
Univerzálna platforma pre prepojenie a 
synchronizáciu dát medzi rôznými systémami

SOFTYGON



"VYTVORILI SME PLATFORMU PRE JEDNODUCHÉ 
PREPOJENIE RÔZNYCH SYSTÉMOV "

SOFTYGON THE SOFTWARE POLYGON



SOFTYGON WORKER



...je mechanizmus, ktorý je schopný spracovať konfiguráciu (univerzálny 
jazyk pre každú platformu, ktorá sa napojí na Softygon), a na základe 

konfigurácie sa rozhoduje, že v toku dát sa kedy a aká akcia má vykonať. 

SOFTYGON WORKER



Čítanie dát z 
externých API

Čítanie dát z 
nahratého súboru

Posielanie dát 
do externej API

Vytvoriť súbor (možnosť stiahnuť 
cez Portál alebo odoslať mailom)

Filtrovať 
dáta

Zmena 
štruktúry dát

Pamätať si už 
synchronizované dáta

Párovanie identifikátorov 
medzi dvoma platformami

Odoslať SMS & 
EMAIL notifikáciu

Zreťazenie 
tokov dát

Flow stop 
(via portal)

Zastavenie, odsúhlasenie, editovanie 
a manuálne filtrovanie dát (cez portál)

SOFTYGON WORKER AKTUÁLNE FUNKCIE



Softygon worker sa spúšťa automaticky (ľubovoľný CRON expression, ktorý 
povoľuje v intervaloch spustiť synchronizáciu), cez webhooky (API volania z 

externého systému) alebo manuálne cez portál. 

SOFTYGON WORKER



SOFTYGON PORTAL





...je nadstavba nad workerom, cez ktorý sa spravujú prepojenia. Cez portál je 
možné vytvoriť nové prepojenie, upraviť existujúce prepojenie, spustiť tok 
dát, pozastaviť tok dát, editovať tok dáta a stiahnuť vygenerovaný súbor. V 
portáli je možné pridať ľubovoľný počet používateľov, spravovať ich roly, 
zmeniť nastavenia účtu, zmeniť a pridať premenné účtu (možnosť ukladať 

spoločné dáta pre prepojenia - napr. prihlasovacie údaje). 

SOFTYGON PORTAL



CSV

XML

JSON

KONVERTOVANIE RÔZNYCH FORMÁTOV

XLS



PREČO SOFTYGON?



Prepojenie medzi 
rôznymi systémami

PREČO SOFTYGON?

Prepojenie interného systému na 
akýkoľvek systém tretej API strany

Automatizácia synchronizácia 
dát v reálnom čase

Prevod a zrýchlenie 
toku dát

Jednoduchá škálovateľnosť a prepoužiteľnosť 
medzi jednotlivými platoformami a ERP systémami



RIEŠENIE SOFTYGON 



SOFTYGON SOLVES



SOFTYGON KLÚČOVÉ BENEFITY



Univerzálne a 
jednoduché riešenie

Jednoduchá škálovateľnosť 
a prepoužiteľnosť

Prispôsobiteľné a 
konfigurované na mieru

Prehľadný 
webový portál

Konvertovanie rôznych 
formátov ako CSV, XML, JSON

Prenos dát 
API to API

KEY BENEFITS



PREPOJENÉ SYSTÉMY





SOFTYGON
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