
Επικοινωνι α Capital B.O.S. με E-Shop 

Η όλη διαδικασία εκτελείται με 4 απλά βήματα: 

Με excel αρχεία: 

1. Εξαγωγή ειδών για ενημέρωση Ε-Shop. 

Στο μενού "Διαθέσιμοι πόροι - Εκτυπώσεις (αποθέματα) - Ευρετήριο ειδών" έχουμε δημιουργήσει έτοιμη 

child εκτύπωση "Εξαγωγή σε αρχείο για E-Shop", με το σύνολο των απαραίτητων πεδίων, την οποία 

μπορείτε να εξάγετε σε μορφή excel για εισαγωγή σε οποιοδήποτε E-Shop. 

2. Δημιουργία excel αρχείων από το E-Shop. 

Για την εισαγωγή νέων πελάτων και παραστατικών παραγγελιών στο Capital B.O.S, χρησιμοποιείτε το 

αρχείo Orders.xlsx (πρότυπο είναι διαθέσιμο στο https://www.unisoft.gr/wp-

content/uploads/2021/04/protypa_arxeia.zip). 

3.  Σχεδιασμοί εισαγωγής του excel αρχείου από το E-Shop. 

Στο μενού "Οργάνωση - Επικοινωνία - Σενάρια import", θα βρείτε έτοιμα τα σενάρια: "Εισαγωγή πελατών 

E-Shop" και "Εισαγωγή παραγγελιών E-Shop". Στον σχεδιασμό τους θα δείτε ότι το 1ο σενάριο εκτελεί 

αυτόματα το 2ο σενάριο (τα σενάρια είναι διαθέσιμα στο https://www.unisoft.gr/wp-

content/uploads/2021/04/protypa_arxeia.zip). 

4.  Εισαγωγή νέων πελατών και παραγγελιών από E-shop. 

Στο μενού "Οργάνωση - Επικοινωνία - Εισαγωγή αρχείου", απλά δηλώνουμε το σενάριο import "Εισαγωγή 

πελατών E-Shop", την θέση του αρχείου Orders.Xlsx και κάνουμε "Εκτέλεση". Για την συγκεκριμένη 

διαδικασία υπάρχει και αυτόματος τρόπος εκτέλεσης μέσω του "Import agent". 

 

Με xml αρχεία: 

1.  Εξαγωγή ειδών για ενημέρωση Ε-Shop. 

Στο μενού "Διαθέσιμοι πόροι - Εκτυπώσεις (αποθέματα) - Ευρετήριο ειδών", έχουμε δημιουργήσει έτοιμη 

child εκτύπωση "Εξαγωγή σε αρχείο για E-Shop", με το σύνολο των απαραίτητων πεδίων, την οποία 

μπορείτε να εξάγετε σε μορφή xml για εισαγωγή σε οποιοδήποτε E-Shop. 

2.  Δημιουργία xml αρχείων απο το E-Shop. 

Για την εισαγωγή νέων πελάτων και παραστατικών παραγγελιών στο Capital (πρότυπα Customer.xml και 

Orders.xml είναι διαθέσιμα στο https://www.unisoft.gr/wp-content/uploads/2021/04/protypa_arxeia.zip). 

3.  Εισαγωγή νέων πελατών από E-shop. 

Στο μενού "Οργάνωση - Επικοινωνία - Εισαγωγή αρχείου", απλά δηλώνετε την θέση του αρχείου 

Customer.xml και πραγματοποιείτε "Εκτέλεση". 

4.  Εισαγωγή παραγγελιών από E-shop. 
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Στο μενού  "Οργάνωση - Επικοινωνία - Εισαγωγή αρχείου", απλά δηλώνετε την θέση του αρχείου 

Orders.xml και πραγματοποιείτε "Eκτέλεση". 


