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eHurt  - internetowy sklep B2B do enova 
 

eHurt  - jest to sklep internetowy dedykowany do oprogramowania enova. 
Współpracuje on-line z systemem enova przeznaczony do obsługi sprzedaży w 
modelu B2B. 
 
Sklep posiada rozbudowane możliwości prezentacji produktów na stronie witryny internetowej. 
Możliwe jest przygotowanie dla sklepu indywidualnych szablonów graficznych tak, aby 
dopasować jego wygląd do oferty i potrzeb klienta. 

W prezentowanym rozwiązaniu położono nacisk na obsługę bardzo dużej liczby kartotek 
towarowych. W sklepie można poruszać się po katalogu towarów poprzez grupy (cechy zwykłe 
lub hierarchiczne) definiowane po stronie programu enova, np. Producenci czy Grupy 
produktowe.  Do dyspozycji jest wyszukiwarka wg kodu lub nazwy towaru. Wyświetloną listę 
można dodatkowo filtrować według wyżej wymienionych grup. 

Każdy towar w sklepie posiada indywidualną kartę z takimi elementami jak galeria zdjęć, kod, 
opis, załączniki oraz pobierane bezpośrednio z bazy enova dostępne ilości na magazynie i 
indywidualne ceny kontrahenta. Mechanizmy wbudowane w sklep pozwalają na definiowanie 
dodatkowych atrybutów kartoteki towaru (nie przechowywanych w programie enova), które 
mogą być prezentowane na każdym z towarów. Te parametry służą do zaawansowanego 
filtrowania wyświetlanych kart towarowych. 

Jest możliwość importowania definicji cech, wartości tych cech i produktów z arkuszy Excel. 
Radykalnie przyspiesza to tworzenie dużej ilości kartotek towarowych w sklepie. Również w ten 
sposób można importować zdjęcia i załączniki. 

Klient może tworzyć wiele zapamiętywanych w bazie koszyków zakupowych. Z koszyka po edycji 
i zatwierdzeniu tworzy się zamówienie. Zamówienia z dodatkowymi opisami tworzone są 
bezpośrednio w enova, a klient może na bieżąco w swoim Panelu Klienta obserwować stan 
realizacji zamówienia.  Utworzone zamówienie można ponownie przekształcić w koszyk i dalej go 
edytować. 

Klient logując się na konto ma dostęp do Panelu Klienta, w którym poza stanem swoich zamówień 
może sprawdzić historię faktur oraz rozrachunki. 

W programie enova administrator sklepu posiada Panel Administracyjny, z którego między 
innymi może zarządzać produktami, ich wyświetlaniem w ofercie sklepowej, budować listy 
parametrów (cech towarów), zarządzać kategoriami, producentami oraz administrować 
użytkownikami. 

Sklep został zbudowany w oparciu o skrypty PHP współpracujące z pomocniczą bazą MySQL po 

stronie serwera www. Na tym serwerze znajdują się „najcięższe” elementy sklepu, np. zdjęcia czy 

załączniki. Sklep komunikuje się z bazą enova za pośrednictwem usług sieciowych serwera IIS 

specjalnie do tego przygotowanych. Optymalizacja zapytań do bazy pozwala na obsługę dużej ilości 

towarów, klientów i zapytań przy niskich wymaganiach łącza dostępowego. Wprowadziliśmy 

dodatkowe mechanizmy, m.in. cache’owanie danych, aby zwiększyć wydajność sklepu. 
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Najważniejsze cechy systemu:  

 Internetowy dostęp do oferty firmy dla klientów biznesowych; 
 Dostępność do oferty 24h /dobę; 
 Mniejsze obciążenie działu sprzedaży; 
 Oferta dostępna tylko dla wybranych klientów; 
 Bezpieczne połączenie z enova; 
 Ceny zgodne z polityką rabatową określoną w enova; 
 Dane towarów, specyfikacje, załączniki, zdjęcia; 
 Optymalizacja pod dużą bazę cennikową i wolne połączenie dostępowe; 
 importy 
 Zawsze aktualne informacje cenowe i o dostępności towaru; 
 Listy rozliczeń i płatności; 
 Lista zamówień; 
 Lista faktur. 

 

Wymagania 

 Komputer dedykowany do komunikacji z programem enova - obsługa IIS; 
 Hosting WWW - obsługa PHP 5.2.6 lub wyżej + MySQL 5 lub wyżej; 
 enova – moduł Handel Złoty, baza w wersji 7.6 lub nowszy; 

 

Instalacja 

 Instalacja i konfiguracja IIS; 
 Konfiguracja enova; 
 Instalacja skryptu na hostingu www; 
 Konfiguracja bazy MySQL na hostingu; 
 Konfiguracja uprawnień i dostępów; 
 Implementacja podstawowych danych graficznych - logo, tło, baner. 

 


