seznam kategorií a zařazení zboží do kategorií

· způsob dopravy a platby a jejich kombinace

· cenová politika Money S5/S4 v souvislosti se zbožím, ceníky, cenovými hladinami 
a nastavení jednotlivých zákazníků (vhodné pro B2B)

· standardní cen na trhu (“běžná cena“)

· parametry produktů

· sety a jejich složení

· alternativy, doplňky a náhrady (související zboží)

· příznaky zboží (akce, novinka, doporučujeme, nejprodávanější v kategorii i na 
e-shopu)

· stavy skladu (alternativně ponížené o rezervace)

· přehled objednávek (historie objednávek včetně položek)

· přehled faktur (historie faktur včetně údaji o zaplacení)

· možnost přenášení uživatelských sloupců

· Nové zákazníky

· Objednávky přijaté

· Nové skladové karty, nebo jejich aktualizaci

OBECNÉ VLASTNOSTI

strana 2 | Produktový list

Jak je již zmíněno v úvodu, modul je připraven pro správu neomezeného množství e-shopů (a to i nad 

jednou agendou). Dat, které umíme poskytnout elektronickému obchodu je velké množství např. od 

možnosti definice cen až po případné hranice ceny dopravy. Konfigurace produktů i adres se snaží držet 

standartních funkcí Money S4\S5 (produktové klíče, adresní klíče, zařazení do kategorií).

Opačným směrem proudí objednávky a údaje o prodeji a obratu. Vyřízení a schválení 

takto vzniklých objednávek je v Money S5 rychlé stejně, jako jejich „přetažení“ na fakturu, 

vydání zboží ze skladu a odeslání zákazníkovi

Import dat e-shopu zajišťuje služba, která si data stahuje v přednastavených intervalech 

(většinou 5 minut). Přenášet z e-shopu umíme:

Toto je vhodné, když má někdo vlastní e-shop a svou administraci a je pro něj 

zajímavější zakládat karty v administraci. Karty se nejenom importují, ale i aktualizují, a 

to včetně ceníků.

NA E-SHOP SE PŘEHRÁVÁ:

FREKVENCE IMPORTU DAT



· Popisu zboží včetně

· Názvu kategorií

· Způsobů plateb a doprav

· Výrobců

· Parametrů

OBECNÉ VLASTNOSTI
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K-system.CZ s. r. o., U Kuchyňky 2/180, 674 01  Třebíč

info@k-system.cz www.k-system.cz568 842 142

Dokážeme jeden e-shop provozovat ve více jazykových mutacích, případně vést jeden i 

více shopů v jiném jazyce než CZ. Samozřejmostí je prodávat zboží v různých měnách.

Veškerá komunikace je na úrovni databází SQL, přičemž zápis do dat Money S5/S4 

probíhá s využitím objektů Money. Nemůže tak vzniknout nekonzistence dat.

Shop4money Connector S5/S4 je připraven pro uživatelské úpravy a rozšíření. Zcela 

běžně se upravuje množství a forma poskytovaných dat například z katalogu, nebo 

adres.

Používáte ERP Money S5 a chcete úspěšně obchodovat na internetu? Máme pro vás 

jedinečné řešení. Neváhejte nás kontaktovat.

JAZYKOVÉ MUTACE A CIZÍ MĚNY

Jazyková mutace se týká:


