
 

  

ShopRenter – Kulcs-Soft beállítás 

Az Összekapcsolás segítségével a webáruházban leadott rendelések bekerülnek a Kulcs-Soft 

szoftver Vevői rendelések listájába (az Ügyféladatok az Ügyfelek listájába, a termékadatok a 

termékek listájába). Ezen felül a Kulcs-Soft szoftverben rögzített webáruházas (külön jelölt) 

termékadatok (ár és szabad készlet vagy teljes termékszinkron) átkerülnek a ShopRenter 

webáruházba (frissítve a termékadatokat). 

A beállítások előtt vegyük figyelembe, hogy mely kapcsolat típusba tartozunk: 

Üres adatbázis alatt értem azon állapotot, hogy nincs feltöltve a Terméktörzs. 

1. Üres a Kulcs-Soft szoftver és üres a ShopRenter webáruház 

2. Üres a Kulcs-Soft szoftver és fel van töltve a ShopRenter webáruház 

3. Fel van töltve a Kulcs-Soft szoftver és üres a ShopRenter webáruház 

4. Fel van töltve a Kulcs-Soft szoftver és fel van töltve a ShopRenter webáruház 

Ezek tekintetében a beállítások és a feladatok a következők: 

 

Aktiválnunk kell (megvásárolt) Kulcs-Soft szoftverünkben a Webáruház modult. 

A Karbantartás\Webáruház beállításokban, az ikonra kattintva majd az Aktiválás 

gombot választva aktiválhatjuk webáruházunkat.  Bővebb leírás 

ShopRetenr integráció beállítások: Miután regisztráltunk a Demó áruházunkat 

(http://www.shoprenter.hu/), állíthatjuk be a ShopRenter webáruház Admin oldalán a 

Kulcs-Soft kapcsolatot - Beállítások\Integrációk\ERP\Kulcs-Soft menüpontban. 

 

A Kulcs-Soft integráció oldalon a sikeres összekötéshez ki kell töltenünk az ott található 

sorokat. 

Javasoljuk minden mező kitöltését a biztonságos kommunikáció végett. 

http://tudasbazis.kulcs-soft.hu/kulcsugyvitel/hogyan-inditsam-el-a-webaruhazamat
http://www.shoprenter.hu/


 

  

ShopRenter integráció beállítások 

 

Fontos tudni, hogy mit jelent a „Szinkronizáció típusa” beállítás. 

Teljes szinkronizáció esetén a Kulcs-Soft irányából átmennek termék név, termékkód, ár, 

akciós ár, szabadkészlet, leírás, kategória, kép adatok. 

Ezen esetben a Kulcs-Soft szoftverben szereplő új termék adatok is (melyek nem szerepelnek 

a ShopRenter áruházban) átkerülnek a webáruházba. 

Raktár és ár adatok szinkronja esetén a Kulcs-Soft új termék adatok egyáltalán nem mennek 

át a ShopRenter irányába. 

Továbbá ha már a ShopRenterben meglévő termékről van szó akkor pedig az ár, akciós ár, 

szabadkészlet adatok mennek át. 

 Továbbá nélkülözhetetlen, hogy a Státusz információ mindenképpen „Engedélyezett” 

állapotban legyen sikeres szinkronizáció esetén. 

 A Jelszó mező értékét minden esetben töltsük ki. 

 A Szállítási díj cikkszáma mező teljesen tetszőleges, de kitöltése kötelező. 

 A Fizetési illeték cikkszáma mező teljesen tetszőleges, de kitöltése kötelező 

 A Kupon cikkszáma mező teljesen tetszőleges, de kitöltése kötelező 

A Mentés nyugtázása után küldjük be az Kulcs-Soft – Shoprenter összekötéshez 

szükséges nélkülözhetetlen adatokat. 

Ezek figyelembe vételével állítsák be a Kulcs-Soft integráció oldalon a szükséges 

beállításokat. 

Fontos: átirányítás esetén feltétlenül küldje el az új URL-t is (melyre az átirányítás 

megtörtént). 

Ellenkező esetben a rendelések többszörösen is bekerülhetnek a Kulcs-Soft Vevői 

rendelések listájába. 

 



 

  

Első Típus esetén a Beállítások (üres – üres): 

A ShopRenter Kulcs-Soft integráció oldalon kell beállítanunk az Engedélyezett státuszt és a 

Teljes szinkronizáció típust. 

 

A sikeres összekötéshez be kell küldeni az info@ks.hu e-mail címre a: 

- Webshopid-t 

- A 4 URL-t 

A sikeres összekötés után a Kulcs-Soft szoftverben futtassuk a „Teljes webáruház-

szinkron indítása” funkciót a Karbantartás/Webáruház beállításokban. 

mailto:info@ks.hu


 

  

 Második Típus esetén a Beállítások (üres – teli):  

A ShopRenter Kulcs-Soft integráció oldalon kell beállítanunk az Engedélyezett státuszt és a 

Raktár és Ár adatok szinkronja típust. 

 

Ezen állapot esetén az összekötés előtt a Kulcs-Soft szoftverbe be kell rögzítenünk vagy 

importálnunk a ShopRenter webáruházban található terméktörzsünket nyitó 

készletekkel: http://tudasbazis.kulcs-soft.hu/kulcsugyvitel/767/termekek-importalasa 

A sikeres összekötéshez be kell küldeni az info@ks.hu e-mail címre a: 

- Webshopid-t 

- A 3 URL-t 

A sikeres összekötés után a Kulcs-Soft szoftverben futtassuk a „Teljes webáruház-

szinkron indítása” funkciót a Karbantartás/Webáruház beállításokban. 

 

http://tudasbazis.kulcs-soft.hu/kulcsugyvitel/767/termekek-importalasa
mailto:info@ks.hu


 

  

 Harmadik Típus esetén a Beállítások (teli – üres): 

 A ShopRenter Kulcs-Soft integráció oldalon kell beállítanunk az Engedélyezett státuszt és a 

Teljes szinkronizáció típust. 

 

A sikeres összekötéshez be kell küldeni az info@ks.hu e-mail címre a: 

- Webshopid-t 

- A 4 URL-t 

A sikeres összekötés után a Kulcs-Soft szoftverben futtassuk a „Teljes webáruház-

szinkron indítása” funkciót a Karbantartás/Webáruház beállításokban. 

 

mailto:info@ks.hu


 

  

 Negyedik Típus esetén a Beállítások (teli – teli): 

A ShopRenter Kulcs-Soft integráció oldalon kell beállítanunk az Engedélyezett státuszt és a 

Raktár és Ár adatok szinkronja típust. 

 

Ezen állapot esetén az összekötés előtt a Kulcs-Soft szoftverbe szereplő adatokat 

szinkronba kell hoznunk a ShopRenterben szereplő termékekkel, készletadatokkal. 

A sikeres összekötéshez be kell küldeni az info@ks.hu e-mail címre a: 

- Webshopid-t 

- A 3 URL-t 

A sikeres összekötés után a Kulcs-Soft szoftverben futtassuk a „Teljes webáruház-

szinkron indítása” funkciót a Karbantartás/Webáruház beállításokban. 

 

 

mailto:info@ks.hu


 

  

Automata szinkronizáció futtatás 

A sikeres összekötés után a számítógépen futtatni kell 

a KS Szolgáltatás Manager szoftvert.  

Az óra (jobb alsó sarok) mellett érhető el, melyben 

indítható el a Webáruház frissítése folyamat. 

 

 

Készletezés, foglalások kezelése 

 

Miután már a terméktörzsek szinkronban vannak (2-es 4-es típus), fogadhatjuk a 

rendeléseket. A Kulcs-Soft szoftverben a Termékkód mező kitöltése kötelező a webáruházas 

termékek esetén. 

A ShopRenter webáruházban leadott rendelések megjelennek a Kulcs-Soft szoftverben, mint 

Vevői rendelések (Érékesítés\Vevői rendelések). 

A webáruházban leadott rendelés Foglalt készlet formájában jelennek a Kulcs-Soft 

szoftverben. A foglalás nem csökkenti a készleteket, csupán a szabad készletet. 

(Szabad készlet = Készlet – foglalt készlet).  

Kulcs-Soft szoftverünkben mindig tartsuk nyilván készleteinket a szoftverben található 

készletkezelő bizonylatokkal. 

 

Fontos: amennyiben a Kulcs-Soft szoftverben az adott termékből 0db van készleten, úgy a 

szabad készlete is 0db lesz, továbbá a Termékkód mezőkitöltése kötelező. 

 

Termék szinkron esetén: 

-  a webáruházunkba a szabad készlet mennyiségi adatok töltődnek át (nem a 

raktárban fellelhető /valós/ készletek). 

- a webáruházunkba a Kulcs-Soft szoftverben rögzített árak kerülnek átemelésre 

 



 

  

Kulcs-Soft szoftverben Webáruház beállítások 

 

A Kulcs-Soft szoftverben a Karbantartás főmenü alatt található a Webáruház 

beállítások opció, itt állíthatjuk bizonyos szinkronizációs adatokat. 

Automatikus frissítési gyakoriság (Az itt beállított időközönként fut le az automatikus 

szinkronizálás a Kulcs-Ügyvitel és a webáruház között. Percekben állítható be az érték. A 

szolgáltatást a szerver gépen ajánlott elindítani és paraméterezni,  Automata szinkronizáció 

futtatása rész.) 

Termék kategória (A kiválasztott termék kategória (egy termék-főkategória) szerinti 
szerkezetben kerülnek megjelenítésre a termékek a webáruházban. Ennek köszönhetően akár 
értékesítési időszakhoz, vagy kampányhoz igazítottan is percek alatt átrendezhető 
a webáruház termék navigációja. Amennyiben ide nem adunk meg egy termékkategóriát, úgy 
az összes termék kategória átkerül a ShopRenter webáruházunkba.) 

Szinkronizálásra kerülő árak: 

» Pénznem (Azt a pénznemet választhatjuk ki, melyben a webáruházunkban az elérhető 

egységárakat meg kívánjuk jeleníteni.) 

» Normál ár (Az alapértelmezett árakat tartalmazó árlistát választhatjuk ki itt. Azt az 

árlistát válasszuk, amely a webáruház normál eladási árait tartalmazza.) 

» Kedvezményes ár – Akciós ár (A kedvezményes árakat tartalmazó árlistát választhatjuk ki 

itt. Amennyiben ez különbözik a Normál ártól, akkor a Normál ár áthúzva jelenik meg és a 

kedvezményes ár lesz az eladási ár a webáruházban) 

Szinkronizálásra kerülő raktár: 

» Raktár (Az itt kiválasztott raktár termékeinek a készletéből kerül foglalásra, a szinkronizált 

megrendelések teljesítéséhez szükséges mennyiség.) 

 

 

http://tudasbazis.kulcs-soft.hu/kulcsugyvitel/11134/szolgaltatas-manager


 

  

Műveletek 

» Webáruház megnyitása (A webáruház oldala kerül megnyitásra.) 

» Webáruház állapotának lekérdezése ezen opció ShopRenter összekötés esetén nem hoz 

állapot adatokat, csak Kulcs-Soft (dobozos) webáruház esetén. 

» Webes adminisztrációs felület (A webáruház adminisztrációs felületére léptet be ez a 

gomb.) 

» Teljes termékszinkron indítása (Hatására a terméklistában webáruházas jelöléssel 

megkülönböztetett termékek összes adatai, nem csak a változások, szinkronizálásra 

kerülnek.) 

» Webáruház deaktiválása (Deaktivált állapotú webáruház esetén, a Kulcs-Ügyvitel szoftver 

adatai nem kerülnek szinkronizálásra. Újbóli aktiválás esetén, a deaktivált webáruház 

kapcsolatot állítjuk vissza. Tehát, a korábbi adatok és beállítások újra elérhetőek lesznek 

hatására.) 

» Beállítások frissítése (Ezáltal az új beállítások frissítése érhető el.)  

A beállításokat az oldal alján található Mentés gombbal nyugtázzuk. 


