Entegra Kullanım Dökümanı
Son Güncelleme: 01.10.2016

1. Önsöz
10 yılı aşkın süredir Bilişim sektöründe yapmış olduğumuz çalışmalar; bize bir kurum için en değerli şeyin zaman olduğunu
öğretti. Zamanı doğru ve verimli kullanabilmek için her zaman çok çalışmanın yeterli olmadığını, bazı küçük sistemsel
müdahalelerin kurumun üzerinden hiç de küçümsenemeyecek kadar iş yükünü aldığını ve bunu da kolay yöntemlerle
kazanca çevirdiğini gözlemledik. Vasıflı bir çalışanın saatlerce uğraşarak yapacağı işlemleri bir tık'a bile gerek kalmadan
sistemlerimize otomatik olarak yaptırmaya başladık. Bugün gelmiş olduğumuz noktada E-ticaret siteleri ve diğer internet
satış platformları üzerinden (gittigidiyor, n11, sanalpazar, hepsiburada Fiyat karşılaştırma siteleri vb.) satış yapan firmaların
yaşadıkları kronik stok, fiyat, toplu ürün aktarımları, gelen siparişlerin manuel işlenmesi gibi güncelleme sorunlarının
farkına vardık. Bu problemlere basit ve sonuç odaklı çözümler getirerek bu işlemlerin tamamının otomatik olarak sistem
tarafından yapılmasını sağladık. Böylece sistemlerimizi kullanan firmaların hem zamandan, hem de paradan tasarruf
etmelerini sağlayarak, satışlarını daha verimli ve kazançlı hale getirmeleri için öncü olduk. Entegra Bilişim olarak hedefimiz;
tüm hizmet verdiğimiz firmaların iş yükünü azaltarak satışlarını artırmak ve bu artışın kalıcı olmasını sağlamaktır.

2. Entegra Ne İşe Yarar?
Entegra, entegrasyon kelimesinden doğmuş bir programdır. Entegra’nın temel amacı, e-ticaret sektöründe satış yapan
firmanın ihtiyaçları doğrultusunda tüm işlemlerini tek bir panelden yönetmesini amaçlar.
Entegra’nın yapabildikleri basit olarak n11, gittigidiyor, hepsiburada, sanalpazar, akakçe gibi satış yapılacak pazaryerleri
platformlarını, E-ticaret sistemleri ile (ideasoft, tsoft, projesoft, shopphp vb,) kendi web sitesini ve muhasebe
programları ile (Logo, Mikro, Akınsoft, Eta, Nebim, Netsis, Vega, Dia, Nethesap) çift taraflı entegrasyonunu sağlar.
Tüm ürünler anlık tüm platformlarda güncellenir, tüm platformlardan gelen siparişler anlık olarak Entegra dan veya
Muhasebe programından faturalandırılabilir.
Stok takibi, stok-fiyat güncellemeleri gibi işlemleri kaynak olarak alınan yere göre (muhasebe programı, kaynak xml
gibi) bütün her yerde günceller. Aynı zamanda gelen tüm siparişlerin faturaları Entegra’dan kesilebileceği gibi, Entegra
ile bağlantısı yapıldığında muhasebe programından da kesilebilir.
2.1. Anlık Güncelleme
Entegra, Windows tabanlı masaüstü bir yazılımdır. Program için yapılan herhangi bir işlem (stok,fiyat güncelleme,
sipariş düşmesi gibi) sistem içerisinde anlık olarak gerçekleşir. Bunun sebebi Entegra’nın bağlantılı olduğu herhangi bir
platformla karşılıklı bir şekilde çalışmasıdır.
Örneğin; Entegra’da n11’de 20₺’ye sattığınız bir ürünün fiyatını 30₺ yaptınız. Sadece ‘’Enter’’ tuşuna basarak anlık
olarak o ürünün fiyatını güncelleyebilirsiniz.
Ayrıca herhangi bir platformdan gelen siparişin ürün miktarına göre, bağlantılı olduğu tüm platformları günceller. Bu
örnek olarak ta; diyelim bir üründen stoğunuzda 10 adet var ve Hepsiburada’dan 3 adet sipariş geldi o üründen.
Entegra siparişi algılar algılamaz bütün her yerde stoğu ‘’7’’ olarak günceller.
3. Kullanım Şeklinin belirlenmesi
Her E-ticaret firmasının kendine göre bir sistemi vardır. Buna bağlı olarak ürün kaynağının belirlenmesi, stokların
tutulacağı kaynağın belirlenmesi, faturanın kesileceği platformların belirlenmesi gibi konuların net ve stabil olması
gerekir. Bunlar belirlendikten sonra da işlem döngüsü kurgulanır ve sistemin stabil bir şekilde çalışması sağlanır.

3.1. Ürün Kaynaklarının Belirlenmesi
Ürünlerin çekileceği kaynaklar için farklı yöntemler mevcuttur. Eğer ürünler satış yapılan bir e-ticaret sitesinden
çekilecekse bu genelde Xml formatında olmaktadır. Aynı şekilde tedarikçiler de kendi sitesinden ürünleri çıkarırken Xml
dosya formatını tercih ederler. Bu şekilde ürüne ait tüm özellikleri elde ederek Entegra’ya yüklemek mümkündür.
Diğer bir durum ürünlerin excel formatında yüklenmesidir. Entegra’ya ürünler excel ile yüklenmek isterse Entegra’ya
uygun excel formatına çevirilerek yüklemek mümkündür.
Bunun dışında n11, gittigidiyor gibi platformlardan API kullanılarak ta ürünler çekilerek ürün havuzu oluşturulabilir.
Bir muhasebe programı kullanılıyorsa Entegra her 5dk da bir kullanılan muhasebe programından stokları çeker ve
günceller.
3.2. Stokların Tutulacağı Platformun Belirlenmesi
Öncelikle satılan ürünlerin stoklarının takibi çok önemli bir husustur. Fiziki satışların olduğu firmalar stoklarının yanı sıra
gelir-giderlerini de ayrıntılı bir şekilde takip etmek için genellikle muhasebe programı kullanırlar. Bu tarz firmalarda
muhasebe programıyla Entegra bağlantısı yapılarak stoklar buradan çekilir ve takibi yapılır.
Eğer herhangi bir muhasebe programı kullanılmıyor ise, ürünler Entegra’nın ürün havuzuna herhangi bir kaynaktan
aktarılınca stoklar yine Entegra’dan takip edilebilme imkanı vardır.

Tedarikçilerinden XML alan firmalar ise, Entegra’ya XML tanımladıklarında ürünün stoğunu ve diğer bilgileri ne olarak
belirlenmişse, stok, giyat ve diğer alanlar buna göre güncellenir. Entegra’da XML’ler istediğiniz dakikada bir otomatik
güncellenebilir.
3.3. Faturanın Kesileceği Platformun Belirlenmesi
Satış yapılan yerlerden gelen siparişlerin faturalarının kesilmesi de bir diğer önemli konudur. Tüm bağlantılar yapılıp,
tam bir entegrasyon sağlandığında farklı platformlardan gelen siparişler Entegra’ya düşer. Eğer muhasebe programıyla
bir entegrasyon yapılmayacaksa, faturalar Entegra üzerinden rahatlıkla kesilebilir. Tabi bunun için önce örnek bir
fatura, Entegra’ya tanımlanması gerekmektedir.
Eğer muhasebe programından fatura kesilecek ise, fatura tasarımı muhasebe programına tanımlı olduğu için herhangi
bir ekstra işlem yapılması gerekmemektedir. Gelen siparişler muhasebe programının siparişler bölümünü Entegra
tarafından otomatik olarak aktarılır. Müşterilerin cari kartları otomatik olarak açılır. Siparişler muhasebe programından
tek tek veya topluca faturalaştırılarak kesilir. Fatura kesildiğinde stok otomatik düşer. Entegra stok adetinin değiştiğini
algılar ve tüm bağlı olan pazaryerleri ve eticaret sitelerini anlık olarak otomatik olarak günceller.

3.4. İşlem Döngüsünün Tamamlanması
Önceki konularda bahsettiğimiz işlemler çözüldüğünde artık döngünün tamamlanmış olması gerekmektedir. Ürünün
kaynaktan çıkması, istenilen platforma gönderilmesi ve buralardan gelen siparişlerin istenilen yerde toplanarak
faturalandırma işleminin yapılması, fatura kesildiğinde stokların düşmesi ve yeni stokların tüm platformlarda
güncellenmesi.

3.5. Api Bilgilerinin Alınması

N11 Api bilgisi alınması:

Entegra’nın pazaryerleri ile entegre bir şekilde çalışabilmesi için API bilgilerinin alınması gereklidir. N11 ve Gittigidiyor
tarafında bu bilgilerin alınmasını aşağıda inceleyebilirsiniz.
N11 Satış Ofisi Panelinizden, Hesabım’ın Üzerine Gelerek
alta çıkan sekmelerde API Hesapları sekmesini
seçiniz(yanda). Ardından açılan sayfada ilk adım Yeni Hesap
Oluştur olacaktır. Ardından Yeni API şifresi oluştur diyerek
mevcut API anahtarınız için oluşturulan API şifrenizi mail
adresinize gelmesini sağlacaksınız (alttaki resim). Entegra
için gerekli olan API Anahtarını ve API Şifresini paylaşarak
entegrasyonu sağlamış olacağız.

Gittigidiyor’dan API almak için önce mağaza satın almak gerekmektedir. Mağaza aldıktan sonra dev.gittigidiyor.com’a
girilerek API Anahtarları butonuna iki kere basılır. SÖZLEŞME onaylanır. API Hesabı oluşturmadan kurumsal ve Web
seçilerek Api KEY ve Api secret bilgileri oluşturulur. Bu işlemden sonra Api.destek@gittigidiyor.coma role bilgilerinin
talep edildiği aşağıdaki formda yıldızlı alanlar doldurularak gittigidiyor ye kayıtlı mail adresinden mail atılır. Maile
destek talebiniz alınmış cevabı geldikten sonra gittigidiyor’dan role tanımlaması yapılmıştır mailinin gelmesi beklenir.
Bu mail 1-7 gün arası gelmektedir.

Hepsiburada.com Api – Merchant İD Bilgilerinin Alınması
https://mpop.hepsiburada.com/#/account/sign-up Linke tıklayarak formu doldurup hepsiburada ya başvurabilirsiniz.
Başvuru formunu doldurup gerekli evrakları sisteme yükledikten sonra. Panelden satıcı desteği için tıklayına basılır ve
konu kısmına Merchant id talebi yazılarak, açıklamaya “Entegra ile çalışıyoruz ürün ve sipariş entegrasyonları için

gerekli Merchant id leri göndermenizi rica ederiz.” Yazarak formu yollayabilirsiniz. Hepsiburada birkaç gün sonra geri
dönüş yaparak Merchant id leri tarafımıza gönderecektir.

Gittigidiyor Role Bilgilerinin Alınması
Aşağıdaki formda gerekli bilgiler doldurularak api.destek@gittigidiyor.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Gelen bilgiler Müşteri Formunun içerisine girilip tarafımıza iletilmelidir.

Merhaba Sayın İlgililer,
Toplu ürün aktarımı için sizlerden gelecek
Api / role name password bilgisine ihtiyaç duymaktayız.
Yardımcı olabilirseniz seviniriz.
Saygı ve Selamlarımızla
Üye adımız:
Mağaza adi:
Ad:
Soyadı
Mail adresi:
Telefonu:
Entegrasyon Firması Adı: Entegra Bilişim
Firma Email Adresi: destek@entegrabilisim.com
Telefonu: 0850 733 9152
Firma Web sitesi: www.entegrabilisim.com (http://www.entegrabilisim.com/)
Kullanım amacınız ve uygulamanız hakkında detaylı bilgi: Entegrasyon programıyla
ürünleri Gitti Gidiyor’a aktarmak.

4. Genel Özellikler
Entegra’da yapılacak her işlem için programın genel özellikleri hakkında bilgi sahibi
olunması gereklidir. Bunlar kategori yönetimi, Spec/Özellik Yönetimi, Marka Yönetimi,
Seçenek/Varyant Yönetimi, Ürün Girişi ve Yöntemleri, Toplu Ürün Yönetimi, Ürün
Düzenleme ve Güncellemeleri, Uyumluluk, Yayınlama/Hata Kontrol, Sipariş Yönetimi ve
Raporlamalar gibi genel başlıklar altında toplanmıştır.
4.1 Kategori Yönetimi (tugberk)
Entegra’da en önemli konulardan biri de kategori yönetimidir. Öncelikle kendi
tarafımızda bir kategori ağacı olması gerekmektedir. Eğer dışarıdan XML ile ürün
aktarımı varsa, bu XML dosyasının içerisinde herhangi bir kategori ağacı olacağından bu

kategori ağacı birebir Entegra’nın içerisine aktarılabilir. Eğer sıfırdan ürün girişi yapılacaksa, yeni bir kategori ağacının
oluşturulması muhakkak gereklidir.
Entegra’da kategori oluşturmak oldukça basite indirgenmiştir. Kategoriler sekmesinden Kategori Listesine ulaşarak,
Ekle butonuna tıklandığında boş bir kategori formu çıkacaktır. Ekleyeceğimiz kategori ismini basit bir şekilde yazarak
ekleyebiliriz.
Kategori kısmında bir diğer önemli husus ise ‘’Kategori Eşleştirme’’si yapılmasıdır. Kategori Form’unun içerisinde N11
ID, GG ID kısımlarında Seç butonunda tıklanarak ilgili kategori seçilerek gerekli eşleştirme yapılır.
Pazaryerlerinde bazı kategorilerde ürünlere zorunlu olarak özellik girilmesi gerekmektedir. Marka, renk, boyut vs. gibi
olan bu özellikler ürün girişinde zorunluluktur. Ancak kategori eşleştirmede bu işlemi kategori bazında yapmak ta
mümkündür. Kategori bazında bu özellikler girilerek önemli bir iş yükü azaltılmış olur.
Eğer istenirse de ürün bazında bu eşleştirmeler yapılabilir.

Ayrıca Kategori Yönetiminde yapılabilecek Şablon Çalışmaları gibi özellikler de yapılabilir. Bu konuları ileriki sayfalarda
bulabilirsiniz.

4.2 Spec / Özellik Yönetimi
Eğer Opencart Altypısında bir e-ticaret sistesi kullanıyorsanız, ürünleriniz özelliklerine göre site içerisinde filtrelendirme
yapabilmeleri için yapılmış Spec/Özellik girilebilmektedir.
4.3 Marka Yönetimi
Yine Opencart Altyapısı’nda kullandığınız siteniz için Marka bazında arama yapılması için bir özelliktir. Ayrıca dışardan
alınan XML içerisinde bu bilgi mevcut ise yine tanımlama yapılabilmektedir.

4.4Seçenek/ Varyant Yönetimi

Bir ürünün varyantı, o ürünün rengi, bedeni, aroması, modeli gibi
bilgilerdir. O ürün satın alınırken bu seçenekler seçilerek istenilen ürünün
alınması sağlanır. Her platformun varyantlar içinuyguladğı sistem farklıdır.
Örneğin Gittigidiyor’da varyantlı satılan bir t-shirt’te renk ve bedenin
zorunlu olarak girilmesi gereklidir.
Sıfırdan girilecek ürünlerde, eğer ürün varyantlıysa, Entegra’nın ana
menüsünde Seçenekler kısmına girilerek Ekle denip yeni varyantlar
eklenebilmektedir.

4.5 Ürün Girişi, Ürün Kaynakları ve Yöntemleri
Entegra’da ürün girişi için 5 farklı yöntem vardır. Bunlar Manuel Ürün Girişi, Xml ile ürün girişi, Toplu excel ile ürün
girişi, Muhasebe Programından Ürünlerin Çekilmesi ve API ile ürünlerin platformlardan çekilmesidir.
Manuel ürün girişi için, Entegra’da ürün listesi sekmesinden Ürün Ekle diyerek yeni bir Ürün Formu açılır.
Ürünün gerekli bilgileri girilir (ilan başlığı, stok, fiyat, resim vs.) ve ardından nereye gönderilmek isteniyorsa bu form
üzerinden seçilerek ürünü kaydedip gönderilmesi sağlanır.
Xml ile ürün girişi ise; kaynak Xml dosyasının Ana Menüde Import Xml kısmından tanıtılarak eklenir. Entegra’da
Xml içerisindeki taglar eşleştirilerek ürün girişi sağlanır. Bu aşamadan sonra ürünlerin kaynağı Xml dosyası olduğu için
herhangi bir güncellemede, değişiklikleri Entegra otomatik olarak yapar.
Toplu Excel İle Ürün Aktarımı ise; Entegra Ana Menüsü’nde Excel Yükle butonuyla yapılabilecek bir işlemdir.
Ürünlerinizi herhangi bir excel dosyasında ise bunu Entegra’ya uyumlu hale getirerek ürün girişi yapılabilir.
Muhasebe Programından Ürün Kaynağı Ekleme ise; eğer Entegra ile uyumlu muhasebe programınız entegre
edilmiş ise muhasebedeki ürünler otomatik olarak çekileceği için ürün girişi sağlanmış olur. Muhasebe’deki herhangi
bir güncellemede, değişiklikleri Entegra otomatik olarak yapar.
Son olarak API ile ürün aktarımı ise; herhangi bir platformdaki ürünleri girilmiş tüm özellikleriyle
çekilebilmesidir. Örneğin Gittigidiyorda satıştaki ürünlerinizi girilmiş tüm özellikleriyle (varyantlar, alt başlık vs)
aktarılması sağlanır.

4.6 Toplu Ürün Yönetimi

Entegra’da sıfırdan ürün girişi yapabilmek için öncelikle Ürün Listesi kısmına girilmelidir. Ardından Ürün Ekle kısmına
tıklanarak açılan Ürün Formu’ nda gerekli kısımların doldurulması gereklidir. Zorunlu olarak Kategorisi, Stok Kodu, Stok
İsmi(İlan Başlığı), Fiyatları bu formda girilmelidir. Ayrıca ürünün görseli olmak zorundadır. Bunun için Resimler
kısmından ürün görseli eklenebilmektedir. Bunlar tamamlandıktan sonra ürünü nereye göndermek istiyorsak, Eticarete, N11’e, Gittigidiyor’a, Sanalpazar’a Gönder sekmelerini tiklemek gereklidir. Ardından Entegra ürünü gönderme
işlemine başlayacaktır.
Ayrıca şunu belirtmekte fayda var; İstenirse ihtiyaca göre bu form daha da dolu hale getirilebilir. Ürünün varsa
Barkodu, faturaya yazılacak ürün ismi ile ilan başlığı farklı ise Fatura İsmi, Alt Başlık, Açıklama (istenirse şablon
çalışması) gibi bilgiler de girilebilir.

4.7 Ürün Düzenleme ve Güncelleme

Entegra’da ürünlerinizin fiyat ve stok bilgilerini hızlı bir şekilde düzenleyebilmek için Entegra Ana Menü’den
ürün listesine girmeniz gerekmektedir. Ürünü-ürünleri isminden ya da stok kodundan arayarak, kategorilerden
filtreleyerek bulabilirsiniz. Ardından düzenleme yapmak için Düzenleme Aktif(1numara) kısmını tiklemeniz
gerekmektedir. Fiyat 1-2-3-4 (2 numara) kendi siteniz için ya da dışarı verdiğiniz Xml’ler için kullanabileceğiniz
alanlardır. Buralara tıklayıp değer girebilirsiniz. Adet (3numara) kısmı stoğunuzu girdiğiniz kısımdır. Eğer kaynak
muhasebe ya da Xml’den geliyorsa bunlar kaynağa göre güncellenecektir. N11’de 3 farklı indirim tipi uygulanmaktadır.
Bunlar 1-İndirim Tutarı, 2-İndirim Oranı, 3-İndirimli Fiyat cinsindendir. Ürün listesinde (4.numara) Fiyat N11-İndirimsiz
fiyat, N11 İ.T- İndirim Tipi, Fiyat n11 İ.D.- İndirim Değeridir. Buna göre göre güncelleme yapılabilir.
Fiyat GG-HB-SP kısımları (5.numara) ise sırasıyla Gittigidiyor, Hepsiburada, Sanalpazar fiyat alanlarıdır. Nu
kısımlardan fiyat güncellemesi yapabilirsiniz.
Fiyat Xml (6numara) değişken olup ürünün kaynak olarak geldiği (Xml,Muhasebe gibi) yerdeki fiyatını gösterir.
Örnek Xml’den gelen fiyata göre hesap yapıp fiyat ayarlaması yapılabilir.
Not: Sütuna tıklayıp değer girildikten sonra “enter”a basılması yeterlidir. Entegra otomatik güncelleme
yapacaktır.

1 numaralı alanda ürünün genel bilgileri olup gerekli durumda güncelleme yapılabilir.
2 numaralı alanda 8 farklı esnek bir şekilde kullanılabilecek Fiyat kısmı vardır. Unutulmamalıdır ki bu formda
fiyatlar KDV hariç şekilde girilmekte ve düzenlenmektedir.
3 numaralı sekmeye tıklayarak “Resimler” kısmına geçilebilir ve burada ürüne resim eklenebilir, varsayılan (ilk
görüntülenen) resim seçilebilir.
4 numaralı alan n11, gittigidiyor, hepsiburada fiyatlarının düzenlendiği kısımdır.
5 numaralı alan Stok Kısmıdır. “Adet” kısmı güncel reel stoğu ifade eder. “Stok 2” ise hayali stok olarak
düşünülen bir durumdur. Eğer buraya bir değer girilirse sipariş geldiğinde o girilen değerden stok düşmez hep aynı
kalır. Sürekli tedarik edilen, stoğu tutulmayan durumlarda kullanılabilir.
6 numaralı kısım Xml’den gelen ürünleri düzenleme yaptığımızda kullanacağımız kısımdır. Örneğin ürünün
açıklamasını değiştirdiniz, güncellediniz diyelim, “Açıklama güncellenmesin” diyerek bir sonraki Xml güncellemesi
yapıldığında Açıklama kısmına dokunulmamasını sağlamış oluruz.
7 numaralı kısım ürünün nereye gönderilceğin karar verildiği kısımdır. Örneğin Gittigidiyora Gönder’e tik koyar
ve Kaydet derseniz Entegra o ürünü otomatik gönderir.
8 numaralı kısım “Açıklama” kısmıdır. Buraya ürünün teknik açıklamalarının yanında görsel çalışmalar da
yapılabilir.

9 numaralı kısım ise “Kaydet” butonu olup yapılan güncelleme değişiklikleri kaydetmeye yarar.

4.8 Uyumluluk / Birden Fazla Başlık Ekleme

Uyumluluk aynı ürünün farklı isimlerde ve farklı kategorilerde çoğaltılıp, açılan birden fazla ilanın Entegra’da
tek bir ürüne bağlanmasını sağlayan durumdur. Müşteriler platformda arama yaptıklarında aradıkları ürünleri
bulamıyor ya da farklı kelimelerle arıyor olabilirler. Bu gibi durumlarda da Uyumluluk çözüm olarak kullanılabilir.
Örneğin Unisex bir T-shirt için seçilecek kategori karşıdaki platformda olmayabilir. Aynı ürünü Uyumluluk ile
hem Erkek T-shirt hem de Bayan T-shirt kategorisine atarak müşterilerin ürününüze ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Bir başka örnek olarak; birden fazla markanın birden fazla modeli için uyumlu bir şarj aleti olsun. İlan başlığında
tüm markaların tüm modellerini yazmak mümkün olmayacağı için, Entegra’da Uyumluluk modu kullanılarak aynı ürünü
farklı marka/modeller için bir çok ilan açılabilir.
1 numaralı kısım Ürün Formu içerisinde Uyumluk alanına girmeyi sağlayan buton.
2 numaralı kısım Uyumluluk Ekleme butonudur.
3 numaralı kısım yeni açılacak ilan ismidir.
4 numaralı kısım Uyumluluğun nerede açılacağının belirlendiği kısımdır.
5 numaralı alan eğer farklı bir kategoriye gönderilcekse, farklı kategorinin seçileceği alandır.
Bunları yaptıktan sonra Uyumluluk Formundan Ekle diyerek yeni ilan açmış oluruz.
4.9 Yayınlama / Hata Kontrol

Ürün formunun içerisinden ürün nereye gönderilmek isteniyorsa o platforma gönder kısmının tiklenmesi
gerektiğini daha önce bahsetmiştik. Ürün platforma gönderildikten sonra Ürün Form’unun içerisinde “Sanal Mağaza
Ürünleri” kısmından ürünün nereye gittiğini ve yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol edebiliriz. Kontrol edilecek
platformu tıklayarak Mağazada Aç butonuna tıklarsak program direkt ürünün linkine göndermektedir.
Eğer ürün gönderilirken platform tarafından bir hatayla karşılaşıldıysa “Hata Mesaj” kısmından sorunun ne
olduğunu görerek müdahale edebilirsiniz.

Entegra’ya, entegrasyonun sağlandığı platformlardan gelen siparişler düşer. Ana menüden “Siparişler”
kısmında girildiğin karşımıza yukarıdaki resimdeki gibi bir ekran çıkar. Burada gelen siparişlerin, nerden geldiği, hangi
tarihte geldiği, sipariş ayrıntılarının hepsini görebilir ve siparişleri faturalandırabiliriz.
1 numara Kaynak olarak nereden geldiğini (n11,hepsibura,e-ticaret sitesi vb.) filtrelemek için kullanılır.
2 numara Tarih filtrelemesinin olduğu kısımdır. Aktif olması için tiklenmelidir.
3 numara Filtrelemeye göre faturaları karşımıza çıkarmaya yarar.
4 numara manuel olarak Sipariş Ekleme kısmıdır.
5 numara seçilen siparişleri yazdırma ekranına gönderir
6 numara siparişler Excel olarak dışarı aktarmaya sağlar
7 numara eğer Entegra muhasebe programı ile bağlanmışsa, siparişleri muhasebe programına göndermeye
yarar.
8 numara toplam sipariş miktarını gösterir. (filtrelemeye göre)

Ana menu

Durum çubuğu
Ana menunun en altında Entegra’nın yaptığı işlemlerle ilgili sizleri bilgilendirmeye yönelik bir durum çubugu yer
akmaktadır.
Versiyon: Durum çubuğunun yer alan kısaltılmış ifadeler Entegranın bağlı olduğu entegrasyon noktalarına göre değişiklik
göstermektedir. Klasik olarak durum çubuğunun en başında virgül ile ayırılmış 2 sayı bulunmaktadır. Bu kısım entegra’nın
versiyonunu belirtmektedir. Entegra güncellendikçebu rakamlar değişir. Hangi versiyonu kullanıdığınızı bu alandan
görebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte kullanılan versiyon 103,114 tür.Virgülden öncesi (103) programın versiyonunu, virgülden
sonrası (114) veritabanı versiyonunu belirtmektedir.

Eticaret: Bu kısım entegra nın bağlı olduğu eticaret platformunuza gönderilen ürün bilgilerini gösteren sayaç kısmıdır. Bu
ve bunda benzer yanında numara(geri sayan sayaç) olan kısımlarda bir hareket gördüğünüzde entegra orada bulunan sayı
kadar ürünü güncellemeye başlamış ve kuyruğa sokmuştur. Yanı gördüğünüz rakam o platforma gönderilen güncelleme
sayısının kuyrukta bekleyen kısmıdır. Örnek olarak Eticaret:150 yazıyorsa entegra 150 ürünü eticaret platformunuzda
güncelleyecektir. Bu sayaçta belirtilen sayı giderek azalacak ve sona erdiğinde (0) güncellemeler tamamlanmış olacaktır.
ETK: Entegranın bağlı olduğu eticaret platformuna giden güncellenecek kategori sayısı kuyruğudur.

ETM: Entegranın bağlı olduğu eticaret platformuna giden güncellenecek marka sayısı kuyruğudur.
ETS: Entegranın bağlı olduğu eticaret platformuna giden güncellenecek seçenek sayısı kuyruğudur.
DPR: Dowload edilmesi (indirilmesi) gereken / edilen resim kuyruğunun sayısıdır. Genellikle DPR kısmı yenibir Xml import
edildiğinde veya excell den toplu ürün/resim eklendiğinde entegra tarafından algılanan resim linkleri öncelikle entegra
klasörü içinde bulunan dowload klasörüne indirilir. DPR: 0 olduğunda download edilecek resimlerin bittiği anlamına gelir.
YRS: Yüklenen / upload edilen (yüklenmesi gereken) resim kuyruğunun sayısıdır. Genellikle yenibir Xml import edildiğinde
veya excell den toplu ürün/resim eklendiğinde entegra tarafından algılanan resim linkleri öncelikle entegra klasörü içinde
bulunan dowload klasörüne indirilir. DPR: kısmında kuyruk oluşmaya başlar,Dpr azaldıkçayani resimler indikçe entegra
diğer taraftan inen resimlerin adlarını ürün adı şeklinde düzenleyerek (Seo için) işler, watermark kullanıyorsanız watermark
basar. (Bknz. Ürün formu>Resimler. ) İşlenmiş olan bu resimleri de YRS: kısmında kuyruğa sokarak ayarlar>eticaret
kısmında bağlanmış olan internet sitesinin resimler klasörüne yükler (uplad eder). Bu işlemler bittiğinde ürünlerin resim
indirme ve yükleme işlemi tamamlanmıştır.
N11: Bu kısımda entegra’nın o anda n11 platformuna eklediği veya güncellediği ürün kuyruğunun sayısını görürsünüz.
GG: Bu kısımda entegra’nın o anda gittigidiyor platformuna eklediği veya güncellediği ürün kuyruğunun sayısını
görürsünüz.
GG Listeleme: Bu kısımda gittigidiyor platformunda süresi biten ürünlerin otomatik olarak entegra tarfından yeniden
listelendiğinin kuyruğunu görebilirsiniz.
GG Sonlandırma: Bu kısımda Entegranın otomatikolarak algılayarak süresi biten ürünleri veya stokları tükenen ürünleri
gittigidiyor üzerinden kapattığının kuyruğunu görebilirsiniz.
GG D: Gittigidiyordan entegra tarafından silinen ürün kuyruğunun sayısını görürsünüz.
GG K: Bu kısımda ayarlar>gittigidiyor>kategorileri oluştur butonuna bastığınızda sistem Gittigidiyor üzerindeki en güncel
tüm kategori ağacını kendi içerisine çekmeye başlayacaktır. Örnek olarak GG K: 0/4630 gibi bir sayı çıkar, burada ki 4630
gittigidiyor üzerindeki toplam kategori sayısıdır. Entegra 0 dan başlayarak 50 nin katları şeklinde 4600 /4630 kadar sayacak
ve duracaktır. Bu kategori çekim işleminin takip edilebildiği alandır.
SP: Bu kısımda entegra’nın o anda sanalpazar platformuna eklediği veya güncellediği ürün kuyruğunun sayısını görürsünüz.
Exp/Wol/Mikro/Logo/Netsis/Nebim/Eta: Entegra’nın bağlı olduğu bir muhasebe programınız varsa entegra her 300
saniyede bir (5 dakika) muhasebe programını tarar. Bu kısımda bu 300 saniyenin ne zaman dolacağını görür ve tarama
işlemlerini takip edebilirsiniz. Hangi muhasebe programı ile bağlıysa durum çubuğunda o programın ismini görürsünüz.

Yedekleme
Entegra’nın, kurulu olduğu bilgisayarda, ana dizinde db.s3db isimli dosya entegranın veri tabanıdır. Yani tüm bilgilerin
tutlduğu alandır. Entegra Ayarlar>Genel>otomatik yedek kısmında yazan saatte eğer entegra çalışıyorsa otomatik olarak
yedekleme işlemi yapar. Her hün bu yedeklenen dosyayı yine ana dizinde bulunan yedek klasörünün içerisine kayıt eder.
Herhangi bir arıza durumunda bu geçmişe dönük yedekler bilgisayarınızda saklandığından kullanılabilir. Entegra nın
bulunduğu bilgisayarı değiştirmek istediğinizde ya da bilgisayarınızda formatlama işlemi yapacağınız da entegra klasörünü
komple kopylamanız önerilir. Eğer fazla yer kaplıyor ve kopyalayamıyorsanız ana dizinde bulunan db.s3db ve yedek
klasörünü kopyalabilirsiniz. Bu dosyaları mutlaka belirli periyotlarda farklı alanlarda yedeklemeniz ve aklamanız
gerekmektedir. Aksi taktirde bilgisayarınızın bozulması, veya bilgisayarınıza ulaşamamanız gibi durumlarda entegra’daki
verilere tekrar ulaşamassınız. Entegra da bulunantüm veriler entegranın kurulu olduğu bilgisayarınızın içerisindeki

belirttiğimiz dosyadadır. Bunun haricinde firmamızda Entegra ile ilgili herhangi bir veri tutulmaz. Bu yüzden programın
korunması ve yedeklenmesi müşterilerimizn sorumluluğundadır.

Ürünler
Entegra ana menude bulunan Ürünlere tıklayarak tüm ürün havuzunuzun bulunduğu listeye ulaşmış olursunuz.
Ürün listesinden aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.
1.ürün ekleme / düzenleme
2.mevcut ürünleri filtreleme
3. ürünleri seçerek toplu işlemler uygulama

1. Ürün ekleme / Düzenleme
Ürün ekleyi tıklayarak aşağıdaki sekmelerden oluşan formun açılmasını sağlarsınız.

a.Genel Sekmesi
Genel kısmında, eklenecekürün ile ilgili genel bilgilerin doldurulması gerekmektedir.
Durum: Ürünün 2 farklı durumu olabilmektedir. Aktif veya pasif. Pasif ürünler platformlarda satışa çıkmamaktadır. Bir
ürünü pasif olarak ekleyebilir, istediğiniz zaman aktifdurumuna getirebilirsiniz. Aktif durumundaki bir ürünü de pasif
durumuna getirerek formu kaydettiğinizde satışta olan aktif ürünlerin satışı kapatılarak. Satışı durdurulmuş olur.
Kategori: Listeleyeceğiniz ürünün Entegra da tanımlanmış olan kategorisinin seçildiği alandır. Yan kısımında bulunan C
tuşunu tıkladığınızda seçilmiş olan kategorinin detaylarına kısayoldan ulaşmış olursunuz. Entegra da kategorilerin nasıl
tanımlandığı ve bu kateroilerin pazaryerlerinin kategorileri ile bağlantı kısımlarını detaylı incelemek için Bknz: Kategoriler >
Kategori ekleme
Xml Kategori: Mevcut ürün eğer xml den geliyorsa xml deki hangi kategoriden geldiğini görürsünüz. Bu kısım sadece
bilgilendirme amaçlıdır. Bu alanı değiştirmenize gerek yoktur.

Stok Kodu: Entegra da her ürünün birbirinden farklı bir stok kodu olmalıdır. Bu kod bir kere eklendikten sonra bir daha
değiştirilmemelidir. Bu yüzden bu kodu yeni ürün eklerken dikkatlice tanımlamalı, Türkçe karakter, boşluk ve diğer $ % &
vs karakterler kullanmamaya ve 16karakterden uzun olmamasına özen göstermelidir.
Barkod (ean): Varsa Ürünün üzerinde bulunan 13 haneli rakamlardan oluşan koddur. Bu kod Hepsiburada.com a ürün
eklemek için gerekmektedir. Sonradan değiştirilmesinde ve yenilenmesinde sakınca yoktur.
Stok ismi: Bu alan ürününüzün tüm satış platformlarında listeleneceği ismi niteliğindedir. Gittigidiyor max. 48 karakterlik
n11in 64 karakterlik ürün adı sınırlaması yaptığından ürününüzün adına belirlerken kısa, öz olmasına ve ürünün müşteriler
tarafından aratılacak anahtar kelimelerin kullanılmasına dikkat etmelisiniz. Fazlauzun girdiğiniz isimler
platformlaragiderken kesilerek gönderilir. Bir ürünü birden fazla isimle listelemek için Bknz: Ürünler > Uyumluluk
Fatura ismi: Fatura ismi, doldurulması zorunlu bir alan değildir. Bu Üründen sipariş geldiğinde, Entegra dan fatura keserken
faturada geçmesini istediğiniz ürün adı kısmıdır. Bu alanıboş bırakmanız durumunda bu üründen sipariş geldiğinde fatura
adında satılan ürünün stok ismi yazmaktadır. Eğer faturada ürünün stok adı değilde farklı bir isim yazmasını istiyorsanız. Bu
alanı doldurarak faturada yazmasını istediğiniz ismi belirtmiş olursunuz. Ör: Stok ismi İphone 6s Silikon kılıf olan bir ürün
satıldığında. Fatura ismi boş ise, faturada “İphone 6s Silikon kılıf” yazar. Fatura ismi kımına “Cep telefonu kılıf” yazmanız
durumunda bu ürün satıldığında “İphone 6s Silikon kılıf” yerine “Cep telefonu kılıf” yazar.
Alt Başlık: Bu kısım N11, Gittigidiyor ve Sanalpazar.com da Ürün alt başlık kısmında yazmasını istediğiniz alandır.
Boşbırakmanız durumunda N11 de alt başlık zorunlu olduğundan ürünün adı yazar. Bu kısma genellikle ürünle ilgili “Aynı
gün faturalı gönderim”, “Orijinal ürün, ücretsiz kargo” vs gibi bilgiler yazılması önerilir.
Alt başlık 2: Bu kısım isteğinize bağlı olarak Entegranın otomatik olarak 2.ürünleri oluşturma (Alıcı öder ve satıcı öderli çift
listeleme) kısmını kullanyorsanız, otomatik oluşturulacak 2.ürünün alt başlığında ne yazması gerektiğini yazmanız gereken
alandır. Bknz: Ayarlar > Mağaza Tema
Ör: Ürünün belirlediğiniz n11 satış fiyatı 15 tl. Kargo fiyatı 5tl. Eğer ayarlar > n11 sekmesinde 2.ürünleri oluştur tıklı ise
sistem bu ürünü kayedettiğinizde 15 tl ye alıcı öderli olarak 1.alt başlığı kullanarak listeler. Üzerinde kargo fiyatını yani 5 tl
yi ekleyerek 20tl ye de 2.alt başlığı kullanarak1 alt ürün daha listeler. Bu yüzden eğer bir alt başlığa “aynı gün kargo” yazdı
iseniz 2. Alt başlığa “aynı gün ücretsiz kargo” yazabilirsiniz.
Para Birimi: Her ürünün tüm fiyatlarında geçerli olan bir para birimi vardır. TL, USD, EURO olarak 3 para biriminden birinin
seçilmesi gerekmektedir. Ürün n11, xml ve Eticaret, sanalpazar.com sitelerinde yayınlanırken belirttiğiniz para birimi ile kur
hesaplaması yapılmadan direkt olarak listelenir. Gittigidiyorve Hepsiburada.com da yayınlanırken bu platformlar sadece TL
fiyat kabul ettiği için Ayarlar > Genel kısmında bulunan USD ve EURO kurları kullanılarak Entegra tarafından tl ye çevirilir ve
tl olarak gönderilir. Siz bu kurlara müdahele etmedğiniz sürece otomatik kur güncellemesi yapımaz.
Kdv: Bu alandan ürünün kdv oranını girilmektedir. Bu formda gireceğiniz tüm fiyatlar kdv hariçtir. Aşağıdaki fiyat alanlarına
gireceğiniz fiyatlar üzerinde bu alandaki kdv oranını sistem otomatik ekler ve fiyata ilave eder. Bu kdv oranı aynı zamanda
bu üründen sipariş geldiğinde faturadaki kdv si hesaplanırken baz alınan kdv dir. Bu yüzden bu alan mutlaka doğru
girilmelidir. Ürünlere kdv dahil fiyat girmek için Ürün listesinde ürüne çift tıklamadan düzenleme aktif tıkı seçilerek form
üzerinde görünen fiyatlardan değişiklik yapılarak kdv dahil fiyatlar girilebilir. Ve ya Web arayüzünden ürün detayından kdv
dahil fiyatlar girilebilir.
Fiyat 1 – 5 : Fiyat 1, 2 ,3, 4 ,5 kısımlarını belirlediğiniz ürünün Eitcaret Son kullanıcı, Bayi, Kampanyalı fiyat şeklinde B2B için
kullanabilirsiniz. Örnek: Bir ürünün fiyat 1: kısmı 20tl , Fiyat 2: 15 tl fiyat 3: 13tl fiyat 4 12 tl fiyat 5 kısmını : 10.90 tl olarak
girdiğiniz var düşünelim. Müşteri sitenize girdiğinde ürün fiyatını 20 tl değil 15 tl olarak görebilir. Sitenize üye olmuş bir
bayinizin admin panelinden fiyat3. Kısmını görmesini farklı bir bayi nizin fiyat 4 kısmını görmesini sağlayabilirsiniz. Dolayısı
ile bu fiyatları B2b için kullanabilir ve müşteri gruplarınıza göre ürün bazında özel fiyat gruplandırmaları oluşturabilirsiniz.

Fiyat 6-7-8: Bu fiyatları özel fiyatlar olarak kullanabilir dilerseniz alış fiyatınızı yada alış iskontonuz gibi çeşitli rakamları bu
alanlara girerek raporlamalarınızı özgünleştirmeyi ve kar zarar hesaplamalarınızı yapabilmeyi sağlayabilirsiniz.
N11 fiyatı: n11 deki satış fiyatıdır. N11 indirim tipi “indirim yok”, “0” seçildiğinde direkt olarak ürün bu fiyattan yayınlanır.
N11 indirim tipi seçilirse N11 fiyatı üstü çizili olan fiyat olarak gösterilir. Ve ürünün mutlaka n11 indirimli fiyatıda girilmesi
gerekmektedir.
N11 indirim tipi: “İndirim yok (0)” seçildiğinde n11 fiyatı geçerli olarak ürün listelenir. N11 indirimli fiyat kısmı sadece para
birimi TL olan ürünlerde kullanılmalıdır.
“İndirim tutarı cinsinden (1)” seçildiğinde “N11 indirim değeri” kısmına gireceğiniz fiyatı sistem n11 fiyatından çıkararak
indirim uygular. Ör: n11 fiyatı: kdv dahil 50 tl n11 indirim tipi : “İndirim tutarı cinsinden (1)” , n11 indirim değeri kdv dahil
10 ise. Bu ürün n11 de 50 tl değil 40tl olarak yayınlanacaktır. Bu yöntem kafa karışıklığına sebep olacağı için kullanılması
önerilmez.
“İndirim oranı cinsinden(2)” seçildiğinde “n11 indirim değeri” kısmına gireceğiniz rakam indirim sağlanacak yüzdesel oran
anlamına gelmektedir. Ör: n11 fiyatı: kdv dahil 50 tl n11 indirim tipi : “İndirim oranı cinsinden (2)” , n11 indirim değeri 10
ise. Bu ürün n11 de 50 tl değil 45tl olarak yayınlanacaktır. Bu yöntem kafa karışıklığına sebep olacağı için kullanılması
önerilmez.
“İndirimli fiyat cinsinden(3)” seçildiğinde “n11 indirim değeri” kısmına gireceğiniz rakam indirim indirilmiş kdv hariç fiyat
anlamına gelmektedir. Ör: n11 fiyatı: kdv dahil 50 tl n11 indirim tipi : “İndirimli fiyat cinsinden (3)” , n11 indirim değeri 10
ise. Bu ürün n11 de 50 tl değil 10tl olarak yayınlanacaktır. Bu yöntem indirimli fiyat kullanılacaksa önerilen tek yöntemdir.
İndirim Kullan: Bu kısım sadece eğer yukarıda tanımlanmış olan indirim belli tarihler arasında geçerli olacaksa seçilmelidir.
İnidirimn başlangıç ve bitiş tarihi belirlenmeyecekse tıklı olmasına gerek yoktur.
Gg Fiyatı: Kdv hariç olarak gittigidiyor.com da listelenecek olan satış fiyatıdır.
Gg başlangıç fiyatı: Eğer ürün açık artırmalı olarak listelenecekse satışın başalayacağı ilk fiyattır.
Sp Fiyatı: Kdv hariç olarak sanalpazar.com da listelenecek olan satış fiyatıdır.
Hb Fiyatı: Kdv hariç olarak hepsiburada.com da sergilenecek olan kargo hariç satış fiyatıdır. Hb fiyatı tanımlarken kargo
fiyatını fiyata dahil etmemelisiniz. Kargo bedelinin Hb kendisi kampanya koşullarınca ve müşteriden tahsil ederek
karşılamaktadır. Size bir kargo bedeliyansımamaktadır.
Hb Süre: Ürünün Hepsiburada.com da kaç gün içerisinde gönderileceği bilgisidir. 0:aynı gün kargo, 1: ertesi gün kargo vb.
anlammna gelmektedir.
Hb Satıcı Kodu: Hepsiburada.com eğer daha önce bir ürün eklettiyseniz ve bu ürünün güncellemelerini ve bağlantısını
Entegra üzerinden yapmak istiyorsanız. Hepsiburada satıcı (merchant) paneliniz üzerinde bulunan “Satıcı Sku” alanını bu
alana kopyalamanız gerekmektedir. Eğer bu kod bu formda bulunan “Stok kodu” ile aynı ise bu alanı boş bırakabilirsiniz.
Eğer hepsiburada.com üzerinde başkasının ekletmiş olduğu bir ürüne sizde fiyat vermek istiyorsanız hepsiburada.com
Merchant panelinden ürünü manuel olarak bulup satışa aç – fiyat ver tuşuna bastığınızda Hepsiburada sizden “stok kodu”
girmenizi isteyecektir. O alana bu ürün formunda bulunan “stok kodu” girmelisiniz.
Hb Kodu: Hepsiburada.com eğer daha önce bir ürün eklettiyseniz ve bu ürünün güncellemelerini ve bağlantısını Entegra
üzerinden yapmak istiyorsanız. Hepsiburada satıcı (merchant) paneliniz üzerinde bulunan “Hepsiburada Sku” alanını bu
alana kopyalamanız gerekmektedir. Eğer hepsiburada.com üzerinde başkasının ekletmiş olduğu bir ürüne sizde fiyat
vermek istiyorsanız hepsiburada.com Merchant panelinden ürünü manuel olarak bulup satışa aç – fiyat ver tuşuna
bastığınızda Hepsiburada sizden “stok kodu” girmenizi isteyecektir. O alana bu ürün formunda bulunan “stok kodu”
girmelisiniz ve Ürün satışa açıldığında formda yazan Hb kodu kısmını kopyalayıp bu alana yapıştırmalısınız.

Entegra Hepsiburada.com daki eklenmiş olan ürünlerin güncellenmesini yukarıda belirtmiş olduğumuz “Hb sku (kodu)” ve
”Hb satıcı sku (kodu)” alanları ile yapabilmektedir.
Kargo Fiyatı: Bu alana ürünün kargo maliyeti fiyatını girdiğinizde ayarlar > n11, gg, sp sekmelerinde 2. Ürünleri oluştur tıklı
ise ve teslimat2 kısımları seçili ise Bknz: Ayarlar > MağazaTema sistem eklediğiniz ürün fiyatlarının üzerine bü ürün
formundan gireceğiniz kargo fiyatı alanını ve kategori kısmından tanımlanan kargo fiyatını toplayarak 2.teslimat tipile bu
ürüne bağlı bir ürün daha listeler.
Ör1: Ürün kdv dahil fiyatı 30 tl. Teslimat tipi 1: alıcı öder, teslimat tipi 2 : satıcı öder. Kargo fiyatına 4 tl girdiğinizde 30 tl ye
alıcı öder olarak bir ürün listelenir. Aynı anda 34tl ye de satıcı öder olarak bir ürün daha listelenir.
Ör2: Ürün kdv dahil fiyatı 30 tl. Teslimat tipi 1: satıcı öder, teslimat tipi 2 : alıcı öder. Kargo fiyatına -4 tl girdiğinizde 30 tl ye
satıcı öder olarak bir ürün listelenir. Aynı anda 26tl ye de alıcı öder olarak bir ürün daha listelenir.
Burada dikkat edilmesi gerek kısım, eğer birinci ürünler alıcı öder 2.ürünler satıcı öder olacaksa kargo bedeli pozitif (+) bir
değer olmalı. Birinci ürünler satıcı öder, ikinci ürünler alıcı öder olacaksa kargo bedeli negatif (-) bir değer olmalıdır. Eğer
kargo bedeli ürün formunda girilmez ise sistem ilgili ürünün içerisindeki seçilmiş olan kategorinin içerisindeki kargo
bedeline bakar, bu kısımda girilmemiş ise 2. Ürünler listelenmez. Her ürün için ayrı ayrı kargo bedeli girmek istemiyorsanız
kategori bazında kargo bedeli gireblirsiniz. Bknz: kategoriler.
Adet: Ürünün stoklarınızda bulunan gerçek değeridir. Buraya girilen adet bu ürünün listelendiği tüm satış yerlerinde
görünecek olan satın alınabilir adettir. Üründen sipariş geldikçe bu adet otomatik olarak stoktan düşer. (Otomatik stoktan
düşmesi için ayarlar > genel > otomatik stoktan düş tıkı seçili olmalıdır.) Stok otomatik düşerek 0 ulaştığında yada manuel
olarak sıfır yapıp formu kaydettiğinizde ürünün bağlı olduğu tüm platformlarda ürün otomatik olarak kapatılır.
Adet2: Ürünün hayali adetidir. Adet2 (hayali stok) un kullanım amacı gerçekte stoklarınızda olmayan bir ürünü
stoklarınızda varmış gibi göstererek satış platformlarında satış çıkarmaktır. Üründen sipariş geldiğinde Adet2 değeri
otomatik azalmaz. Adet 1 azalarak 0 ın altına – (eksi) değerlere düşebilir. Adet – değerlere düşse bile ürünlerin satış
platformlarındaki satışı devam eder. 0 altına düşmüş olan stokları raporlar > eksik listesinden güncel olarak görebilir ve eksi
ye düşmüş stoklarınızı tedarik ederek gönderimlerinizi sağlarsınız. Böylece hem gerçek stoklarınızı görebilir hemde
stoklarınızda olmayan ama temin edebileceğinizi bildiğiniz ürünlerin satışına devam edebilirsiniz. Adet2 kısmının
bahsedilen şekilde çalışması için ayarlar > stok2 kullan tıkı seçili olmalıdır. Bu seçim tüm ürünlerinizin adet 2 üzerinden
çalışmasını sağlar. Adet 2 alanı 0 olan ürünleriniz kapanır.
Açıklama: Bu alana ürünlerinizin satış platformlarındaki detay açıklama kısmını girersiniz. Kopyala yapıştır kullanabilirsiniz.
Açıklama kısmı içerisine girmek istediğiniz resim var ise internetteki kaynak url sini yazarak açıklamaya resim
ekleyebilirsiniz. Bilgisayarınızdaki bir resmi direkt olarak açıklamaya ekleyemessiniz. Bu kısıma Kaynak butonuna basarak
html kod girebilirsiniz. Girdiğiniz kayna kodun geçerli olması için formu kaydetmeden önce Kaynak butonunun yanında
bulunan Html butonuna basmalısınız.
Bu açıklama alanı tüm satış platormlarına gideceğinden sadece ürünün teknik berilerinin içeridiği detay açıklamaları
girmelisiniz. Mağazınızı tanıtıcı, faturalı gönderim, diğer ürünlerimiz için tıklayın, ücretsiz kargo vs, gibi bilgileri kesinlikle bu
alana girmemelisiniz. Bu tür standart açıklamalar için kategoriler kısmından Satış platformları bazında açıklama şablonları
oluşturabili rve ürünlerinizin teknik açıklamalarının altında veyaz üzerinde otomatik olarak bu tür bilgilerin , yazılı, linkli ve
resimli olarak ilave edilmesini sağlayabilirsiniz. Entegra bu klasik ürün tanıtımı dışındaki şablon ile gelen açıklamaları
hepsiburada.com a ve yayınladığınız diğer xml lere dahil etmez.
Xml için: eğer bir tedarikçinizden xml ile gelen bir ürünü düzenlemek istiyorsanız, düzenlediğiniz ve müdahele ettiğiniz
alanların, sistem xml i tekrar periyodik olarak çektiğinde eski haline dönerek bozulmaması için değiştirdiğiniz alanların
güncellenmesini engellemelisiniz.

Entegra tedarikçinizin xml ini periyodik olarak çektiğinde 6 adet alanı devamlı günceller. Bu alanlar aşağıdaki gibidir. Siz bu
alanlara manuel müdahele etme istiyor ve tekrar eski haline otomatik olarak gelmesini istemiyorsanız ürün bazında bu
alanları seçerek güncellenmesini engelleyebilirsiniz.
Kategori güncellenmesin: İsim Güncellenmesin: Açıklama Güncellenmesin Resim Güncellenmesin: Fiyat Güncellenmesin:
Adet Güncellenmesin:
Ör:Xml den gelen ürünün açıklamalarında yasaklı kelimeler olduğundan ürünün yayınlanmadığını farkettiniz. Açıklama
kısmından bu ürünün açıklamalarına müdahele ederek değişiklik yaptınız ve ürünü yayınladınız. Bu durumda Açıklama
güncelenmesini tıklamalısınız ki. Sistem xml i tekrar çektiğinde yapmış olduğunuz düzenlemeyi eski haline getirerek ürünü
hatalı duruma düşürmesin.
Ürünün Yayınlanacağı Platformlar: Ürün formunda bulunan, Eticarete gönder, n11 e gönder, gittigigidiyora
gönder,sanalpazara gönder ve hepsiburadaya gönder tıklarını seçerek oluşturduğunuz veya düzenlediğiniz formdaki ürün
verilerinin hangi platformlar ile bağlı olacağını belirtmiş olursunuz.
Eğer yeni ekleyeceğiniz bir ürün ile ilgili işlem yapıyorsanız, ürün burada yanına tık koyacağınız platformlarda yayına
girecektir. Eğer ürün yayına girdiyse ve zaten yayında olan ürüne düzenleme yaparken formdan bu tık ı kaldırdığınızda
sistem artık bu ürün ile ilgili Entegra dan yapacağınız hiçbir güncellemeyi bu platforma aktarmaz. Yani daha önce
yayınladğınız bir ürünün tıkını kaldırmanız bu ürünün o platformdan silinmesini sağlamaz. Sadece güncellemeler ile ilgili
bağlantısını keser. Eğer bir ürünü bir satış platformlarından kaldırmak istiyorsanız. Ürün formundan ürünün durumunu
pasif konuma alıp formu kaydetmelisiniz. Güncelleme tıklarını kaldırırsanız ürünün pasif bilgiside o platformlara
gidemeyeceği için ürünler yayından kalkamayacaktır. Bir ürünü sadece n11 veya gg den kaldırmak istiyorsanız Bknz
Anamenu > Gittigidiyor , Anamenu > n11.
b. Kategoriler sekmesi:
Kendi Eticaret sitesini kullanan kullanıcıların ürünü eticaret sitesinde birden fazla kategoride yayınlamak istemesi
durumunda kullanılan ekstra kategoriler sekmesidir.
Ürün, Genel sekmesindeki kategoriler kısmında ki bağlı olduğu kategoride yayınlanır. Bu kısımdan da eğer istenirse farklı
kategoriler de de ürünün yayınlanması sağlanabilir.
Ör: Convers ayakkabı satan bir müşteri ürünü Hem Bayan ayakkabı hem de erkek ayakkabı kategorisinde yayınlamak
isteybilir. Bu tür durumlarda bu sekmeden ekstra kategoriler seçilebilir.

c. Uyumluluklar Sekmesi: Bir ürünün birden fazla aranabilecek ismi var ise kullanılan alandır.
Ürün>Genel Sekmesi>Stok isminden eklediğiniz ürün isminin yanı sıra buraya Ürünün Extra adını yazarak ekle butonuna
bastığınızda otomatik olarak yeni bir isimle mağazalarınıza bir ürün daha eklenmiş olur. Bu kısımdan bir ürüne istediğiniz
kadar ekstra isim ekleyebilir ve aynı üründen adlarını, N11, gg deki ürünün yayınlanacağı kategorilerini değiştirerek
istediğiniz kadar ürün listeleyebilirsiniz.

Ürünün fiyatı, adeti, resmi v.b bilgiler otomatik olarak ana üründen gelir ve güncellenir.
Ör: iPhone lightining şarj kablosu satıyorsunuz. Bu ürün müşteriler tarafından
İphone 6 kablo, iphone 6s kablo, iphone 6 plus kablo, iphone 5s kablo, ipad mini 2 kablo, ipad air3 kablo vs… gibi 10 dan
fazla şekilde aratılabilir. Çünkü bu ürünün uyumlu olduğu birden fazla cihaz bulunmaktadır. Bu ve bunun gibi durumlarda
uyumluluk kısmından ürünün müşteri tarafından aratılabileceğini düşündüğünüz anahtar kelimelerden oluşan ürün
isimlerini buraya ekleyerek tamamen birbirinden farklı isimlerde ürünler yayınlamış olursunuz. Bu ürünler ana ürünün alt
ürünleri gibidir. Ana ürünün stokları bittiğinde bu ürünlerde biter. Bu yüzden bu alt ürünlerin tamamını ana ürün üzerinden

kontrol edebilirsiniz. Ürüne uyumluluk kısmından extra ürün adları eklerken dilerseniz yeni eklediğiniz ürün adının
Gittigidiyor ve N11 deki yayınlanacağı kategoriyi değiştirebilir, yeni eklediğiniz ürün adının sadece istediğiniz platformlarda
yayınlanmasını sağlayabilirsiniz. Gittigidiyor da yayınlanırken gittigigidiyordaki opsiyonel özelliklerini ve yayınlanma
sürelerini de değiştirebilirsiniz.

d. Sanal mağaza Ürünleri:
Ürün formunu doldurarak ürünün yayınlanacağı platformları seçtikten sonra kaydet butonuna bastığınızda ürün entegra
tarafında hangi platformlara göndermeyi seçtiyseniz o platformlara aynı anda gönderilir. Entegra tarafından ürünü
yayınlama talebi platformlara gönderildiğinde N11 Gittigidiyor Sanalpazar ve Hepsiburada.com dan bir mesaj döner. Bu
mesaj da ürünün yayınlanıp yaınlanmadığı bilgisi yer almaktadır. Bu bilgiyi Sanal Mağaza ürünleri sekmesinde canlı olarak
görebilirsiniz. Yani yayına almaya çalışdığınız ürünün yayınlanıp yayınlanamadığını test etmiş olursunuz. Eğer bir sebepten
dolayı ürün yayına alınamadıysa ilgili platformun yanında Hata Mesaj kısmında platformlardan gelen hata mesajı otomatik
olarak yazmaktadır. Eğer uyumluluktan eklediğiniz extra ürün adları var ise veya ürünlerin kargo alıcı ve satıcı şeklinde
otomatik olarak 2.ürünlerini oluşturduysanız bu ürünler sanal mağazalarda bağımsız ürünler olarak listeleneceğinden her
listelenen alt ürün de aşıda gördüğünüz gibi farklı satırda ve farklı Id ler alarak listelenecektir.
Ürün formunda her hangibir değişiklik yaptıktan sonra tekrar sanal mağaza ürünler sekmesine gelerek yenile butonuna
basıp dönen hata mesajlarında bir farklılık olup olmadığını test edebilirsiniz. İlgili ürün satırının üzerindeyken Güncelle
butonuna bastığınızda sistem ilgili ürünü ilgili platforma tekrar göndermeyi dener. Yenileye bastığınızda dönen hata
mesajınıgüncel olarak tekrar görebilirsiniz.

Sanal mağaza sekmesinde Mağaza Id kısmında bir Id değeri oluştuğu anda bu değer ürünün listelendiği platformdaki
platforma ait ürün numarası anlamına gelmektedir. Yani ürün listelenmiştir. Bu Id no oluştuktan sonra dilerseniz Id satırı
üzerindeyken Mağazada Aç ı tıklayarak internet tarayıcınızda otomatikolarak ilgili platformdaki ürünün açılmasını ve
müşterigözünden görmenizi sağlayabilirsiniz.
Gittigidiyor da listelenmiş gözükmesine rağmen mağazada aç tuşuna bastığınızda internet tarayıcınızda ürünün listelenmiş
halini göremiyor ya da ardığınız ürün bulunamıyor vb. gibi bir sayfa açılıyorsa bunun sebebi gittigidiyordaki listeleme veya
opsiyonel özellik hakkınız bulunmadığından Entegra ilanınızı gg deki Aktif satışlara alamamış ve Listelemeye Hazır Ürünler

kısmına almış olabilir. Gg üzerinden listeleme servisinden bu kısıma girerek ürünlerinizi seçip ödeme sepetine ekle diyerek
varsa ödemesini yapıp ürünlerin Aktif satışlara geçmesini sağlamanız gerekir.
Benzer şekilde N11 de ürününüz listelenmiş gözükmesine rağmen mağazada aç tuşuna bastığınızda internet tarayıcınızda
ürünün listelenmiş halini göremiyor ya kategori sayfasına yönleniyorsanız. N11 mağazanızın n11 tarafından
beklemeyeakınmış dırdurulmuş veya yeni mağaza açtıysanız henüz mağaza oanyınız verilmemiş olabilir. Bu durumda N11
kategori yöneticinizle irtibata geçmeniz gerekmektedir.
e. Seçenekler: Seçenekli (varyantlı )ürün listeleme kısmında kullanılmaktadır. Seçenekli ürün listelemeden önce ilk olarak
hangi platformlarda listeleme yapacağınıza karar vermelisiniz.
Eğer listeleyeceğiniz ürünlerin gittigidiyor.com da da yayınlanmasını istiyorsanız, Gittigidiyorun ancak seçenekli ürün
listelemeye izin verdiği kategorilerde ve seçenek tiplerinde listeleme yapabileceğinizi bilmeniz gerekmektedir.
Örnek olarak bir ayakkabı satıyorsanız sadece ayakkabı no değil hem renk hem no ları seçenek olarak girmeniz
gerekmektedir. Yani bir ayakkabının stoklarınızda tek rengi ve birden fazla numara çeşidi olduğunu
varsayalım.Seçeneklerden ayakkabınızın tek rengi olsa dahi siyahrenk se, renk ve beden ekleyerek siyah – 40 , siyah – 41 ….
Şeklinde eklemeniz gerekmektedir. Ayrıca ürünün listeleneceği gittigidiyor kategorisini seçtikten sonra bir sefere mahsus
Anamenu>seçenekler kısmından gg ye ait kategori ve izin verilen seçeneklerden seçenek eşleştirme işlemini yapmanız
gerekmektedir. Ayrıca gittigidiyor seçeneklere göre fiyat farkı oluşturulabilmesine izin vermemektedir. Yani ürünün bir
seçeniği farklı bir fiyat yapamassınız. Ürün seçeneklerinizde fiyat farkı oluşması gerekiyorsa bu ürünlerinizi seçenekli
listelemek yerine ayrı ürünler olarak listelemeniz gerekmektedir.

Eğer N11 de seçenekli ürün satmak istiyorsanız yukarıda gittigidiyor için geçerli olam istisnalar söz konusu değildir. N11 de
istediğiniz seçenekleri istediğiniz ürünlerde dilediğiniz gibi açabilir, hatta seçeneğe göre fiyat farkı koyabilirsiniz.
Seçenekli ürün listelemek için öncelikle Ürün ekleme > Genel sekmesindeki bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Sonrasında
seçenekler kısmında sol üstte bulunan açılan menu kısmından ürüne eklemek istediğiniz seçenek veya seçenekleri
(Renk/Beden - No) sırayla ekle tuşuna basarak seçilmesi gereken seçenek gruplarını eklersiniz. Sonrasında bir alt kısımda
bulunan açılır menuden seçenekler ve adetlerini seçersiniz. Adet 2 kullanıyorsanız seçeneğin eklendiği satırın en sağında
quantity2 kısmını doldurarak seçenek bazında hayali stok kullanabilirsiniz.
Ör: Siyah ayakkabını 41 numarasından 3 adet mevcut , 42 no dan 4 adet mevcut, kırmızının 42 nosundan 1 adet mevcut
ise, Renkten siyah, no dan 41, seçilerek adet kısmı 3 yazılır ve ekle tuşuna basılır. Tekrar renk siyah olarak kalır 42 no seçilir

adet kısmı 4 yazılır ve ekleye basılır. Mevcut renk kırmızı seçilir beden 42 seçilir adet 1 yazılır ve ekle tuşuna basılır. Eğer
n11 ve eticaret siteniz veya hepsiburada.comiçin seçenek bazında fiyat değiştirmek istiyorsanız seçenekleri eklediğinizde
adet kısmının sağ tarafında price kısmına + ve ya – kısımları seçerek 0 olan yere fiyat farkını yazmanız yeterlidir. (toplam
satılacak fiyatı değil sadece fiyat farkı yazılmalıdır. )Form kaydedildiğinde artık ürünleriniz seçenekli olarak listelenecektir.
Gittigidiyor Seçenek Eşleştirme:
Gittgidiyora Seçenekli ürün listelerken gittigidiyor kategorileri için bir kereye mahsus Anamenu > seçenekler kısmından
Renk ve Beden seçenek grupları oluşturulduktan sonra Renk ve Beden seçeneklerine ayrı ayrı çift tıklanarak GG tanımla
tuşuna basılarak GG kategorisi seçilir.

Gg tanımla ya basılır alttaki form açılır, ardından GG kategorisi yazan yere GG de ki kategori kodunu yapıştırıp ekle tuşuna
basılabilir. Ya da kategori kodunu bilmiyorsanız Seç tuşuna basarak aşağıdaki ekranı açarak aşağıdan gg deki seçenekli ürün
listeleyeceğiniz kategorinin açılmasını sağlarsınız. Bu ekrana aynı zaman da ürün içindeki seçenekler sekmesinden Seçenek

grubu seçiliyken Ayarla butonuna basarakta hızlıca ulaşabilirsiniz.

İlgili kategoriyi çift tıklayarak seçtikten sonra kategori kodu GG kategorisi alanına gelecektir. Ardından ekle butonuna
basmanız gerekir. Ekle butonuna bastıktan sonra aşağıdaki şekilde açılır menuden eklenen kategori seçilir.
Eğer gittigidiyor bu kategoride seçenekli ürünlere izin veriyorsa Hemen altında ki açılır menude izin verien seçenek grupları
yer alır. Bu alanda eğer renk tanımlıyorsanız Renk seçeneğini Beden tanımlıyorsanız Beden seçeneğini seçmeniz
gerekmektedir.

Bu seçim işlemini de yaptıktan sonra eşleştir butonuna basarak sizin seçenek değerleriniz ile gittigidiyorun izin verdiği
seçenek değerleri isimleri aynıysa otomatik eşleşir.Değilse boşkalan alanları seçerek sizin eşleştirmeniz gerekmektedir.
Örnek olarak Bir ayakkabının rengi sizin değerlerinizde Kırmızı-Beyaz olabilir fakat gg de böyle bir renk olmadığı için Beyaz
veya Kırmızı renk olarak ve Karışık/Çok renkli diye gg deki bir karşılığını seçmeniz gerekmektedir. GG sadece kendi
seçeneklerine izin verir haricen bir seçenek eklemeye izin vermediği için sizin renk vs değerlerinizi gg dekiler ile
eşleştirmeniz gerekecektir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta her renk gg deki farklı bir renk değeriyle eşleştirilmelidir.
Örnek olarak bir ürün ren seçenekleri içerisinde Beyaz-kırımızılı ayakkabıyıda Siyah-kırmızılı ayakkabıyıda gg de Karışık/Çok
renkli değeri ile eşleştirirseniz ürün gg ye giderken gg de değerler çakışacak ve hata verecektir. Eğer bu seçenekleri aynı

ürün de değil farklı ürünler içerisinde kullanmak için eşleştiriyorsanız problem olmayacaktır. Bir ürün içinde gg deki aynı
değere giden 2 farklı seçenek olur ise hata verecektir.
Renk seçenekleri eklendikten sonra Altta grupları oluştur butonuna bastığınızda sadece farklı renkler altalta sıralanacak ve
bu renkleri seçerek gg ye özel resim tanımlanabilecektir. Gittigidiyor üzerinde müşteri seçeneği değiştirdiğinde resmin
değişmesini istiyorsanız (opsiyonel) zorunlu değil, burada grupları oluştura basarak renk grubuna özel resim
tanımlanabilir.
f. Resimler: Resimler sekmesinden ürüne ait resimlen eklenebilmektedir. Ürüne dilediğiniz kadar resim ekleyebilirsiniz.
Gittigidiyor.com ilk 8 resimi N11.com ilk 13 resmi almaktadır. İlk eklediğiniz resim ürünün ana resmidir. Dilerseniz
sonradan eklediğiniz resim satırıüzerindeyken varsayılan butonuna basarak ana resmin değişmesini sağlayabilirsiniz.
Resimler ekleniş sıralamasına göre yayınlanmaktadır. Ekle butonuna bastığınızda bilgisayarınızda bulunan herhangi bir
resmi seçerek resmin yüklenmesini sağlayabilirsiniz. Eğer eklediğiniz resimlerin üzerine watermark(fligran) otomatik olarak
gelmesini isterseniz Entegra’nın kurulu olduğu dizindeki logo.png dosyasını dilediğiniz png uzantılıresim dosyasıyla
değiştirebilirsiniz. Eklediğiniz her resmin üzerine otomatik olarak Entegra tarafından watermark uygulanır ve Entegra hem
fligranlı olarak hem de fligransız olarak bu resimleri kayıt eder ve internette bağlı olan web alanına yükler. Tüm
platformlara watermarklı olan resimler otomatik olarak yüklenir. Sonradan gerektiğinde hepsiburada.com a veya dışarıya
xml çıktısı verildiğinde watermarksız olan resimlerde kullanılabilir. Ayrıca watermarksız olarak saklamanıza gerek kalmaz.
Resimi Entegra üzerinden eklediğiniz anda sistem resmi internetteki web alanına yükler ve url sini oluşturur. Resmi
eklediğinizde oluşan satıra çift tıkladığınızda yüklenmiş olan resmin ön izlemesini görebilirsiniz. Eğer resim xml den ve
excell den yüklendiyse sistem önce resmi kendi dizinine indirir ve ardından internetteki web alanına yükler.

Resim sekmesinde Download alanı resmin indirilme durumunu gösterir, supplier kısmı kaynağını yani resmin nereden
yüklendiğini gösterir. Eğer resim xml den veya excell den toplu olarak resim urlleri verilerek eklendiyse Url kısmında resmin
indirileceği kaynak url sini göürürsünüz. Eğer ürününüz yayınlandığında resimi gözükmüyorsa öncelikle resimler sekmesine
gelerek en baştaki resim satırına çift tıklamalısınız. Eğer resim açılıyorsa resimin Entegra tarafından yüklenmesi ile ilgili
hiçbir sorun yok demektir. Bazı durumlarda Gittigidiyor ve n11 siteleri sunucularında ki cache (önbellek) kaynaklı resmi
anlık olarak yüklemeyebilir. Max 1 kaç saat sonra resimler internette gözükecektir. Ya da resim jpg uzantılı olmayabilir.
Eklediğiniz resimlerin jpg uzantılı olmasına özen göstermelisiniz. Eğer internette ürünün resmi gözükmüyor ve resimler
sekmesinden ilk resime tıkladığınızda resim browserda açılmıyorsa (aradığınız sayfa bulunamıyor vb.) resim Entegra

tarafından internete yüklenememiş demektir. Resim eğer manuel olarak bilgisayarınızdan kendi yüklediğiniz bir resim ise
bu durumda resim satırındayken yeniden yükle butonuna basarak eklemiş olduğunuz resmin Entegra tarafından tekrar
internete yüklenmesini sağlayabilirsiniz. Eğer xml veya excell ile toplu olarak url lerden gelen bir resim ise resim satırında
download sutununu kontrol etmeniz gerekmektedir. Eğer download kısmında “0” yazıyorsa resim kaynak url den inmemiş
demektir. Bu durumda resimin satırı üzerindeyken yeniden indir butonuna basabilirsiniz. Sistem resimi indirerekyeniden
internete yükleyecektir. Birkaç saniye sonra resime çift tıklayarak tekrar kontrol edebilirsiniz. Eğer download sekmesinde
“-” Negatif bir değer yazıyor ise sistem xml ya da excell den gelen “url” sutunundaki resmi indirememiştir. Kaynak url de
resim bulunmuyor yada linki hatalı girilmiş olabilir. Linkin başında mutlaka http://ibaresi olmalıdır. Sistemin neden
indiremediğini anlamak için Url sutunundaki url yi kopyalayarak linki internet tarayıcınıza (chrome, firefox vs.) yapıştırabilir
ve url yi kontrol edebilirsiniz. Eğer download kısmı “1” ve çift tıkladığınızda resim açılmıyorsa veya manuel eklediğiniz
resim çift tıkladığınızda açılmıyorsa Entegra resimi web alanına yükleyemiyor olabilir. Bunun sebebi de
Ayarlar>Genel>Eticaret aktif tiki olmayabilir veya bağlantı testine bastığınızda bağlantı hatası veriyor olabilir. İkinci bir
sebebi Resimler1 yükle, Resimler 2 yükle, Resimler indir. Tıkları tıklı olmayabilir.
g. N11 sekmesi: Bu sekmede n11 e göndermek istediğiniz ürünün ürün bazında n11 ile ilgili detay ayarlamalarını
yapabilirsiniz.
Açılan Ürün formu>N11>Genel sekmesinde bu ürünün n11 de hangi kategoride yayınlanacağını seçebilirsiniz. Eğer bu
sekmeden n11 kategorisini bu ürüne özel olarak seçmeseniz Entegra otomatik olarak bu ürünü Ürün formu>Genel
sekmesinideki > Kategoriler kısmının arka planda kategori bazında n11 kategorileri ile eşleştirilmiş kategoriye yine genel
olarak eşleştirilmiş olan Spec (özellikleri) kullanarak gönderimini sağlayacaktır. Eğer ürün bazında N11 sekmesine gelerek
Kategorisi kımından Seç i tıklayarak açılan formdan ilgili n11 kategori ağacından ürününüzün listelenmesini istediğiniz n11
kategorini seçerek işlem yaparsanız kategoriyi seçtikten sonra mutlaka Genel sekmesinin yanında bulunan ürün özellikleri
sekmesinetıklayarak o ürünle ilgili varsa detay özellkleri (Spec) açılan menulerden seçmelisiniz. Bu seçim ürünlerinizin n11
üzerinde müşteriler tarafından filtrelenerek daha kolay bulunabilmesini sağlayacaktır.

Teslima şablonu; N11 üzerinde Hesaplarım>Teslimat bilgilerim kısmında belirlediğiniz kargo şablonları göstermektedir.
Ürün, Teslimat şablonunda belirlediğiniz şablon özellikleri (Alıcı öder- satıcı öder – şartlı kargo vb.) ile listelenecektir.
Teslimat şablonu2 de aynı şekilde eğer entegra’nın 2.ürünleri oluşturma özelliği kullanıyorsanız kargo bedelinide n11 satış
fiyatına ilave ederek veya düşerek 2.ürünün oluşacağı teslimat bilgilerinin kullanılacaığı kargo şablonunu belirlemenizi
sağlar.

h. Gittigidiyor Sekmesi: Bu sekmede gittigidiyor a göndermek istediğiniz ürünün ürün bazında gg ile ilgili detay
ayarlamalarını yapabilirsiniz.
Açılan Ürün formu>Gittigidiyor>Genel sekmesinde bu ürünün gittigidiyor da hangi kategoride yayınlanacağını
seçebilirsiniz. Eğer bu sekmeden gittigidiyor kategorisini bu ürüne özel olarak seçmeseniz Entegra otomatik olarak bu
ürünü Ürün formu>Genel sekmesinideki > Kategoriler kısmının arka planda kategori bazında gittigidiyor kategorileri ile
eşleştirilmiş kategoriye yine genel olarak eşleştirilmiş olan Spec (özellikleri) kullanarak gönderimini sağlayacaktır. Eğer ürün
bazında gittigidiyor sekmesine gelerek Kategorisi kımından Seç i tıklayarak açılan formdan ilgili gittigidiyor kategori
ağacından ürününüzün listelenmesini istediğiniz gittigidiyor kategorini seçerek işlem yaparsanız kategoriyi seçtikten sonra
mutlaka Genel sekmesinin yanında bulunan ürün özellikleri sekmesine tıklayarak o ürünle ilgili varsa detay özellkleri (Spec)
açılan menulerden seçmelisiniz. Bu seçim ürünlerinizin gittigidiyor üzerinde müşteriler tarafından filtrelenerek daha kolay
bulunabilmesini sağlayacaktır.

D kategorisi; Eğer gittigidiyor üzerinde önceden oluşturmuş olduğunuz dükkan kategorisi var ise seş tuşuna basarak
seçilmesini sağlamaktadır. Zorunlu değildir. Sayfa temasi; 1,4,6 olarak gittigidiyor da ürünüzün listelendiği sayfanın
tasarımının seçildiği alandır. Genellikle 4 kullanılmaktadır. Sayfa formatı; ürününüzün Dükkan formatlımı, sabit fiyatlı yoksa
açık artırma olarak mı listeleyeceğinizi seçmeniz içindir. Seçilecek sayfa formatına göre ürünlerinizi satışa çıkaracığınız günü
girmeniz gerekir. Sabit fiyatlı ürünler 1-3-5-7-10 gün olarak dükkan formatlı ürünler 30 ve 60 gün olarak listelenir. Kargo
ödeme seçenekleri 1. Ve kullanılıyorsa 2. Listelenecek ürünler için seçilir. Diğer ürünlerin gönderildi kargo şehri, kargolama
süreleri, Kargo firması seçilerek kayıt edilir.
Gitiigidiyora ürün listelenirken opsiyonel özellikleri kullanabilirsiniz. Bu özellikleri istediğiniz ürünlerde uygulayabilirsiniz.
Gittigidiyor üzerinden manuel olarak değil Entegra üzerinden uygulamanız gerekmektedir. Aksi taktirde ürün Entegra
tarafında güncellendiği anda bu sekmede bulunan opsiyonel özellikler geçerli olacaktır. Gg üzerinden ekledikleriniz
kalkacaktır.
Affilate Option: İş ortaklığı anlamına gelmektedir. Gittigidiyorda listelenen ürününüzün diğer sitelerde de reklamlara
çıkmasını sağlayan opsiyonel özelliktir.
Kalın yazı: Ürününüzün arama sonuçlarında daha kalın bir yazı tipi ile listelenmesini sağlamaktadır.

Katalog: Tıklı olması zorunludur.Ücretsizdir.
Vitrin: Ürününüzün arama sonuçlarında daha yukarıda listelenmesini sağlamaktadır.
Alt Başlık: Ürün formu>Alt Başlık kısmının ürün listelendiğinde arama sonuçlarında Ürün isminin altında 2.bir isim olarak
gözükmesini sağlamaktadır.

Sanalpazar Sekmesi: Bu sekmede sanalpazara göndermek istediğiniz ürünün ürün bazında sanalpazara ile ilgili detay
ayarlamalarını yapabilirsiniz.
Açılan Ürün formu>Sanalpazar>Genel sekmesinde bu ürünün sanalpazara da hangi kategoride ve hangi sanalpazar
dükkan kategorinizde yayınlanacağını seçebilirsiniz. Eğer bu sekmeden sanalpazara kategorisini bu ürüne özel olarak
seçmeseniz Entegra otomatik olarak bu ürünü Ürün formu>Genel sekmesinideki > Kategoriler kısmının arka planda
kategori bazında sanalpazar kategorileri ile eşleştirilmiş kategoriye yine genel olarak eşleştirilmiş olan kategorileri
sağlayacaktır. Eğer ürün bazında sanalpazar sekmesine gelerek Kategorisi kımından Seç i tıklayarak açılan formdan ilgili
sanalpazara kategori ağacından ürününüzün listelenmesini istediğiniz sanalpazar kategorisini seçerek işlem yapabilirsiniz.

D kategorisi; sanalpazar üzerinde önceden oluşturmuş olduğunuz dükkan kategorisi var ise seç tuşuna basarak seçilmesini
sağlamaktadır. Zorunludur oluşturmuş olduğunuz kategori yok ise diğer i seçmeniz gerekmektedir. Kargo ödeme
seçenekleri 1. Ve kullanılıyorsa 2. Listelenecek ürünler için seçilir. Diğer ürünlerin gönderildi kargo şehri, kargolama
süreleri, Kargo firması seçilerek kayıt edilir. Max Min satış adetlerine “0” değeri girmeniz önerilir.
Gittigidiyor, N11 ve Sanalpazar sekmesine her sefer girerek aynı bilgilieri seçmemek için Anamenu>Ayarlar>Mağaza Tema
kısmından bu bilgileri şablon olarak ekleyip yeni eklediğiniz ürünlerde bu bilgilerin otomatik olarak gelmesini
sağlayabilirsiniz. Mevcut ürünlerinize oluşturacağınız mağaza tema şablonlarını toplu olarak uygulatabilirsiniz.

6. Pazaryerleri
6.1 N11 – Doğuş Grubu

N11 pazaryerleri içinde en rahat üye olup mağazanın açılabildiği ve ürünleri ücretsiz bir şekilde listelendiği
pazaryeridir. Mağaza açmak için önce n11’in istediği yasal evraklar düzenlenir ve onaya gönderilir. Onaylandıktan
sonra mağaza aktif hale getirilir ve ürün listelenmeye başlanabilir.
N11’de aylık mağaza ücreti yoktur. Kategori bazında %6-%25 arasında değişen bir komisyon oranı vardır.
Ayrıca n11 ürünleri bazen Google Merchant reklamlarına gönderir, bunun içinde komisyonun yanında küçük bir
reklam masrafı da çıkartabilmektedir.
Ayrıca ürünlere n11 içinde reklam verilebilmektedir. Bunun için mağaza Satış
Ofisinden (so.n11) Reklam yönetimi kısmından listelenen ürünün kategorisinde,
aramada, listelemede öne çıkmasının yanı sıra, banner alanları kiralanarak ürünlere
reklam verebilmek mümkündür.

Entegra-N11 entegrasyonu sağlanması için önce API bilgilerinin alınması gereklidir (Bölüm 3.5). Bu bilgiler
sağlandığında entegrasyon tamamlanır ve Entegra içinde oluşturulan ürün havuzundaki ürünler rahatlıkla n11’e
gönderilebilir.

Entegra Ana Menü’den N11 butonuna tıklandığında “N11 Anamenü” ekranıyla karşılaşılır. Bir çok n11 işlemi bu
menüden yapılabilir.
1 numara N11’den gelen müşteri mesajlarıdır. Aynı zamanda burdan cevap yazılabilir.
2 numara n11 ve Entegra içindeki ürünleri eşitlemeye yarar. Entegra’da n11’de aç denilen ürün n11’de
herhangi bir sorundan dolayı gitmemişse ürünü yayınlar. Kontrol amaçlıdır bu buton.
3 numara N11 Anamenüde’ki seçilen ürünleri hemen güncellemesi içindir.

4 numara Seçilen ürünlerin n11’den silinmesini sağlar. Bu butonu kullanırken çok dikkat edilmelidir. Ürünü
pasif hale getirmez, komple siler.
5 numara Filtreleme yaparak istediğimiz ürünleri listede görmeyi yaran alanlardır.
6 numara Entegra içindeki ürünün n11’e gönderilcek ya da gönderilmiycek ürün olarak tanımlanmasını sağlar.
7 numara Entegranın gönderdiği dışındaki ürünleri n11’den silinmesi içindir.
8 numara Seçili ürünün n11 linkine gitmek içindir.
9

numara Ürünün N11’e gönderildikten sonra n11’deki durumunu görmek içindir.

6.2. Gittigidiyor

Gittigidiyor’da mağaza açılışı en kolay pazaryeridir. Tabi açılışı kolay olmasının yanı sıra masraflıdır da.
Herhangi bir üyelik alındıktan sonra, yasal evrağa gerek olmadan mağaza açılışı yapmak için mağaza satın
alınmalıdır. Aşağıdaki linkten mağaza ücretlerini inceleyebilirsiniz.
http://yardim.gittigidiyor.com/satici-rehberi/ucretler
Her mağaza tipinin kendine göre aylık ücretinin olmasının yanı sıra toplam listelenebilecek maksimum
ürün sayısı, ücretsiz olarak listeleme hakkı ve ücretsiz özellik hakkı vardır. Listeleme özelliklerinden kasıt vitrin
ürün, alt başlık, kalın yazı, affiliate ortaklığı (satış ortaklığı) özellikleridir. Bu özellikleri kullanmak ürünün
satışlarını arttırmaya yöneliktir.
Gittigidyor’da satış komisyonu Antika, Sanat / DVD, VCD, BluRay / Giyim, Aksesuar / Kitap, Dergi /
Koleksiyon / Müzik, Plak, Enstrüman, Outdoor, Oyuncak & Hobi, Diğer Her Şey ve Mücevher, Takı, Saat
kategorilerinde yapılan satışlardan %13 komisyon alınmaktadır. Diğer kategorilerdeki komisyon oranı ise
%10'dur. Komisyon oranına banka kart hizmet bedeli ve KDV dahildir.
Entegra ile Gittigidiyor’un entegre olabilmesi için öncelikle mağazanın açılmış olması gereklidir.
Mağazanın açıldıktan ve API bilgileri alındıktan (konu 3.5) sonra entegrasyon tamamlanmış olur. Entegra’nın
ürün listesinde oluşturulan ürünler Gittigidiyor’a gönderilme işlemine başlamadan önce teslimat şablonu
oluşturulmalıdır. Bunu Ana Menü>Ayarlar>MağazaTema kısmından yapabilirsiniz. Ekle denilip GG sekmesine
geçildiğinde Sayfa Teması (Genelde 6olur), Sayfa Formatı, Listeleme Süresi, Özellik (İsteğe bağlı, yapılırsa tüm
ürünlere uygular, GG ücret isteyebilir), Kargo ödemesi, Kargo Şehri, Kargo Gönderimi, Kargo Firması, Teslim
Süresi Saati belirlenir. Daha sonra Ürün Listesi kısmından ürünlere Mağaza Template Uygula denilerek
Teslimat Şablonu uygulanabilir.

6.3. Hepsiburada – Doğan Online
Hepsiburada’da satış yapabilmek için öncelikle İş Ortaklığı başvurusu yapılması gerekmektedir. Bu başvuru
yapıldıktan sonra Hepsiburada ürünlerinizi incelem isteyecek ve bunların nerelerde satışta olduğunu bilmek
isteyecektir. Ayrıca bir takım yasal evraklar isteyip bunların tamamlanarak Hepsiburada’ya kargolanması
gerekmektedir. Ardından 1hafta ile 4 hafta arasında süren bir onaylama süreci söz konusudur.

Mağazanız onaylanıp ürün yüklemeye hazır olduktan sonra yapılması gereken çok az işlem kalır. Öncelikle HB ile
entegrasyon için Statik Ip alınmalıdır. Bunun anlamı Entegra ile HB entegrasyonu yapıldığında Entegra-HB birbiri
arasında bilgi alışverişi yaparken kullanılan Ip’nin sabit kalmasıdır.
Bunu dışında Entegrasyon için Hepsibura’ya MerchantID talebinde bulunup bu MerchantID’nin kendi IP’nize
tanımlanması gerekmektedir.
Hepsiburada entegrasyonu diğer satış platformlarına göre farklı işlemektedir. Öncelikle kendi sistemimizde
oluşturduğumuz ürün havuzundan satılacak ürünleri, Hepsiburada’nın istediği formatta, excel şeklinde gönderimini
sağlıyoruz. Ardından Hepsiburada gönderdiğimiz excel dosyasını işleme alarak ürünleri manuel olarak kontrol
etmektedir. Ardından eğer ürün Hepsiburada’nın belirlediği şartları yerni getiriyorsa (barkod bilgisi gibi) ürünlerinizi
açarak satışa sunmaktadır.
Bu aşamadan sonra Hepsiburada’nın ürünlere vermiş olduğu stok numara bilgisinde entegrasyon tarafımızca
sağlanıp, açılan ilanlarda fiyat-stok kısımlarına müdahale edebilmekteyiz. Bunun haricindeki kısımlara (ilan başlığı,
açıklama gibi) müdahaleye izin verilmiyor. Gelen siparişler ise direkt Entegra’ya düşerek sipariş takibini de otomatik
olarak kontrol edip, faturalandırma işlemini Entegra üzerinden yapabiliyorsunuz.
6.4. Akakçe - Akakçe Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş
Akakçe tam olarak pazaryeri sisteminden farklı olsa da, ürünlerinizi akakçe’de yayınlayıp satışa sunmak
mümkündür. Eskiden karşılaştırma sitesi olarak karşımıza çıkan Akakçe’de bir ürünü satan firmalar listeleniyor, en
düşük fiyatı veren en üstte çıkıyor. Bu listede Satıcıya Git diye bir buton var, tıklandığında ise direkt satıcının
sitesine yönlendiriyor.
Şimdiki sistemde “Satıcıya Git” butonunun yerine “Hemen Al” seçeneği getirilere tıklandığında müşteriyi
Akakçe’nin sitesinde ödeme sayfasına gönderiyor. Müşteri ödemesini yapıyor ve sipariş işlemleri başlamış oluyor.
Öncelikle bu şekilde satış yapmak için sanal pos’unuzun (dolayısıyla sitenizin) olması gerekmektedir. Müşteri
ürünün ödemesini yaptığında aslında mağazanın sanal posunu kullanarak ödeme yapıyor, dolayısıyla ödenen ücret
direkt olarak firmanın hesabına geçiyor. Bu noktada Akakçe yine eskisi gibi yine tıklama maliyeti çıkarıyor.
Akakçe entegrasyonu için Entegra’dan, Akakçe’ye uygun tarafımızca Xml hazırlanarak ürünlerin gönderimi
sağlanmaktadır. Gelen siparişler yine Entegra’ya düşer. Eğer muhasebe ile entegrasyon sağlanmışsa muhasebe
programına gönderilir. Bu entegrasyonun sağlanması içinse Kullanıcı Adı ve Şifrenin Entegra’ya girilmesi
gerekmektedir.

6.5. Sanalpazar - Gold İnternet Teknolojileri Sanayi ve Dış Tic. A.Ş
Sanalpazar pazaryeri sistemiyle satış yapılabilen bir diğer satış platformudur. Sanalpazar’da ürün satabilmek
için öncelikle sisteme üye olunup Gold Dükkan almak gereklidir. 3 aylık Gold Dükkan üyeliğinin şu andaki fiyatı
145₺’dir. Yani aylık 50₺ gibi bir fiyata dükkan açık satışa başlanılabilir.
Ayrıca Sanalpazar’dan reklam hizmeti alınabilir. Facebook’ta ve Google reklamlarında Sanalpazar adı altında
ürünlerinizi reklama vermeniz mümkün. Bunun için 250₺, 500₺, 1000₺, 2500₺’lik reklam paketleri alınması
lazımdır. (Facebook için en az 1000₺) Bu paketleri alırsanız ürünün sayfasındaki Reklam Ver seçeneğinden
ayarlamalar yaparak reklama koyabilirsiniz.

Ayrıca sanalpazar’ın diğer platformlardan en çok dikkat çeken farkı %5+Kdv komisyon almasıdır. Anlaşmalı
olmayan kargo firması kullanırsanız da %7+Kdv olmaktadır.
6.6. Epttavm – Ptt Genel Müdürlüğü
Epttavm.com Ptt Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış bir pazaryeri sistemidir. Mağaza Aç diyerek yeni
mağaza oluşturulur. Ayrıca satış için bazı resmi evraklar gerekir. Bunlar tamamlandıktan sonra Ptt tarafından
onaylanır. Diğer platformlardan fark olarak yapılan satışların kargolarının Ptt’nin satıcının deposundan alarak
kargolama işlmini yapmasıdır. Başka bir kargo firması söz konusu değildir.
Entegra’daki ürünler epttavm’nin yapısına uygun şekilde Xml olarak çıkartılıp gönderilir. Epttavm tarafından
alınan Xml gerekli eşleştirmeler yapıldıktan sonra ilana açılır, aktif olur. Gelen siparişler Entegra’ya düşmez, o
yüzden manuel olarak takip edilmesi gerekir.
6.7. Diğer
Bu platformların dışında ürünlerini Xml olarak, Excel olarak çıkararak farklı platformlara da göndermeniz
mümkündür. Örneğin sonteklif.com, bizde.com gibi sitelere Xml olarak ürünleri gönderilebilinir. Ayrıca Private
Shopping yani kampanya sitesi olarak çalışan sitelere de (markafoni, trendyol vb.) Xml ya da Excel şeklinde
Entegra’dan ürünleri çıkartılıp gönderilebilir. Tabi bu sitelerle entegrasyon şu an için mümkün olmadığından
çalışırken stok ve siparişleri manuel olarak kontrol edilmesi gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.

7. Eticaret Sistemleri

Opencart Ürün ekleme ve Sipariş Entegrasyonu:
Opencart alt yapılı bir eticaret sistemine sahipseniz, tüm kategoriler, ürünler, resimler ve ürün url leri Entegra ürün
havuzundan otomatik olarak opencart a eklenmektedir. Ürün havuzunda olabilecek tüm değişiklikler Opencarta anlık
olarak yansımakta ve
Opencartta bulunun Sipariş durum id si 2 olan siparişler anlık olarak Entegra sipariş havuzuna düşmektedir.
Entegra ile opencartın api bağlantısını yapmak için öncelikle opencartın bulunduğu ftp de catalog>controller>module
dizininin altına Entegranın ocart.php adındaki modül dosyasını yerleştimek gerekmektedir. Bu dosya ftp ye yerleştirildikten
sonra Entegra>Ayarlar>E-ticaret kısmından site kısmına site adı yazılmalıdır. Token kısmı default olarak 123456 olmalıdır.
Bu bilgiler girildiken sonra kaydete basarak Bağlantıyı test et butonuna basılır. Bağlantı başarılı mesajı gelmesi gerekir. Eğer
sitenizin anasayfası https://.. İle başlıyorsa Ssl kullan tıkının aktif olması gerekmektedir. Bağlantının başarılı olduğunu
gördükten sonra Dil ayarı opencartta yüklü olan temaya göre değişkenlik gösterir bunun için dil ayarlarını al butonuna
basılır. Otomatik olarak Sitenizin temasına bağlı olan dil id si gelecektir. Birden fazla gelirse kullanılacak olan dilin İd si
bırakıp diğeri silinmelidir.

Opencart Kategori Entegrasyonu:
Entegra ana menü kategori kısmı otomatik olarak Opencarta yansımaktadır. Opencart entegrasyonunda tüm kategoriler
Entegra dan oluşturulmalıdır. Opencart admin panelinden Kategori ve Ürünle manuel müdahale edilmemelidir.

Tsoft Ürün Güncelleme ve Sipariş Entegrasyonu:
Tsoft alt yapılı bir eticaret sistemine sahipseniz, Entegra sayesinde Entegra ürün havuzunda bulunan tüm ürünler tsofttaki
eklenmiş bulunan stok kodlu ürünleri tsoft web servisi üzerinden anlık olarak günceller. Tsoft alt yapısındaki ürünlerden
sipariş geldiğinde, sipariş; tsoft yönetim panelinde onaylandı durumuna getirildiği anda entegra sipariş havuzuna işlenir.
Tsoft – Entegra Api bağlantısı:
Entegranın Ayarlar Tsoft bölümünden Tsoft entegrasyon ayarları yapılması gerekmektedir. Öncelikle Tsoft yönetim
paneline girilerek Ayarlar > Kullanıcılar > Webservis kullanıcıları bölümüne girilerek Yeni bir kullanıcı eklenir. Yeni kullanıcıyi
eklerken kullanıcı adı ve parola belirlenmelidir. Sınırlı Hesap tıkı tıklı olmamalıdır.Eklenen kullanıcıda belirlenen Kullanıcı
adı ve Parola Entegra > Ayarlar > Tsoft Kısmına girilmelidir.

Tsoft – Entegra Ürün Güncelleme Mantığı:
Tsoftta ürünlerin içerisinde 2 farklı kod bulunmaktadır. Tedarikçi Kodu ve Webservis kodu. Entegrada ürün havuzunda
güncellenen ürünlerin içerisinde eticarete gönder tık ı tikli ise Entegra bu ürünlerdeki adet ve fiyat güncellemelerini anlık
olarak Tsofta göndermekte ve ilgili kod daki ürünün adet ve fiyatlarını tsoftta güncellemektedir. Tsofta ürün
güncellemerlirin Entegradan yapılabilmesi için Entegra>Ayarlar>Tsoft>Ürün Eşitle – Tıklı olmalıdır. Bu güncellemenin
sağlanabilmesi için Entegra daki kod ile Tsofttaki ürün kodunun aynı olması gerekmektedir. Eğer Entegrada ki kodlar
Tsofttaki tedarikçi kodu ile aynı ise Entegra Ayarlar>Tsoft bölümünde “Siparişte Tedarikmi Kodu Kullan” tıkı tıklı olması
gerekmektedir. Eğer Entegrada ki kodlar tsoftta ki Webservis kodları ile aynı ise bu tıkın tıklı olmasına gerek yoktur.
Tedarikçi kodları tsoftta sonradan değiştirilebildiği için Tedarikçi kodunu tercih etmemiz daha iyi olacaktır.
Tsofta ürün güncellemelerinde 2 adet fiyat gönderilmektedir. Satış Fiyatı ve İndirimli Fiyat.
Entegra>Ayarlar>Tsoft>Satış Fiyatı kısmına Price1
Entegra>Ayarlar>Tsoft>İndirimli Fiyat kısmına Price2
yazdığımızda Entegra ürün havuzunda ki ilgili ürünlerin Fiyat1 ve Fiyat2 karşılıklarına gelmektedir.
İsteğe bağlı olarak bu alanlardaki fiyat alanları Price3 Price4 … Price8 e kadar değişkenlik gösterilebilir.
Tsoft – Entegra Sipariş Çekme Mantığı:
Tsofta paneline gelen siparişler in durumu onaylandı durumuna çekildiğinde otomatik olarak 3dk içinde entegra sipariş
havuzuna işlenecektir.Tsoftta onaylandı durumunun İd si 9 olduğu için
Entegra>Ayarlar>Tsoft>Sipariş Durumu bölümüne 9 yazılmalıdır.
Tsofta gelen siparişlerin birden fazla durumda çekilmesini sağlamak için sipariş durum id lerinin arasına , koyarak birden
fazla durumdaki siparişlerinde Entegraya çekilmesini sağlayabilirsiniz.

Örnek olarak, Tsofttaki sipariş durum id si 3 (Ürün hazırlanıyor) ve 9 (onaylandı) olan siparişlerin Entegra ya otomatik
olarak gelmesini istiyorsanız; Entegra da sipariş durumu alnına 3,9 yazmanız yeterli olacaktır.
Tsoft yönetim panelinde v3 siparişler bölümünü kullanıyoranız Entegra da sipariş modu kısmı boş kalmalıdır. Eğer tsoft v4
siparişler müdlünü kullanıyorsanız Entegra sipariş modu kısmında 2 yazmalıdır.

Projesoft Ürün Güncelleme ve Sipariş Entegrasyonu:
Projesoft alt yapılı bir eticaret sistemine sahipseniz, Entegra sayesinde Entegra ürün havuzunda bulunan tüm ürünler
Projesofta eklenmiş bulunan stok kodlu ürünleri projesoft web servisi üzerinden anlık olarak günceller. Pojesoft alt
yapısındaki ürünlerden sipariş geldiğinde, sipariş entegra sipariş havuzuna işlenir.
Projesoft – Entegra Api bağlantısı:
Entegranın Ayarlar Projesoft bölümünden Projesoft entegrasyon ayarları yapılması gerekmektedir. Öncelikle Projesoft
müşteri hizmetlerinden Web servis kullanılacağı ve web servis kullanıcı adı şifrelerinin alınması gerekmektedir. Verilen
Kullanıcı adı ve şifreler Entegra > Ayarlar > Projesoft Kısmına aşağıdaki şekilde girilmelidir.

Shopphp – İmagaza – Markaclick Sipariş Entegrasyonu:
Bu eticaret alt yapılarından birine sahipseniz eticaret müşteri temsilcinizden teklinkten oluşan sipariş xml ini talep etmeniz
gerekmektedir. Sonrasında Entegra>Ayarlar>Shopphp ye girerek aşağıdaki şekilde alanları doldurmanız yeterlidir.
Sitelerinizde gelen siparişlerinizi onayladığınızda Entegra sipariş havuzuna anlık olarak siparişleriniz işlenmektedir.

Ticimax Sipariş Entegrasyonu:
Ticimax eticaret alt yapısına sahipseniz

9. Tedarikçiler Xml yönetimi
Tedarikçilerden alınan Xml dosyaları Entegra’ya yüklenerek üzerine bir çok çalışma yapılabilir.
9.1 Xml tanımlama
Öncelikle alınacak Xml dosyasının linkinin belirli olması gerekmektedir. Ardından Entegra’ya Xml tanımlaması aşağıdaki
adımlara göre yapılabilir:
1. Entegra>Import Xml>Ekle
2. Aktif tikleme > Modül gerekliyse modül seçimi > Xml ismi belirlenmesi > Xml Url’nin(link) girilmesi > Dosya yoluna isim
verilmesi > Kaydet > Dosyayı İndir > Tamamlandı Yazısının gelmesi (dosya boyutuna göre değişebilir) > Çıkış

3. Import Xml-list > Yenile > Kurulan Xml’e Çift Tık > Xml Alanlarının Eşleştirilmesi (Xml dosyası browserda yada notepad’de
açılarak referans alınabilir) > Kaydet > Çıkış
4. Import Xml-list- Yüklenilen Xml seçilir ve Menüde Seçili Olanı Başlat denilir. Bu şekilde Xml’deki ürünler Entegra’ya
aktarılmış olunur.
Not: Ana Menü’de Ayarlar Kısmında Import XML kısmının aktif olması gereklidir.
Not 2: Ana Menü’de E-ticaret kısmında Resimleri indir ve aktif kısmı işaretli olmalıdır.
5. İşlemler bittikten sonra, Ana Menü> Import Xml kısmına gelinerek gerekli ayarlamalar yapılabilir. Menüde Xml dosyamızı
seçince aşağıda kategoriler çıkacaktır. Bu kategorileri kendi kategori ağacımıza aktarabileceğimiz gibi kategori ağacındaki
kategorilerle eşleştirilebilinir. Xml kategorilerinin yanında bir çok kısım vardır. Aktif kısmı “1” olmalıdır ki ürünler Entegra’da
aktif hale gelsin. Diğer fiyat kısımlarına Xml’den alınan fiyat “x” olacak şekilde formül yapılabilir.
Örnek: Tedarikçinin 100₺’ye verdiği ürünü 120₺ye ayarlamak için “x*1.20” ya da “x+20” formülü yazılmalıdır. Yazılan
formülün tüm fiyatları etkileyeceğini unutmamak gereklidir. Formüller yazıldıktan sonra “Fiyatları Kaydet” denilmelidir.
10. B2b xml çıktı yönetimi
Entegra’ya Xml tanımlabilmenin yanında mevcut ürün havuzunu kullanarak dışarıya Xml dosyası çıktısı da alınabilir. Eğer
bayileriniz var ve onlara ürünlerinizi göndermek istiyorsanız yada google merchant, karşılaştırma siteleri gibi yerlere ürün
gönderecekseniz Entegra’nın Export Xml özelliğini kullanabilirsiniz.
10.1 Xml çıktısı hazırlama
Öncelikle Entegra Ana Menüsünden Ayarlar kısmına girip, E-ticaret sekmesinden “Otomatik Xml” kısmının tikli olması
gereklidir. Otomatik saat belirlenerek Xml dosyasının o saatte güncellenmesi sağlanır. Kaydet denilerek menüden çıkılır.
Ana Menü > Export Xml kısmına girilerek Xml oluşturmaya başlanılabilir. Ekle butonuna tıklanarak Xml formu açılır. Ardından
Xml ismi verilir (örnek), dosya adı belirlenir (örnek.xml). Daha sonra Xml Header, Xml Body ve Xml Footer kısmının
değişkenler ile yazılması gereklidir. Göndereceğiniz yere göre bu alanlar değişkenlik gösterir.
Otomatik Xml dahil et, sıkıştır .gz, eticarete gönder alanlarına da tik konur ve ekle denilir. Ardından Export Xml menüsünden
Xml seçilit başlat seçilir ve Xml oluşturulmaya başlanır.
Ürün Listesi kısmından ürünleri seçerek Xml dahil et ve dahil etme denilerek Xml’de ürünler düzenlenebilir.
11. Ürün yükleme yöntemleri
Entegra’ya ürün ekleme ve yüklemek için çok farklı yollar mevcuttur. İhtiyaca göre manuel , excel dosyasından aktararak
yada xml dosyasından ürün aktararak yüklemek mümkündür.
11.1. Entegra Manuel ürün ekleme
Ana menüden ürün listesine giriş yapıldığında mevcut bütün ürünleri listeleriz. Yeni ürün için “Ekle” denilerek boş bir ürün
formu açılır. Bu formda gerekli tüm kısımların doldurulması gereklidir. Gönderilcek yere göre değişkenlik göstermekle
beraber, ürün formunda ürünün kategorisi, stok kodu, stok ismi(ilan başlığı), alt başlığı, açıklaması, para birimi, kdv’si, fiyat
(kdv hariç) kısımları (gönderilcek yere göre), adeti (stoğu) girilmelidir.
Resim eklemek için Ürün Formu’nun “Resimler” sekmesinden “Ekle” denilerek resim eklenmesi gereklidir.
Varyant-seçenek eklenecekse Ürün Formu’nun Seçenekler sekmesinden varyantı eklenmelidir.
Ayrıca pazaryerinde satış yapılabilmesi içinteslimat şablonunun tanımlanması gerekmektedir. Bunu da ürün formunun N11,
GG sekmelerinden ayarlamak mümkündür.

11.2. Entegra Excel ürün yükleme
Herhangi excel dosyasındaki ürünler Entegra’ya yüklenmeden önce, Entegra’ya uygun bir şekilde ayarlanmalıdır. Örnek
dosyaya Entegra’nın kurulu olduğu klasörden ulaşılabilir. Bu işlem tamamlandıktan sonra Ana Menüden, Excel Yükle
butonuna tıklanarak ilgili kısım açılır. Dosya seçilerek yeni ürünlerin eklenmesi ya da mevcut ürünlerin güncellenmesi
sağlanabilir. Ayrıca excel ile ürünlere uyumluluk eklemekte mümkündür.

12. Satışı artırma yöntemleri
Satışı arttırmanın yolu özgün olma ve müşterilerinizin taleplerini karşılamaktan geçer. Bu noktada ürün özellikleri ve
açıklamaları, ayrıca ürün görselleri çok önemlidir. Bu konulara ne kadar çok özen gösterilirse satışları o kadar etkilemektedir.
12.1. Otomatik kargo alıcı / satıcı ikinci ürünleri oluşturma
Müşteriler genellikle kargo ücreti satıcı öder şeklinde olan ürünleri satın alma eğilimindedirler. Ancak bazı kesim alıcı öder
seçeneğini de seçebilmektedir. Bir de 2. ve 3. Ürün satın alındığında kargo maliyetlerini düşürme durumu vardır ki bu
ayarlamaları ürünlere uygulamak çok zor olabilmektedir. Bu karmaşanın önüne geçilebilmesi için Entegra’dan aynı ürün (n11
ve gittigidiyorda) hem alıcı hem de satıcı öder şeklinde açılabilmektedir. Bunun için Ürün Formu’nda Kargo Ücreti kısmına bir
değer girilmeli ve bunun için de ayrı bir teslimat şablonu oluşturulmalıdır. Ayrıca ürün formunda Açıklama 2 kısmına girilecek
bir yazı 2. Açılan ürüne uygulanabilir. (1. Açıklama: Ücretsiz Kargo, 2.Açıklama:Aynı Gün Kargo gibi.)
12.2. Uyumluluk / birden fazla başlıklı ve kategorili ürün ekleme
Uyumluluk; birden fazla ilanın Entegra’da tek bir ürüne bağlanması, ya da Entegra’daki bir ürünün farklı isimde veya
kategoride birden fazla ilan şeklinde açılması şeklinde düşünülebilir. Ürüne uyumluk açılması bazı durumlarda kaçınılmaz
olabilir. Örneğin yedek parça ürünleri genelde birden fazla marka/modelle uyumlu olduğu için tek bir ürün için birden fazla
ilan şeklinde açılması gerekebilir. Tabi ne kadar çok ilan açılırsa takibi de o kadar zorlaşır. Entegra’da aynı ürünü farklı
isimlerde ilanını açarak stok ve fiyat takibini tek bir yerden yönetmiş olursunuz.
Tabi bunun dışında arama kelimesine göre müşteriler ürünlerinizi platformda bulamıyorda olabilir. Yine uyumluluk
kullanarak ilan çoğaltmak satışı etkileyebilecek bir özellik olabilir.
12.3. Kategori şablonları kullanma
Ürün açıklamaları ne kadar dolu olursa müşterinin ilgisi bir o kadar çekilecebilir. Ürünün teknik açıklamasının yanı sıra, stok
durumu, kargo gönderimi gibi yazılar ya da platform içi koyulacak linklerle kategori bazında şablon eklemek Entegra’da
mümkündür. Bunun için Ana Menüde Kategoriler kısmından açılan bir kategori formunda ürününün teknik açıklaması
“*description+” değişkeniyle kodlanmıştır. Bunun üstüne, altına yazılabilecek yazılar koyulabilecek resimler linkler o
kategorideki bütün ürünlerin açıklamalarını etkieceyecektir. Bunu default kategorisine uygular ve “default” butonuna
tıklarsanız bütün kategorilere uygulanır, dolayısıyla tüm ürünlere şablon eklenmiş olur.
12.4. Siparişten gelen Müşteri datalarını kullanma
Pazaryerlerinden ve kendi sitenizden satış yaptığınızda sipariş bilgilerinin hepsi Entegra’ya düşer. Siparişin müşteri
bilgilerindeki telefon ve mail adresleri reklam kampanyalırınız için kullanılabilir bir datadır. Entegra Ana Menüsünden,
Siparişler kısmına gelinip tüm siparişleri Excel alarak bu excel dosyası üzerinde yapacağınız birkaç değişiklikle bu dataları
kullanılabilir hale getirebilirsiniz.
N11, gittigidiyor ve hepsiburada’dan satış yaptığınızda bu platformlar size kargo firmalarında kullanabileceğiniz bazı kodlar
verirler. Entegra’ya gelen siparişlerde bu kodların bilgiside vardır. Kesilecek faturanın üzerine bu kodlar gerekli ayarlamalar
yapılarak yazdırılabilir. Ardından faturanın bir nüshasını kargo kutusuna iliştirdiğinizde ve kargo firmasının bu kodları

girmesini sağladığınızda bu platformlardan gelen siparişlerinin kargolanmasını otomatikleştirmiş olursunuz. Kargo firması
sisteme girdiği an platformda da sipariş kargolandı durumuna geçer.
14.1. Entegradan fatura yazdırma
Entegra’dan fatura yazdırmak mümkündür. Gelen siparişleri görmek için Ana Menüden Siparişler kısmına girilmelidir.
Siparişe çift tıklandığında sipariş formu açılır. Burada bilgiler istenirse güncellenebilir. Sipariş formunu içerisinde faura yazdır
butonuna tıklanırsa da sipariş yazdırma ekranına gönderilir. İstenirse Siparişler kısmındaki siparişler seçilip “Seçili Olanları
Yazdır” denilerek toplu bir şekilde de yazdırılabilir.
Not: Entegra’dan fatura yazdırmak için öncelikle faturanızı Entegra’ya tanımlamak gereklidir.
14.2. Entegradan kargo çıktısı yazdırma
Entegra’dan gelen siparişlerin sadece kargo bilgilerini yazdırmak isteniyorsa yine Siparişler kısmından gelen siparişleri yazdır
denilerek yazdırılabilir. Tabi bunun için gerekli ayarlamar yapılıp istenilen bilgilerin yazdırılcak forma düşmesi gereklidir.
14.3. Fatura tasarımının yapılması
15. Reklam yönetimi
16. Fiyat karşılaştırma siteleri
Ürünlerinizi satabileceğiniz platformların yanı sıra karşılaştırma siteleride mevcuttur. Bir ürün ilanının altında farklı satış
siteleri olup bu siteler müşterileri sizin sitenize yönlendirebilmektedir.
16.1. Akakçe
Akakçe şu anda hem ürün karşılaştırma sitesi hem de satış platformu olarak düşünülebilir. Entegra’dan Akakçe uygun bir Xml
oluşturularak ürünlerin gönderimi sağlanır. Ardından sanal pos bilgilerinizi Akakçeye tanımlarsınız ve sitenizin yanında Siteye
Git butonu yerine “Hemen Al” butonu çıkar. Müşteri bu butona tıkladığında karşısına ödeme sayfası çıkar ve ödemesini sizin
pos’unuz üzerinden gerçekleştirir. Para direkt satıcı firmanın hesabına geçer. Akakçe sadece tıklama başı maliyet çıkarır,
komisyon almaz.
16.2.Cimri
Bir diğer karşılaştırma sitelerinden biri cimri.com’dur. Yine Entegra’dan cimri’ye uygun bir Xml hazırlanarak buraya ürünlerin
gönderimi sağlanır. Tıklama başı maliyeti vardır.
Entegra’yı kullanabileceğiniz 2 farklı arayüz vardır. Windows tabanlı kontrol paneli ve web paneli.
18.1. Entegra kontrol panel Windows tabanlı
Entegra’nın ana merkezi windows tabanlı kontrol panelidir. Her şey burada saklanır. Entegra’yı müşterilerimizin bilgisayarına
ya da sanal server’larına kurmaktayız. Özellikle muhasebe programı kullanan müşterilerimiz için windows tabanlı bir
program kullanarak entegrasyonun sağlanması en sağlıklı ve hızlı yöntemdir.
18.2. Web panel
Modem’den bir port açılarak kurulan bir web arayüzle, Entegra veritabanına bağlanarak web arayüz üzerinden işlemlerimizi
gerçekleştirmek mümkündür. Bunun için hiçbir şekilde kullanıcı sınırlandırması yoktur.
19. Yedekleme
Entegra her gün mevcut olduğu klasöre bir yedeğini almaktadır. Ancak bu yedeklemeler kendi klasörünün içinde olduğundan
alınan yedek dosyalar başka bir hard diskte de tutulabilir.

20. Versiyon Güncelleme
Entegra sabit bir sistem değildir. Çalıştığı platformlardaki herhangi bir değişiklikte sürekli bir güncelleme vardır ve bizim
tarafımızda yapacağımız güncellemeler, yeniliklerden sonra programı güncellemek gereklidir. Entegrabilisim.com
adresimizde Destek kısmımızda sürekli güncel versiyonu bulabilirsiniz. Bu dosyayı indirerek mevcut Entegra uygulama
dosyasını değiştirerek güncelleme yapmak mümkündür.
22. Destek ve İletişim
Entegra programı teknik destek için bize 0850 733 91 52 telefon numaralarımızdan ve ya ticket@entegrabilisim.com
adresimize mail atarak teknik destek alabilirsiniz. Herhangi soru ve öneriniz için de yine aynı telefon numaramızdan bize
ulaşabilirsiniz.

