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Lista zmian wprowadzonych w biuletynie 
 

Data wprowadzenia 

zmian 

Rozdział, w którym 

dokonano zmian 

Opis zmian 

   

Informacja: Ostatnio wprowadzone zmiany wyświetlone są w biuletynie w kolorze czerwonym.  
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1 Wstęp 

Informacje wstępne: 

- iMall24 to internetowa galeria handlowa, pozwalająca na promocję oraz sprzedaż produktów i usług 

w Internecie. Transakcje w iMall24 odbywają się podobnie jak w sklepie internetowym lub na 

platformie aukcyjnej. Sprzedawcy wystawiają swoje towary na sprzedaż, a Kupujący (internauci, 

osoby prywatne, inne firmy czy instytucje) mogą kupić je za pośrednictwem iMall24. 

- iMall24 pomaga w zawarciu transakcji kupna-sprzedaży. To miejsce spotkania i wymiany informacji 

pomiędzy kupującym i sprzedającym. W przypadku zawarcia transakcji iMall24 przekazuje pocztą 

elektroniczną odpowiednie informacje o zamówieniu do kupującego (takie jak dane sprzedającego, 
numer konta do zapłaty, kwota do zapłaty) oraz automatycznie tworzy rezerwację odbiorcy 

(zamówienie) w systemie sprzedającego. W przypadku kiedy kupujący nie był wcześniej klientem 
danego sklepu dodatkowo iMall24 prześle wszystkie jego dane i wymagania co do zamówienia i 

stworzy kartę kontrahenta w Comarch CDN XL. 

- Sprzedawcą na iMall24 może zostać każda firma posiadająca System Comarch CDN XL w wersji 

10.5 lub nowszej. Aby sprzedawać towary nie jest konieczne posiadanie Comarch iSklep24, wystarczy 
konfiguracja według poniższych wskazówek i akceptacja regulaminu iMall24, który można przeczytać 

na www.imall24.pl/regulamin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imall24.pl/regulamin
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2 Współpraca z Comarch CDN XL 

W zależności od tego czy użytkownik posiada Comarch CDN XL wraz z Comarch iSklep24 czy też 

„tylko” Comarch CDN XL należy wykonać różne czynności konfiguracyjne. Dokument przedstawia 

instrukcję krok po kroku co należy zrobić w obydwu przypadkach, rozdziały są odpowiednio opisane. 

   

UWAGA: iMall24 współpracuje z wersją Comarch CDN XL 10.5 lub nowszą.  

W oknie "O programie…" dostępnym z poziomu każdego modułu, Pomoc/O programie można 

sprawdzić czy wersja jest aktualna. 

 

Rysunek 1 Informacja o wersji programu 

 

W przypadku, gdy wersja oprogramowania nie jest aktualna należy przeprowadzić aktualizację 
oprogramowania lub zainstalować nową wersję.  
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2.1.1 Tworzenie oddziału Comarch iMall24 (bez Comarch iSklep24) 

W celu dodania nowego oddziału iMall24 należy otworzyć okno: Kreator nowego oddziału Comarch 

iMall24 dostępne z poziomu modułu: Administrator Oddziałów. Uruchomienie Kreatora następuje 

poprzez: 

 Naciśnięcie na pasku narzędzi, ikony:  [Kreator podłączenia nowego oddziału] lub: 

 Naciśnięcie na pasku narzędzi, ikony:  [Lista oddziałów Comarch iMall24], a 

następnie naciśnięcie w otwartym oknie: Lista oddziałów Comarch iMall24 przycisku:  
[Wizard podłączenia nowego oddziału]. 

Zostanie otworzone okno: Kreator nowego oddziału Comarch iMall24 

W kolejnych czterech krokach skonfigurowane zostaną parametry potrzebne do działania nowego 

oddziału. Większość opcji, ustawionych podczas kreowania oddziału będzie możliwa do modyfikacji 

podczas dalszej pracy z modułem: Administrator oddziałów. 

Przechodzenie pomiędzy kolejnymi krokami odbywa się przy pomocy przycisków: [Wróć]  

i  [Dalej]. 

UWAGA: Jeśli przycisk:  [Dalej], jest nieaktywny oznacza to, że nie wypełniono pól, 

których wypełnienie jest wymagane w danym kroku. 
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2.1.1.1  Krok 1 – Parametry związane z eksportem danych do Comarch iMall24 

W pierwszym kroku możemy określić następujące parametry: 

Eksport cennika – po zaznaczeniu opcji do oddziału Comarch iMall24 będzie eksportowany cennik 

sprzedażowy. Eksport może odbywać się w trybie pełnym bądź różnicowym. 

Cena aktualna – aktualnie zdefiniowana cena dla towaru. 

Cena poprzednia – poprzednia cena towaru. Cena wyświetlana w Comarch iMall24 w przypadku, 

gdy jest wyższa od ceny aktualnej. 

Eksport stanów magazynowych – po zaznaczeniu parametru do Comarch iMall24 będą wysyłane 

stany magazynowe towarów. 

Działalność od roku – informacja o tym od kiedy sklep działa na rynku. 

 

 

Rysunek 2 Kreator nowego oddziału Comarch iSklep24, Krok 1 
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2.1.1.2  Krok 2 – Parametry związane z importem danych z Comarch iMall24 

W drugim kroku możemy określić następujące parametry: 

Usługa na koszt przesyłki – określa usługę, która będzie automatycznie dodawana podczas 

wprowadzania zamówienia do systemu Comarch CDN XL. 

Automatyczne potwierdzanie zamówień – po zaznaczeniu parametru, zamówienia 

zaimportowane do systemu Comarch CDN XL będą miały status: Potwierdzone. 

 

 

Rysunek 3 Kreator nowego oddziału Comarch iMall24, Krok 2 
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2.1.1.3  Krok 3 – Określenie centrum struktury firmy 

W trzecim kroku możemy określić następujące parametry: 

Przycisk  [Dodaj centrum] – umożliwia wskazanie centrum w strukturze praw, które zostanie 
powiązane z oddziałem Comarch iMall24. 

 

 

Rysunek 4 Kreator nowego oddziału Comarch iMall24, Krok 3 
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2.1.1.4  Krok 4 – Parametry związane z komunikacją z Comarch iMall24 

W czwartym kroku należy określić następujące parametry: 

Adres serwera wymiany – należy podać adres serwera wymiany, w przypadku iMall24 zawsze 

będzie to https://api.imall24.pl/service.asmx 

ID - identyfikator klienta Comarch, który jest jednocześnie loginem do iMall24 

Hasło – PIN klienta Comarch, który będzie pierwszym hasłem do iMall24 

Należy zakceptować regulamin iMall24 dostępny na stronie: www.imall24.pl/regulamin. 

 

 

Rysunek 5 Kreator nowego oddziału Comarch iMall24, Krok 4 

Jeśli wszystkie parametry zostały poprawnie skonfigurowane i zapisano wprowadzone dane pojawi się 
okno informujące o pomyślnym dodaniu nowego oddziału.  

W wyświetlonym oknie, należy nacisnąć przycisk:  [Zatwierdź], co spowoduje zamknięcie kreatora 

i zapisanie danych nowego oddziału w systemie. 

 

 

 

https://api.imall24.pl/service.asmx
http://www.imall24.pl/regulamin
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2.1.1.5  Pobranie parametrów wymaganych do współpracy z iMall24 

Po założeniu nowego oddziału iMall24 należy zaimportować do systemu parametry wymagane do 

współpracy z iMall24: 

 kategorie towarów 

 klasy atrybutów 

 predefiniowane wartości atrybutów 

 formy płatności 

 sposoby dostawy 

Import odbywa się z poziomu listy oddziałów Comarch iMall24 poprzez użycie opcji:  . 

 

Rysunek 6 Aktualizacja danych z iMall24 
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2.1.1.6  Zdefiniowanie dostępności form płatności i sposobów dostawy 

Po pobraniu danych z iMall24 na zakładce Parametry w konfiguracji oddziału należy określić, które 

sposoby dostawy oraz formy płatności będą aktywne w iMall24 oraz wskazać ich odpowiedniki spośród 

zarejestrowanych form oraz sposobów dostawy w Comarch CDN XL. 

 

 

Rysunek 7 Karta towaru, zakładka Aplikacje 
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2.1.1.7  Zdefiniowanie i wyeksportowanie Wizytówki 

W kolejnym kroku należy zdefiniować Wizytówkę. Wizytówkę określa się na pieczątce firmy dodanej 

do centrum wskazanym na oddziale iMall24. 

Na pieczątce należy wprowadzić podstawowe informacje o sklepie/firmie – dane adresowe, dane 

kontaktowe, logo sklepu. Informacje te będą widoczne w iMall24 na stronie danego sklepu. 

 

 

Rysunek 8 Pieczątka firmy, zakładka Ogólne 

Dane takie jak nazwa, opis, miasto, ulica, województwo – należy uzupełnić zgodnie z danymi 
adresowymi siedziby firmy – w iMall24 kupujący ma możliwość wybrania sklepu tylko z własnej 

okolicy, a więc warto podać adres, pod którym przewidywane jest utworzenie punktu odbioru 

osobistego dla klientów.  

Telefon, e-mail, Facebook i numer gadu-gadu również widoczne będą wśród danych sprzedawcy 

- im więcej danych zostanie wypełnionych tym łatwiej będzie można nawiązać kontakt z klientem.  
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Logo – należy wczytać plik graficzny z logotypem bądź znakiem firmowym sklepu jako załącznik na 

zakładce Załączniki. Załącznik musi mieć zaznaczony parametr iM24. 

 

UWAGA: Plik powinien być przygotowany w formacie .PNG  

 

Rysunek 9 Pieczątka firmy, zakładka Załączniki 

Zdefiniowaną wizytówkę należy wyeksportować do iMall24 poprzez użycie opcji: Wyślij wizytówkę 
dostępnej na zakładce Ogólne konfiguracji oddziału Comarch iMall24. 

 

Rysunek 10 Konfiguracja Comarch iMall24, zakładka Ogólne 
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Wysłana do iMall24 wizytówka zacznie wyświetlać się po kikunatu minutach, aby ją zobaczyć należy 
odszukać swóją firmę na „mapie sklepów”. Poprawnie uzupełniona wizytówka powinna wyglądać jak 

poniżej.  

 

Rysunek 11 Wygląd wizytówki w iMall24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imall24.pl/sklepy?sort=added_date(desc)
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2.1.2 Współpraca Comarch iSklep24 z iMall24 

W przypadku posiadania już zarejestrowanego oddziału Comarch iSklep24 integracja Comarch CDN XL 

z iMall24 odbywa się nieco inaczej, różnice zostały opisane w niniejszym rozdziale. W celu rozpoczęcia 
współpracy z iMall24 należy: 

 W oddziale Comarch iSklep24 zaznaczyć współpracę z iMall24 

 Pobrać parametry wymagane do współpracy z iMall24 

 Zdefiniować produkty, które będą dostępne w iMall24 

 

2.1.2.1  Zmiany w oddziale Comarch iSklep24  

W konfiguracji oddziału Comarch iSklep24 należy zaznaczyć parametr: Współpraca z iMall24, a 

następnie wypełnić odpowiednio następujące pola: 

Adres serwera wymiany – należy podać adres serwera wymiany, w przypadku iMall24 zawsze 

będzie to https://api.imall24.pl/service.asmx 

ID - identyfikator klienta Comarch, który jest jednocześnie loginem do iMall24 

Hasło – PIN klienta Comarch, który będzie pierwszym hasłem do iMall24 

 

 

Rysunek 12 konfiguracja Comarch iSklep24, zakładka Ogólne 

 

 

https://api.imall24.pl/service.asmx
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2.1.2.2  Pobranie parametrów wymaganych do współpracy z iMall24 

 

Po zaznaczeniu w konfiguracji oddziału Comarch iSklep24 współpracy z iMall24  należy zaimportować 
do systemu parametry wymagane do współpracy z iMall24: 

 kategorie towarów 

 klasy atrybutów 

 predefiniowane wartości atrybutów 

 formy płatności 

 sposoby dostawy 

Import odbywa się z poziomu listy oddziałów Comarch iSklep24 poprzez użycie opcji:  . 

 

Rysunek 13 Aktualizacja danych z iMall24 
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2.1.2.3  Zdefiniowanie i wyeksportowanie Wizytówki  

 

Dalsza integracja Comarch iSklep24 z iMall24 dostępna jest z poziomu Panelu Administracyjnego 
iSklep24. W panelu należy kliknąć na ikonę iMall24, w otwartym menu administrator może przyłączyć 

sklep do serwisu iMall24 oraz wysłać towary.  

 

 

Rysunek 14 Panel administracyjny iSklep24 

Podmenu Panel sprzedawcy został podzielony na obszary: 

 Konfiguracja 

 Towary 

 Mapowanie dostaw i płatności  

 

Konfiguracja 

Obszar Konfiguracja zawiera 3 zakładki: 

 Formularz 

 Logowanie 

 Parametry 
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Zakładka Formularz 

Zakładka Formularz zawiera formularz rejestracyjny, po uzupełnieniu, którego sklep zostanie 

przyłączony do serwisu iMall24. 

 

 

Rysunek 15 Uzupełnianie wizytówki iMall24 

Formularz składa się z następujących obszarów: 

 Ogólne 

 Dane kontaktowe 

 Adres 

 Logo 

 Opis 

 Link 

 Forma płatności 

 Sposób dostawy 

 Punkty odbioru osobistego 
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Ogólne 

W obszarze „Ogólne” należy podać dane rejestracyjne Comarch: Numer Klienta i PIN oraz 
zaakceptować regulamin iMall24. 

 

Dane kontaktowe i Adres 

W obszarach tych należy uzupełnić podstawowe informacje dotyczące sklepu, m.in. adres, e-mail czy 

nr telefonu. 

UWAGA: W przypadku uzupełnienia danych w panelu administracyjnym w Konfiguracja/Konfiguracja 

sklepu/ Konto e-mail, Dane sklepu oraz Dane kontaktowe odpowiednie dane są kopiowane do 

formularza rejestracji.  

W formularzu jest możliwość edycji wszystkich pól z wyjątkiem: Adres WWW oraz Kraj. 

 

Logo 

Obszar służy do wgrania logo sklepu. Za pomocą przycisku „Przeglądaj” należy wybrać z dysku 

komputera grafikę, a następnie wczytać logo za pomocą przycisku .  

Ważne jest, aby logo było w odpowiednim formacie:  

 maksymalna wielkość obrazka: 200KB  

 minimalny rozmiar 186x92px 

 maksymalny rozmiar 260x130px 

 typ: *.jpg, *.gif, *.png. 

 

UWAGA: Do zintegrowania sklepu z iMall24 nie jest wymagane logo sklepu. W przypadku, gdy nie 

jest wysłane logo sklepu, w serwisie iMall24 w wizytówce sklepu będzie wyświetlane domyślne logo 
Comarch iSklep24.  

 

Opis 

W obszarze Opis należy napisać krótką informację dotyczącą działalności sklepu. Maksymalnie można 

wprowadzić 500 znaków. 

UWAGA: Aby uzyskać nowy akapit w opisie należy użyć znacznika <br>. 

 

Link 

Obszar Link składa się z pola Facebook, w którym można podać adres do swojej strony lub profilu na 

Facebooku. Po podaniu linka, w wizytówce sklepu na stronie iMall24 pojawi się ikonka Facebooka, 
przekierowująca klientów serwisu do podanej strony.  

Pole to nie jest wymagane do przyłączenia sklepu do iMall24. 

 

 



 

Biuletyn techniczny  Aktualizacja: 2012-02-02 21 

Forma płatności i Sposób dostawy 

W obszarach tych należy zaznaczyć przynajmniej jeden sposób płatności i dostawy iMall24, który jest 

akceptowany w sklepie. 

 

Punkty odbioru osobistego 

W obszarze tym wyświetlają się wszystkie zdefiniowane w panelu administracyjnym w Zamówienia 
i płatności/Zamówienia/Punkty odbioru osobistego aktywne punkty odbioru.  

Administrator sklepu może wybrać, które punkty odbioru osobistego zostaną wysłane do serwisu 
iMall24. Aby punkt odbioru osobistego wyświetlał się w serwisie iMall24 musi być zaznaczony 

kwadracik w kolumnie „Aktywny”. 

 

Aby zintegrować sklep z iMall24, po uzupełnieniu formularza należy nacisnąć przycisk 

. Przyciski „Zapisz” i „Anuluj” umożliwiają zapisanie/anulowanie 

wprowadzanych zmian w wizytówce przed aktualizacją w iMall24.  

 

Po prawidłowej weryfikacji klienta w bazie (zgodność ID klienta): 

 Sklep zostaje automatycznie przyłączony do iMall24. W serwisie wyświetli się wizytówka 

sklepu. 

 W Panelu administracyjnym/iMall24/Panel sprzedawcy w zakładce Formularz pojawi się 

przycisk , dzięki któremu administrator może w dowolnym czasie 

zaktualizować dane przesłane do iMall24. 

 W podmenu Towary uaktywni się przycisk „Wyślij towary”, za pomocą, którego będzie można 
przesłać produkty do iMall24. 

 W podmenu Mapowanie dostaw i płatności będzie możliwość przypisania odpowiednich form 

dostaw i płatności serwisu iMall24 z dostawami i płatnościami występującymi w sklepie. 
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Wysłana do iMall24 wizytówka zacznie wyświetlać się po kikunatu minutach, aby ją zobaczyć należy 
odszukać swóją firmę na „mapie sklepów”. Poprawnie uzupełniona wizytówka powinna wyglądać jak 

poniżej.  

 

Rysunek 16 Wygląd wizytówki w iMall24 
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Zakładka Logowanie  

Zakładka służy do aktywowania funkcji logowania do sklepu danymi z serwisu iMall24.  

 

Rysunek 17 Panel sprzedawcy, Konfiguracja, Zakładka Logowanie. 

 

Po aktywowaniu tego parametru, w plugi nie Login pojawi się przycisk „Zaloguj z iMall24” 

umożliwiający klientom zalogowanie się do sklepu za pomocą konta w iMall24. 

 

 

Rysunek 18 Umożliwienie klientom logowania się danymi z iMall24 

 

2.1.2.4  Zdefiniowanie dostępności form płatności i sposobów dostawy 

 

Zakładka Parametry umożliwia zaktualizowanie parametrów iMall24. Za pomocą przycisku 

 administrator ma możliwość pobrania nowych parametrów. 
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Rysunek 19 Pobieranie parametrów po wysłaniu wizytówki do iMall24  

 

Mapowanie dostaw i płatności 

W panelu administracyjnym/iMall24/Panel sprzedawcy w podmenu Mapowanie dostaw i płatności 

należy przypisać odpowiednie formy dostawy i płatności serwisu iMall24 ze sposobami dostawy i 
płatności, które występują w sklepie. 

 

 

Rysunek 20 Mapowanie dostaw i płatności w iSklep24  

Aby przypisać sposób dostawy/płatności sklepu do sposobu dostawy/płatności iMall24 należy z listy 

wybrać odpowiednią wartość i zapisać zmiany przyciskiem . 
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2.2 Udostępnianie produktów w iMall24 

Dostępność towaru w iMall24 określa się na karcie towaru na zakładce Aplikacje. Aby towar został 

uwzględniony podczas eksportu do iMall24 należy zaznaczyć parametr dostępności w: iMall24 oraz 

wskazać grupę, czyli kategorię, do której będzie należał w iMall24. 

Niektóre z kategorii posiadają dodatkowe atrybuty, które należy również uzupełnić. 

 

 

Rysunek 21 Karta towaru, zakładka Aplikacje 
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2.2.1.1 Zdefiniowanie dodatkowych informacji o produkcie: Zdjęcie, Opis. 

2.2.1.1.1 Opis 

Istnieje możliwość określenia Opisu towaru, który będzie widoczny w iMall24. 

Opis należy umieścić na karcie towaru na zakładce Opisy i Tłumaczenia. 

 

Rysunek 22 Karta towaru, zakładka Opisy i Tłumaczenia. 
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2.2.1.1.2 Zdjęcie 

Zdjęcie towaru, które będzie prezentowane w iMall24 należy dodać na karcie towaru na zakładce 

Załączniki. Załącznik musi mieć zaznaczony parametr dostępności w iMall24 (iM24). 

 

 

Rysunek 23 Karta towaru, Załączniki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Biuletyn techniczny  Aktualizacja: 2012-02-02 28 

2.2.2 Sposoby synchronizacji oddziału Comarch iMall24 

 

Synchronizacja Comarch CDN XL i Comarch iMall24 polega na wymianie danych: 

• eksport z Comarch CDN XL do Comarch iMall24 informacji o towarach, grupach towarów, 

cennikach, zdjęciach  

• import z Comarch iMall24 do Comarch CDN XL informacji o złożonych zamówień. 

Proces synchronizacji odbywa się: 

• Ręcznie - uruchamia się go wtedy w oknie: Lista oddziałów Comarch iMall24, dostępnej z 

poziomu modułu: Administrator oddziałów (Comarch CDN XL)  

• Automatycznie – za pośrednictwem programu do synchronizacji CDNSynchro 

 

2.2.2.1  Synchronizacja uruchamiana ręcznie 

Aby uruchomić ręcznie proces synchronizacji, należy: 

• w module: Administrator Oddziałów, otworzyć okno: Lista oddziałów (za pomocą przycisku: 

, znajdującego się na pasku narzędzi modułu) 

• w otworzonym oknie wybrać typ oddziału: Comarch iMall24. Zostaną wtedy wyświetlone 

oddziały – iMall24. 

 

 

Rysunek 24 Lista Oddziałów Comarch iMall24 

Po wyświetleniu listy oddziałów Comarch iMall24, należy wskazać iMall24, z którym ma się odbyć 

synchronizacja i nacisnąć przycisk:  [Synchronizacja informacji z oddziałem]. Zostanie 
wyświetlone okno: Wymiana danych z oddziałem Comarch iMall24.  
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2.2.2.2  Synchronizacja automatyczna 

Automatyczna synchronizacja danych polega na automatycznej wymianie danych między Comarch 

CDN XL i Comarch iMall24. Wymiana ta polega na eksporcie i imporcie danych, zgodnie z ustawieniami 

konfiguracyjnymi Comarch iMall24 zdefiniowanymi podczas jego kreacji lub edycji zarejestrowanego 
sklepu. 

Synchronizacja automatyczna uruchamiana jest na serwerze, na którym zainstalowany jest Comarch 

CDN XL. Plik instalacyjny powinien znajdować się w katalogu, w którym został zainstalowany Comarch 
CDN XL.  

Aby uruchomić synchronizację automatyczną, należy: 

• uruchomić plik: CDNSynchro.exe, znajdujący się w katalogu, w którym jest zainstalowany 

Comarch CDN XL 

• zostanie wyświetlone okno, w którym należy wskazać bazę Comarch CDN XL, dla której 

zostanie wykonana synchronizacja. Po wybraniu bazy, należy nacisnąć przycisk:  [Zatwierdź]. 

• Zostanie wyświetlone okno: Rejestracja operatora, w którym należy wskazać operatora 

mającego uprawnienia do korzystania z modułów: Administrator oddziałów i Zamówienia, który 

uruchomi automat synchronizacji. Po wskazaniu operatora należy nacisnąć przycisk:  [Zatwierdź]. 
Synchronizacja zostanie uruchomiona. Funkcjonowanie automatu będzie widoczne w tzw. „tray’u” 

paska narzędzi systemu operacyjnego. Automat będzie dostępny pod ikoną: . W trakcie trwania 

synchronizacji będzie wyświetlana ikona: . 

 

 

Rysunek 25 Ikona automatu synchronizacji 

 

Funkcje automatu dostępne są z menu rozwijanego spod prawego klawisza myszy (menu rozwijane 

jest prawym klawiszem myszy po ustawieniu kursora na ikonie: ). 

 

 

Rysunek 26 Menu zawierające funkcje automatu synchronizacji 

2.2.2.3  Częstotliwość wykonywania automatycznej synchronizacji 

 

Częstotliwość wykonywania synchronizacji określa się w oknie konfiguracja synchronizacji, otwieranym 

po wybraniu z menu funkcji: Konfiguracji. 
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Rysunek 27 Okno: Konfiguracja synchronizacji, w którym określa się 

częstotliwość wykonywania automatycznej synchronizacji. 

Częstotliwość określa się w polach: 

Godziny synchronizacji: Od/Do – w polach ustawia się zakres godzin, w jakich aktywna ma być 

automatyczna synchronizacja. 

Częstotliwość – w polu określa się częstotliwość, z jaką wykonywana będzie automatyczna 

synchronizacja.  

Wprowadzone zmiany zostaną uaktywnione po ponownych uruchomieniu aplikacji. 

 

Uwaga: Należy pamiętać, że zakończenie pracy serwera, na którym uruchomiony jest 

automat synchronizacji spowoduje przerwanie pracy automatu.  

2.2.3 Synchronizacja towarów z iMall24 w przypadku oddziału Comarch iSklep24 

 

Po przprowadzeniu synchronizacji oddziału typu Comarch iSklep24, należy przejść do Panelu 
Administracyjnego aplikacji Comarch iSklep24. 

 

 

Rysunek 28 Panel administracyjny, iMall24, Panel sprzedawcy, Towary. 

Aby przesłać produkty do iMall24 należy w panelu administracyjnym/iMall24/Panel sprzedawcy/Towary 

za pomocą przycisku  wygenerować plik XML. Pod linkiem „Pobierz plik XML” jest 

możliwość podglądnięcia wygenerowanego pliku z ofertą produktową. Wygenerowane pliki XML będą 
pobierane do serwisu iMall24 co cztery godziny. 
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Po udanej synchronizacji i uzupełnieniu danych w iMall24 produkty wraz z ceną nazwą i zdjęciem 
pojawią się w iMall24. Karta produktu wygląda tak jak zaprezentowano poniżej. 

 

 

Rysunek 29 Produkt udostępniony przez użytkownika CDN XL w iMall24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Biuletyn techniczny  Aktualizacja: 2012-02-02 32 

3 Panel Sprzedawcy w iMall24  

System Comarch CDN XL jest już gotowy na wysyłanie towarów i odbieranie zamówień jednak towary 

nie będą wyświetlać się w serwisie dopóki Sprzedawca nie zaloguje się do iMall24 w celu 

uzupełnienia kosztów dostawy, regulaminu zamówień i numeru rachunku bankowego. 

3.1.1 Logowanie  

Należy przejść na adres https://www.imall24.pl/Logowanie-sklep . Logowanie do iMall24 możliwe jest 

za pomocą ID klienta Comarch oraz PIN-u klienta. Przy pierwszym zalogowaniu PIN należy zmienić na 
bezpieczne hasło. 

3.1.2 Macierz dostaw  

Po zalogowaniu się, z menu po lewej stronie należy wybrać Macierz dostaw i ustalić, które z metod 

płatności i dostawy zmierzamy wykorzystywać i jaki koszt powinien być naliczany w przypadku 
wybrania danej metody przez kupującego. 

 

Rysunek 30 Uzupełnienie macierzy dostaw w Panelu Sprzedawcy iMall24 

https://www.imall24.pl/Logowanie-sklep
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3.1.3 Regulamin sklepu 

Następnie w menu po lewej należy wybrać Regulamin sklepu i wczytać wcześniej przygotowany plik 

PDF z regulaminem sklepu. Można w tym miejscu skorzystać z gotowego szablonu regulaminu bądź 
wykorzystać własny regulamin.  

 

Rysunek 31  Wczytanie regulaminu sklepu jest obowiązkowe 

 

3.1.4 Numer rachunku bankowego 

Jeśli sprzedawca zamierza przyjmować zapłatę za zamówienia przez przelew na rachunek bankowy, w 

tym miejscu wpisuje jego numer. Numer rachunku sprzedawcy będzie przesyłany do kupującego wraz 
z potwierdzeniem zamówienia. 

 

Rysunek 32 Uzupełnienie numeru rachunku bankowego 



 

Biuletyn techniczny  Aktualizacja: 2012-02-02 34 

3.1.5 Wyświetlenie produktów w iMall24 

Po udanej synchronizacji systemu ERP z odpowiednim oddziałem i uzupełnieniu danych w iMall24 

produkty wraz z ceną, nazwą i zdjęciem pojawią się w iMall24. W wizytówce firmy na karcie Oferta 
sklepu pojawi się drzewo produktów, udowstępninych przez daną firmę, natomiast produkty będą 

wyświtlane tak jak zaprezentowano poniżej. 

 

 

Rysunek 33 W wizytówce sklepu, na karcie Oferta sklepu wyświetlane są 
wszystkie produkty udostępnione przez ten sklep 
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Rysunek 34 Produkt udostępniony przez użytkownika CDN XL w iMall24 

 

 

Rysunek 35 Produkt wyświetlany wśród innych produktów w danej kategorii 
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Powodzenia! Życzymy wielu zyskownych transakcji i samych zadowolonych klientów! 

 

 

 

 

 

                       

 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów z konfiguracją iMall24 prosimy o kontakt 

z Autoryzowanym Partnerem Comarch lub Asystą Techniczną: 

 

Telefon: 012 681 43 00 lub (012) 684 90 01 

 

Pytania i sugestie można też zgłaszać na adres: 

 

e-mail: kontakt@iMall24.pl  

 

mailto:kontakt@iMall24.pl

