
Електронен обмен на данни между дистрибутори и търговци в IT4profit 

Юни 15, 2010. 

Цел: Автоматизиране на обмена на ключова бизнес информация между дистрибуторската ERP 
система и EPR, B2C магазини, счетоводните системи на търговците, като се използват електронни 
съобщения тип XML. 

 Предимства за прекупвачите: 

 Намален инвентарен риск, като позволява актуализация в реално време на наличности, 
което осигурява удобство и сигурност в доставките. 

 Намалява значително времето и ангажираността на хора в процеса на обработката на 
данни за продукти, цени, складови наличности, поръчки, фактури към ERP или B2C 
системите 

 Позволява работата на онлайн магазини с голям асортимент от стоки при минимални 
разходи 

Списък на наличните връзки: 

1. Към търговците: Сваляне на действителен каталог данни за продукти: снимки, описания, 
технически спецификации, тегло, размери и гаранционни срокове и условия 

2. Към търговците: Актуализация на цени и складова наличност 
3. От търговците: Поръчка за покупка (Purchase order (PO) от клиента 
4. За търговците: Потвърждение или Отхвърляне на Поръчка за покупка (PO) 
5. За търговците: Данни за фактура при продажба. Всички данни са въведени в ERP 

счетоводната система на клиента 

 

 



Търговците мога да изберат частичен ( продукти, данни, цени и складови наличности) или пълен 
обмен на данни с дистрибутора. 

 

Как да настроите обмена на данни: 

Търговците трябва да бъдат преки клиенти на дистрибутора, регистрирани като клиенти в B2B 
магазина на дистрибутора в IT4profit.com 

1. Вход в B2B  

2. Кликнете върху менюто за свързване  

3. Ще получите линк за сваляне на Каталог относно: информация, цени и наличности 

 

 

 

4. Вземете електронен ключ за обмен на данни и пазаруване 

 



 

За търговците: Изтегляне на каталог с данни за 
продуктите  
Този XML съдържа информация за даден продукт от фирмения каталог.  

Информацията за продукта съдържа описание, технически характеристики, линкове към 
снимки в различни резолюции и т.н.  

Забележка!!! XML не съдържа информация за цени и наличности на склад. 

В ХМL са изброени само действителни и налични продукти, които се предлагат в В2В магазина на 
дистрибутора. Данните могат да бъдат с големина от 30-40 мегабайта и търговеца може да избере 
една от двете възможности за зареждане на данните във формати XML или ZIP. 

Линкове за Изтегляне на: 

XML (с големина – 10-50 мегамайта) 
https://services.it4profit.com/product/.../ProductList.xml?USERNAME=Logon&PASSWORD=Pass
word 

XML във формат ZIP (големина – под 10 мегамайта) 
https://services.it4profit.com/product/.../ProductList.xml.zip?USERNAME=Logon&PASSWORD=P
assword 

Параметри 

Потребителско име (име на потребителя в IT4Profit) 

Парола (потребителската парола) 

Полета  



Fields (XML tag) Description 
 <Product> Product information 
<ProductCode> Product article 
<Vendor> Manufacturer  
<ProductType> Product type 
<ProductCategory> Product category 
<ProductDescription> Product descry[tion 
<Image> Default image (160 x 160) 
<ProductCard> URL to Product Card 
 <AttrList> List of technical parameters 
<element> Technical parameter  

Name – Parameter name 
Value – Parameter value 

<MarketingInfo> List of marketing info 
<element> Marketing description 
 <Images> List of URL to pictures 
<Image> Picture URL 



 

За търговците: Актуализации на цени и складови 
наличности.  
URL за информация относно цените и наличността на продукти: 

https://services.it4profit.com/product/Language/Code/PriceAvail.xml?USERNAME=User&PASSWORD=Pas
sword 

Къде: 

Потребител  вход на потребител с права „ администратор на електронен каталог” в IT4profit. 
Правата за достъп са осигурени от акаунт мениджъра на дистрибутора; 

Парола паролата на потребителя в  IT4PROFIT; 
Език  Код на езика предпочитан от фирмата-търговец ; 
Код  Код на фирмата-дистрибутор, директен доставчик на фирмата-търговец ; 

За да търсите производители, вид на продукта или ключови думи, ще трябва да въведете това URL 
без празни позиции MANUFACTURER_NAME, TYPE_NAME, SEARCH_CODE (с възможност да се 
търсят различни комбинации). 

Примерно URL за получаване на продукти от Intel 

https://services.it4profit.com/product/Language/Code/PriceAvail.xml?USERNAME=User&PASSWORD=Pas
sword&MANUFACTURER_NAME=INTEL  

При вписване на URL трябва да се спазват условията за декодиране на специални символи ( 
Например едно място се заменя с %20) 

Примерно URL за получаване на продукти от Hitachi GST 

https://services.it4profit.com/product/Language/Code/PriceAvail.xml?USERNAME=User&PASSWORD=Pas
sword&MANUFACTURER_NAME=HITACHI%20GST 

Полета 

Fields (XML tag) Description 
WIC Product article 
DESCRIPTION Product description 
VENDOR_NAME Manufacturer 
GROUP_NAME Product type 
VPF_NAME Product family 
CURRENCY_CODE Currency code 
AVAIL Stock (qty or avail status) 
RETAIL_PRICE Retail price 



MY_PRICE Customer price 
WARRANTYTERM Warranty period, 9999 - lifetime 



 

От Търговците: Изпращане на поръчка за покупка 
(PO)  
Схема на Бизнес Процеса 

И двете XML съобщения трябва да бъдат изпратени чрез https протокол по време на едно 
и също свързване. 

Заявката трябва да съдържа “SIG” параметър в хедъра (стойността на параметъра = MD5 сбор от  
XML-съобщение) 
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Упътване за Съобщение 
Заявка на поръчка за покупка 

Полета 

Path Value Comment Type 
<Message>    
<MessageHeader>    



<MessageType> PurchaseOrderRequest Predifined  
<MessageVersion> 1.0 Predifined  
<MessageID> Message identifier   
<RemoteClient>    
<AuthorizationID> Authorization identifier   
</RemoteClient>    
</MessageHeader>    
<OrderInfo> Order information   
<OrderNumber> Customer order number  Integer 
<CurrencyCode> Currency code  char(3) 
<Notes> Order notes  char(1000) 
<DeliveryTerms> Delivery terms  char(150) 
<VAT> VAT inclusion If the PO prices include VAT or not  
<DeliveryAddress> Delivery address details   
<Country> Country ISO code  char(2) 
<ZipCode> Zip Code  char(20) 
<City> City  char(100) 
<LegalName> Legal name  char(200) 
<AddrLine1> Addess  char(300) 
<AddrLine2/> Addess  char(300) 
<Contact> Contact person name  char(300) 
<Phone> Phone number  char(50) 
<Fax/> Fax number  char(50) 
<eMail> email  char(50) 
</DeliveryAddress>    
<ItemList>    
<Item>    
<LineKey> Line number Must be unique within the order Integer 
<ItemCode> Product code  char(35) 
<ItemCondition> Brand new Predifined  
<ReqQuantity> Requested quantity  Integer 
<ReqPrice> Requested price  dec(14,2) 
<ReqDeliveryDate> Requested delivery date  DD/MM/YYYY 
<ReqDeliveryTime> Requested delivery time  HH:MM:SS 
</Item>    
</ItemList>    
</OrderInfo>    
<OrderAction>    
<Action> CreateAndSend Predifined  
</OrderAction>    
</Message>    

Отговор на поръчка за покупка  
Полета 

Path Value Comment 
<Message>   
<MessageHeader>   



<MessageType> PurchaseOrderResponse  
<MessageVersion> 1.0  
<MessageID>   
</MessageHeader>   
<ResponseHeader>   
<ResponseStatusCode> Response Status Code  
<ResponseStatusMessage> Response message  
<UserInfoMessage> Response message  

<InResponseToMessageID> 
ID of the message, received in 
response to PurchaseOrderRequest  

<OrderRefNumber> Distributor order number If the message processed successfully 
<OrderRefID> Distributor order identifier If the message processed successfully 
</ResponseHeader>   
</Message>   

Значение на кодовете отговарящи за състоянието на заявката: 

Code Message   Comment 
0000 Processed successfully  
70007 PO number is empty or not valid  
70002 PO N % already processed  
70003 Currency not defined  
70004 Currency is not valid: %  
70010 Authorization failed  
70102 %: Line Key is empty or not valid  
70107 Duplicate Line Key  
70104 %: Product not specified  
70105 %: Product article not found: %  
70106 %: Wrong quantity is specified: %  
70109 %: Wrong delivery date or time  
70107 %: Wrong price is specified: %  
70301 Buyer’s warehouse settings on it4profit are not valid  
70302 PO Header creation internal error: %  
70306 %: Line creation internal error  

Дейности в бизнес процеса 
Participant Activity control Time to response Retry count 
Customer Purchase Order Request  0 
Distributor Purchase Order Response 3 sec 0 



 

За Търговците: Приемане или отхвърляне на 
поръчка за покупка 
Схема на Бизнес Процеса 
И двете XML съобщения (заявка и отговор), трябва да бъдат изпратени чрез https протокол по 
време на едно и също свързване. 
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Упътване за Съобщение 
Заявка за актуализация на статуса на поръчката за покупка 

Полета 

Path Value Comment 



<Message>   
<MessageHeader>   
<MessageType> PurchaseOrderStatusUpdate Predifined 
<MessageVersion> 1.0 Predifined 
<MessageID> Message indetifier  
<RemoteClient>   
<AuthorizationID> Authorization identifier  
</RemoteClient>   
</MessageHeader>   
<OrderInfo> Order information  
<OrderNumber> Customer order number  
<OrderRefNumber> Distributor order number  
<OrderRefID> Distributor order identifier  
<OrderStatus> Order status  
<ItemList> Product information  
<Item>   
<LineKey> Line number  
<ItemCode> Product code  
<ItemCondition> Product condition  
<LineStatus> Line status  

<QtyInfo> 
Quantity acceptance 
information  

<QtyRequested> Requested quantity  
<QtyAccepted> Accepted quantity  
<QtyShipped> Shipped quantity  
<QtyRejected> Rejected quantity  
</QtyInfo>   
</Item>   
<Item>   
</ItemList>   
</OrderInfo>   
</Message>   

 

Отговор за актуализация на състоянието на поръчката за покупка 
Полета 

Path Value Comment 
<Message>   
<MessageHeader>   
<MessageType> PurchaseOrderResponse  
<MessageVersion> 1.0  
<MessageID>   
</MessageHeader>   
<ResponseHeader>   
<ResponseStatusCode> Response status code  
<ResponseStatusMessage> Response message  
<UserInfoMessage> Response message  



<InResponseToMessageID> 

ID of the message, 
received in response to 
PurchaseOrderStatusUpdate  

</ResponseHeader>   
</Message>   

Дейности в бизнес процеса 
Participant Activity control Time to response Retry count 

Distributor 
Purchase Order Status 
Update Request 3 sec 10 



 

За търговците: Данни за фактура при продажба.  
Схема на бизнес процеса 
И двете XML съобщения (заявка и отговор), трябва да бъдат изпратени чрез https протокол по 
време на едно и също свързване. 



 

Упътване за Съобщение 
Заявка за създаване на фактура  



Полета 

Path Value Comment 
<Message>   
<MessageHeader>   
<MessageType> InvoiceCreateRequest  
<MessageVersion> 1.0  
<MessageID> Message identifier  
<RemoteClient>   
<AuthorizationID> Authorization identifier  
</RemoteClient>   
</MessageHeader>   
<Invoice> Invoice information  
<InvoiceNumber> Invoice number  
<InvoiceDate> Invoice date  
<CurrencyCode> Currency code  
<OrderNumber> Customer order number  
<OrderRefNumber> Distributor order number  
<OrderRefID> Distributor order identifier  
<TotalAmount> Invoice amount  
<VAT> Invoice VAT  
<TotalAmountWithVAT> Invoice amount with VAT  
<ItemList>   
<Item>   
<LineKey> Line number  
<ItemCode> Product code  
<ItemCondition> Brand New  
<Qty> Quantity  
<Price> Unit price  
<VAT> Unit VAT  
<PriceWithVAT> Unit price with VAT  
</Item>   
</ItemList>   
<Charges> Additional charges  
<Charge>   
<Description> Charges description  
<Price> Charges sum  
<VAT> Charges VAT  
<PriceWithVAT> Charges sum with VAT  
</Charge>   
</Charges>   
</Invoice>   
</Message>   

 

Създаване на фактура 
Полета 



Path Value Comment 
<Message>   
<MessageHeader>   
<MessageType> InvoiceCreateResponse  
<MessageVersion> 1.0  
<MessageID>   
</MessageHeader>   
<ResponseHeader>   
<ResponseStatusCode> Response Status Code  
<ResponseStatusMessage> Response message  
<UserInfoMessage> Response message  

<InResponseToMessageID> 

ID of the message, received 
in response to 
InvoiceCreateResponse  

</ResponseHeader>   
</Message>   

Дейности в бизнес процеса 
Participant Activity control Time to response Retry count 
Distributor Invoice Create Request 3 sec 3 

 


