
Open Catalog Interface (OCI) 
 

 
 

Közvetlen kapcsolat 

a Lapp e-shophoz 
 

Szeretné élvezni Lapp e-shopunk 

sokoldalú előnyeit, azonban be kell 

tartania belső engedélyezési 

folyamatait, illetve rögzítenie kell cége 

árugazdálkodási rendszerében a 

rendeléseket vagy beszerzési 

igényléseket? 

 
Nem probléma – az OCI ezt is 

lehetővé teszi! 
 

Az OCI (Open Catalog Interface) oly 

módon segíti vevőinket az ERP 

rendszerben történő rendelések 

rögzítése során, hogy közben támogatja 

az engedélyezési folyamatokat és 

feleslegessé teszi a kétszeres 

munkaráfordítást. Az OCI új 

lehetőségeket nyit a 

folyamatoptimalizálás területén – és 

pedig a legrövidebb időn belül. 

 
Az Open Catalog Interface (OCI) az SAP 

AG által kifejlesztett, nyílt forrású és 

szabványos interfész. Lehetővé teszi a 

katalógus adatrekordjainak és 

bevásárlókosár tartalmának 

továbbítását a Lapp e-shopjából 

vevőink árugazdálkodási rendszeréhez. 

Az SAP mellett számos további 

árugazdálkodási rendszer (ERP 

rendszer) is támogatja ezt az interfészt. 

 
Hogyan lehet 

lebonyolítani a 

rendeléseket az OCI-val? 

 
ERP rendszerében a szokásos módon 

létre kell hozni a megrendelést vagy a 

beszerzési igénylést. Ebből közvetlenül 

meg tudja nyitni a Lapp külső e-

shopját. Az ehhez szükséges 

paramétereket előzőleg el kell 

mentenie az árugazdálkodási 

rendszerben és a háttérben közvetlenül 

be kell tölteni azokat (automatikus 

bejelentkezés és vevői beállítások az e-

shopban). Vevőink számára 

rendelkezésre áll az összes funkció, így 

pl. az árucikkek keresése és 

elhelyezése a bevásárlókosárban. 

 
Az egyetlen különbség az e-shopban 

történő, normál rendeléshez képest a 

rendelési folyamat végén jelenik meg. 

 
 
 

 
 

Ha a bevásárlókosarat az OCI-ban 

nyitja meg, akkor a rendelés először 

nem a Lapphoz kerül, hanem 

visszakerül a vevő árugazdálkodási 

rendszerébe. A rendszer menti az 

összes meghatározott OCI mezőt, így a 

megnevezést, a rendelési mennyiséget, 

a mennyiségi egységet, az árat, a 

pénznemet, az egységárat, a szállítási 

időt, az anyagszámot, az eCl@ss 

osztályt, a rendelési számot és az 

árucikk sorszámát. 

 
Ezáltal megtakarítja a bevásárlókosár 

tartalmának manuális rögzítését a 

rendszerében.  Miután sikeresen 

továbbította az adatokat az 

árugazdálkodási rendszerbe, a 

felhasználó visszakerül oda, és ott egy 

előre kitöltött beszerzési igénylés 

(BANF) vagy megrendelés várja. A 

beszerzési igénylést bármikor 

továbbíthatja az engedélyezési folyamat 

végrehajtásához. 

 
A Lappnál történő tulajdonképpeni 

megrendelés aztán a hagyományos 

módon történik az ERP rendszer 

üzenete formájában, pl. fax e-mail vagy 

EDI útján. 

Választhatja azt is, hogy az OCI 

rendszerrel történő tiszta adatátvitel 

helyett párhuzamosan megrendelést is 

indít a Lappnál. Ez a funkció külön is 

beállítható. Ez akkor célszerű, ha nem 

szükséges végrehajtani a rendelés 

engedélyezési folyamatát. 

 
 
 
 
 

Az OCI 

előnyeinek 

áttekintése 
 
- Felesleges kiadások megszüntetése 

- Lehetővé válik a beszerzési folyamat 

az engedélyezési folyamattal 

- A Lapp Kabel e- shopja közvetlenül 

csatlakozik az Ön ERP rendszeréhez 

- Kettős funkció: kiegészítő 

megrendelés indítása 

- Idő- és költségmegtakarítás a 

megrendelések közvetlen indításával 

- Törzsadatok dinamikus átvétele a 

vevői ERP rendszerbe 

- Csökkenti a ráfordításokat a 

törzsadatok karbantartása területén 

- Hozzáférés a naprakész árakhoz és 

készletekhez 

- A szabványos kialakítás révén 

egyszerűen és hosszadalmas 

projektek nélkül megvalósítható 

- Lehetséges egyéni beállítás 

 
Érdekli az új Open 

Catalog Interface 

használata? 
 
Akkor egyszerűen lépjen kapcsolatba e-

Business Teamünkkel és kérjen 

tanácsot, hogyan tudná hatékonyabban 

kialakítani beszerzési folyamatát az 

OCI-val. 

 
E-mail:  

sales@lapphungaria.hu
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