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Vario Web Service  
 
univerzální konektor pro napojení internetových obchodů a dalších aplikací 
na systém Altus Vario. 
 
Autor: Ing. Přemysl Gütler, pgutler@4profit.cz, tel.: 608 044 042 
 
Konektor Vario Web Service umožňuje obousměrnou komunikaci se 
systémem Altus Vario založenou na standardních technologiích SOAP, XML 
a HTTP. Tyto technologie jsou vývojářům e-shopů dobře známé, proto je 
vytvoření kvalitního a bezpečného napojení na systém Altus Vario 
jednoduché a rychlé.  
 

 

Základní funkce  
 import objednávek 
 import registrací zákazníků 
 export dat – v ceně je sada základních výstupů pro napojení 

internetových obchodů  (adresář, katalog produktů, strom produktů, 
ceníky, parametry produktů a další)  

 možnost vytváření konfigurovatelných výstupů libovolných dat 
z Varia i dalších nadstavbových řešení (např. z modulu Expedice 
nebo doplňku Rozšíření e-shop) 

 poskytování rozdílových dat (většina výstupů může být e-shopu 
předávána pouze ve formě změn od posledního úspěšného přenosu, 
čímž je minimalizován objem přenášených dat a náročnost 
zpracování na straně e-shopu) 

 data pro online zobrazení seznamu a detailu zakázek, faktur, 
expedic i dalších dokladů 

 správně realizované napojení funguje zcela bezobslužně  

 import objednávek 
 registrace zákazníků 

 
 synchronizace e-shopů: 

(katalog, kategorie, ceníky, 
sklady, adresář a další) 

 

XML data Vario  
Web 

Service 

Interní komunikace 
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 k produktu poskytujeme technickou podporu a Vašemu dodavateli  
e-shopu nabízíme součinnost při vytváření napojení na systém Altus 
Vario.  

 

Společná datová základna 

S produktem Vario Web Service můžete mít na systémem Altus Vario 
napojeno hned několik internetových obchodů současně, dokonce i od 
různých výrobců. Můžete tak využívat výhod společné datové základny pro 
všechny Vaše e-shopy  a minimalizovat tímto náklady spojené s obsluhou 
jednotlivých e-shopů. Všechny Vaše e-shopy mohou být kompletně 
ovládány z přívětivého rozhraní systému Altus Vario.  

Univerzální rozhraní  

Produkt Vario Web Services je natolik univerzální, že ho lze často použít 
nejen k napojení internetových obchodů, ale i dalších aplikací, které 
potřebují komunikovat se systémem Altus Vario (systémy Vašich 
dodavatelů či odběratelů, speciální aplikace zákazníka, vyhledávače). 

Zkušenosti 
Mezi výrobce internetových obchodů, kteří již úspěšně využívají produkt 
Vario Web Service pro napojení na systém Altus Vario patří například tato 
řešení: 
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Ostatním výrobcům internetových obchodů rádi poskytneme potřebnou 
součinnost pro vytvoření kvalitního napojení na systém Altus Vario.  
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Technické požadavky 

- pevná IP adresa internetového připojení 
- Altus Vario ve verzi SQL nebo MSDB  
- IIS na serveru pro instalaci webové služby 
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Ukázka rozhraní webové služby 
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Seznam základních výstupů webové služby (ExportList)  

 
Export Popis 

Firma Informace o firmě 

Firma_Bankovni_spojeni Bankovní spojení firmy 

Firma_Zpusob_dopravy Způsoby dopravy objednávek 

Firma_Zpusob_uhrady Způsoby úhrady objednávek 

Katalog Katalog produktů 

Katalog_obrazky Obrázky k produktům z katalogu 

Katalog_souvisejici Související produkty 

Kategorie Kategorie (strom) produktů 

Kategorie_produkty Zařazení produktů do kategorií 

Ceniky Seznam prodejních ceníků 

Cenik Prodejní ceníky produktů 

Sklad Stav skladu 

Firmy Adresář – seznam zákazníků 

Kursy Kursy měn 

Errors Zobrazení chyb komunikace 

Zakazky_seznam  Seznam zakázek (parametrický) 

 
Seznam výstupů se může lišit dle konkrétní implementace 

Import objednávek  

 
Objednávky jsou webovou službou importovány do modulu zakázky ve 
Variu.  
Import podporuje tyto funkce:  
 

 výběr knihy pro import objednávek 
 generování čísla dokladu podle nastavení číselných řad knihy 
 načítání údajů platebního styku do dokladu z výchozího bankovního 

spojení firmy. Použité bankovní spojení může být předefinováno 
v XML. 

 načítání výchozích hodnot dokladu a položek ze šablony (nejsou 
podporovány některé výchozí hodnoty zadané funkcí). Výchozí 
šablona knihy může být předefinována v XML.  

 nastavení data objednávky a hospodářského roku  
 zaokrouhlování částek položek a dokladu dle nastavení Varia 
 dohledání aktuálních sazeb DPH katalogových produktů dle 

nastavení Varia a místa plnění dokladu 
 doplnění údajů o produktu z katalogu 
 výpočet částek bez DPH a DPH dle sazby DPH a nastavení 

zaokrouhlování 
 doplnění ceny základní do dokladu pro výpočet slev 
 dohledání skladu dle nastavení knihy.  
 automatické dohledání kurzu dokladu a doplnění částek v CZK pro 

objednávky v cizí měně.  
 doplnění údajů o zákazníkovi z adresáře podle pole Firma nebo 

Firma_guid. 
 zápis informace o importu objednávky do Deníku událostí. 
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Příklad xml struktury pro import objednávky 
  

 
 
Příklad xml struktury pro import zákazníka do adresáře 
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Rozšiřující příklad - objednávka v cizí měně bez vazby na adresář: 
  

 
 


