
 

Firmadat s.r.o. | Havlíčkova 1280 | 765 02 Otrokovice | Czech republic | tel.: +420 571 112 089 | ucetni-program-pohoda.cz 
www.firmadat.cz 

2010 

Propojení Pohoda — eshop Virtuemart 

Toto propojení je vhodné pro odborníky kteří již mají připra-

vený eshop a potřebují opravdu plnohodnotné propojení 

mezi eshopem Virtuemart a ekonomickým systémem Po-

hoda. Obsahuje i import objednávek do ekonomického sys-

tému Pohoda. 

Propojení je velmi dobře konfigurovatelné, ale vyžaduje 

instalaci odborníkem nebo programátorem. 

 

V ceně není zahrnuta instalace, kterou lze dokoupit, kdyko-

liv samostatně. Obvyklá instalace cca 2-3 hodiny na 1 

eshop. 
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Zásoby 

Výhody Základní popis 

profi eshop s řadou pokročilých funkcí 

 bezchybný přenos 

 značné urychlení práce 

 stejné ceny na eshopu a v Pohodě 

 možnost provozu na Vašem serveru 

 možnost automatické i ruční synchronizace 

 pracuje s volitelnými parametry s Pohodou E1 

 přenáší jen nové objednávky 

 exportuje stavy objednávek z Pohody do eshopu 

 pracuje s podprodukty, variantami 

 strom dle členění skladů, internetových obchodů 

nebo dle seznamu s Pohody E1, popř. kombinace 

Exporty zásob mohou probíhat jak automaticky, tak jej lze i 

ručně spouštět. Exportovat lze všechna pole, která vidíte v 

agendě "Zásoby" v Pohodě, včetně uživatelských polí E1. 

Současně umí načítat internetové kategorie (včetně popisů 

a obrázků) nebo členění skladů. Taktéž lze importovat i 

parametry zásob ze záložky Internet a Parametry (verze 

E1).  

Základní exportovaná pole 

 kód zboží, EAN, PLU 

 název, objednácí název, název ENG a název DE,.... 

 prodejní cena, slevy 

 stav zásob (množství na skladě) 

 hmotnost, objem. Záruka, poznámky 

 kategorie včetně popisu a obrázků 

 krátky a dlouhý popis Obrázky, včetně popisu 

 měrné jednotky  

Další pole k synchronizaci 

 parametry zásob z pole Internet na zásobách 

 volitelné parametry, seznamy volitelných parametrů 

 překlady zásob do Joomfish modulu, názvy, popisy, 

detailní popisy,.... 

 balení (možnost zvýhodněné setů) za různé ceny 

 počet zásob v objednávkách, počet zásob v rezerva-

cích, 

 počet zásob v reklamacích, počet zásob objednaných 

u dodavatelů 

 související zboží, novinky, akce, připravujeme 

 ostatní pole i z jiných agend na dotaz 
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Objednávky 

Import objednávek je možno spouštět ve třech variantách. Buď probíhá import objednávek automaticky. Pak modul řeší i 
přenastavení stavu objednávky (na stav zpracováno) v eshopu a sám naimportuje objednávky do Pohody. Další mož-
ností je ruční import za stanovený den, poslední je pak kombinací. Tedy vyexportuje ručně objednávky jako by byl spuš-
těn automaticky a přenastaví stavy objednávek v eshopu. po změně stavu objednávky v Pohodě na vyřízeno je možno 
automaticky změnit stav objednávky i na eshopu např. na "Odesláno". Na jednu Pohodu lze napojit na více eshopů. 

 fakturační a dodací adresa zákazníka 

 email a telefon zákazníka 

 číslo a datum objednávky 

 kódy zboží, názvy položek, varianty produktů 

 počet kusů 

 sleva, slevové kupóny 

 sazby a částky DPH 

 způsob platby 

 poznámka zákazníka 

 měna a kurz, pokud je objednávka v cizí měně 

 cena s nebo bez DPH (nastavuje se v administraci na eshopu) 

 u varianty Pohody E1, lze importovat i do uživatelských polí libovolná pole z VM  

Importy cen 

Umožňuje několik modelů cen a cenových skupin. Jako jediné propojení na trhu zatím umožňuje přenášet z Pohody 

nejen všechny ceny a slevy , ale i individuální ceny na všechny zákazníky. Takže pokud zadáváte do Pohody ceny jak-

koliv, eshop může věrně zobrazovat stejné ceny přihlášeným nebo nepřihlášeným zákazníkům jako Pohoda. 
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Požadavky 

Pohoda MDB, SQL, E1 

eshop Virtuemart verze 1.1.x 

Joomla  verze 1.5.x 

na PC s nainstalovanou Pohodou přístup k internetu 


