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PBS Magento
Bakgrund
Under hösten 2010 blev det uppenbart att den e-handelslösning som Unikum erbjuder i Pyramid är
otillräcklig till vissa kunder, framför allt de som vänder sig till konsument. SYSteam tog då beslutet att
ta fram en lösning som tillgodoser dessa kunders krav. Vi hade inte som avsikt att konkurrera direkt
med Pyramid e-line. Tvärtom så ser vi många starka argument för e-line framför allt när det gäller
”Business to Business”.
Vi identifierade följande önskemål från aktuella kunder som vår nya lösning tillgodoser:
•
•
•
•
•

Det skall vara enkelt och smidigt att designmässigt och funktionsmässigt utforma e-handeln på
ett offensivt och attraktivt sätt mot konsumenter
E-handeln skall fungera även när det inte finns kontakt ”One Line” mellan e-handel och Pyramid
Kunderna skall kunna lägga beställningar utan att behöva ”logga in”
Alla data mellan e-handel och affärssystem skall överföras automatiskt utan mellanliggande
programvara
Ingen data skall behöva registreras på flera ställen

PBS Magento
Vår nya lösning valde vi att kalla PBS Magento och den bygger på en etablerad standardiserad lösning
Magento och en produktifierad anpassning av Pyramid utförd med Pyramids Konsultstudio. Vi
erbjuder denna lösning till fastpris med möjlighet till ett antal tillval och med stora möjligheter till
kundanpassningar. SYSteam har en mångårig erfarenhet av både Magento och Pyramid samt
anpassningar av dessa vilket bland annat borgar för en säker funktion av systemet.
Funktioner i standard
• Data från Magento till Pyramid
Order som registreras i e-handeln förs automatiskt över in i Pyramids ordersystem
Nya kunder samt ändrade kunduppgifter förs automatiskt över in i Pyramids kundregister
En order eller kundregistrering som läggs i e-handeln finns i Pyramid inom några få
minuter
• Data från Pyramid till Magento
Enstaka eller urval av artiklar vid nyregistrering eller ändring
Enstaka eller urval av kunder vid nyregistrering eller ändring
Aktuellt saldo och leveranstidsinformation
En ändring av en enstaka artikel eller kund finns i Magento inom några få minuter
Saldo och leveranstidsinformation från affärssystemet kan föras över till e-handeln
automatiskt regelbundet t ex en gång per timma
• Kunderna kan se tidigare e-handelsorder i e-handeln
• Betalning kan göras mot faktura, postförskott/efterkrav eller med kort t ex Dips.
• Transportsättet kan styra avgift för frakt och betalningssättet kan styra exp.avgift
• Priser kan hanteras både inkl och exkl moms
• Det finns stöd för staffling på enskild artikel, paketpriser och variantartiklar som tillval.
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•
•
•

Ett ordererkännande kan automatiskt skickas när ordern är i Pyramid. Det är även möjligt att
skicka ett mail direkt när orderläggs i e-handel.
I standardlösningen ingår en grundläggandel grafisk inställning utifrån givna mallar där företaget
kan bestämma t ex färgsättning och typsnitt i e-handeln.
Drift av e-handeln erbjuds av SYSteam

Priser
•
•
•
•
•

PBS-Magento, 65 000:Drift: 850:-/månad
Serviceavtal Pyramid 3000:-/år
Tillval Variantartiklar: 9 500:Tillval Setartiklar/staffling: 9 500:-

Installationer
Engelsons.se (våren 2011) och Citcop.se (hösten 2011)

Teknisk lösning
All trafik mellan Pyramid och Magento och vice versa sker genom att Pyramid med FTP hämtar och
lämnar XML-filer på webbservern. Detta sker med hjälp av program som körs med Pyramids PTCtjänst.

Krav på Pyramid och det system där Pyramid körs
•

•
•

Moduler (version 340B)
Order/lager/inköp
Konsultstudioruntime
Tjänsten PTC skall finnas installerad på Pyramidservern
Pyramidservern skall ha kontakt med internet så att filer kan skickas och hämtas med FTP till och
från webbserven

Övrigt
Lösningen kan kompletteras med en webserviceserver i Pyramid som gör det möjligt att ge t ex saldo
och orderinformation i shopen i realtid från Pyramid. Det finns även andra tillägg.

Är du intresserad?
Vänd dig till Janne Andersson, 0346-71 43 05, janne.andersson@systeam.se eller Philip Utagawa,
035-14 46 58, philip.utagawa@systeam.se
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Utseende på övervakningsrutin inne i Pyramid

