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CRM – IMPORT WEB POPTÁVEK  
 
 
 

 

  SSttrruuččnnýý  ppooppiiss  
 

Komplexní nástroj a souhrn funkcionalit, které podpoří firemní proces zpracovávání a reakce na poptávky 

zákazníků zadávané skrze webové stránky. Podstatou funkcionality je webová služba (jednotný interface), 

která umožňuje sbírat data zasílaná dodavatelem webu, resp. jakýmkoli subjektem, který se přizpůsobí 

pravidlům pro předávání dat. Následně jsou data synchronizační procedurou importovány dle 

konfigurovatelných pravidel do struktury standardní třídy úkol. Data se tedy dostávají přímo do HeG, kde se 

párují s existující datovou strukturou. Následuje WF proces, který zajistí reakci na poptávku přímo v HeG a 

zaznamená veškeré související náležitosti. 

 

  PPřřeeddppookkllaaddyy  
 

Funkcionalitu je možné nastavit na všech databázích, kde je instalován Helios Green. Nutnou podmínkou 

provozu je spuštění webové služby na vnějším interface počítačové sítě tak, aby bylo možné předaná data 

importovat do DB HeG.  

 

  DDeettaaiillnníí  ppooppiiss  

  
Univerzální webová služba na vnějším rozhraní počítačové sítě definuje rozhraní, které umožňuje této webové 

službě zasílat zprávy v definované struktuře. Nejen dodavatelé webu, odběratele či obchodní partneři, ale i 

vnitrofiremní rozhraní mohou předávat této webové službě data všech datových typů a variabilního rozsahu, 

typicky to mohou být data webového formuláře, dotazníku, či objednávky odběratelů.  

 

Pomocí třídy  “Evidence WEB formulářů” jsou definovány jednotlivé datové vstupy a pro každý takový vstup 

jsou definována pravidla pro import předaných dat do struktur HeG. Data předaná webové službě jsou 

následně synchronizační procedurou pořízena dle pravidel do HeG. Po jejich importu jsou následně spárovány 

s existujícími číselníky (organizace, kont. Osoba, celoroční objednávka).    
 

  
  

V případě potřeby je možné datovou strukturu kdykoli rozšířit o další atributy a data k importu. Tímto způsobem 

je možné krom textových či datumových atributů importovat i celé externí soubory. Správce pak může 

definovat, které typy souborů jsou povolené a eliminovat tak případná bezpečnostní rizika. 

  



 

INFO NOVA s r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
http://www.infonova.cz, dolejs@infonova.cz, telefon: 261 341 349 

 

 
 

Po importu předaných dat se na jejich základě propojí statické a dynamické vztahy do stávající datové struktury. 

Následuje specifický WF proces, který dále podpoří např. konkrétní vyřízení zadané poptávky. WF proces přidělí 

uživatele, které poptávku řeší a informuje související osoby. Při vyřízení se odešle email případně založí související 

záznam (kontaktní jednání). 

 

 
 

Funkcionalita pro Import WEB poptávek je univerzálním nástrojem, který umožňuje vytvořit interface jako pro data, 

která lze následně zpracovat s využitím WF procesů v HeG. Nespornou výhodou je především definované 

jednotné rozhraní, kterému se subjekty zasílající data vždy přizpůsobují, lze tak publikovat a definovat interface, 

které následně předává data přímo do HeG skrze volně nastavitelnou konfiguraci. Oddělením těchto vrstev je tak 

maximálně zabezpečena bezpečnost dat v DB HeG.  


