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Zgodny z Magento

Moduł Furgonetka – Magento jest kompatybilny z następującymi wersjami oprogramowania:
- 1.9.X.X
- 1.8.X.X
- 1.7.0.2
- 1.7.0.1
- 1.7.0.0
- 1.6.2.0
- 1.6.1.0
- 1.6.0.0
W przypadku posiadania innej wersji prosimy o kontakt.

Instalacja.
Aby zainstalować dodatek należy rozpakować plik furgonetka.zip, a następnie jego zawartość skopiować do
głównego katalogu Magento na serwerze.
Dodatkowo do katalogu modułu tj. „app/code/community/Websoft/Furgonetka” należy wgrać plik licencji „licmag-furgonetka.txt”.
W panelu administracyjnym należy w menu System wybrać Cache Managment.
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Następnie należy użyć opcji Flush Magento Cache

Po ponownym zalogowaniu pojawi się dodatkowe menu Narzędzia.
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Problem z instalacją
W przypadku, gdy licencja modułu nie posiada wpisanych wszystkich adresów sklepu to moduł się wyłączy
tuż po instalacji lub nie zostanie zainstalowany. Jeżeli taka sytuacja nastąpi należy skontaktować się z dostawcą
licencji w celu dokupienia licencji na kolejną domenę.
Jeśli w licencji są wpisane wszystkie adresy sklepu należy sprawdzić czy serwer posiada ioncubeloader,
jeżeli nie, to należy poprosić administratora serwera o zainstalowanie ioncubeloader.

Po otrzymaniu poprawnej licencji lub po zainstalowaniu ioncubeloader należy wejść w katalog:
app/etc/modules odszukać plik .xml od instalowanego modułu i go zedytować, zmieniając parametr active z false
na true (co prezentuje poniższy obrazek).

Odinstalowanie modułu:
Usunięcie / wyłączenie modułu można wykonać na kilka sposobów.
1. Można wpisać false zamiast true w pliku xml odpowiedzialnym za widoczność modułu.
2. Można wyłączyć moduł w System -> Konfiguracja -> Zaawansowane -> wyłączamy moduł na liście.
3. Należy usunąć pliki modułu oraz dodane atrybuty w systemie magento.
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Konfiguracja.
Aby skonfigurować moduł należy użyć opcji Konfiguracja z menu Narzędzia >Furgonetka
>Furgonetka.

Aby używać modułu należy ustawić opcję dostępny.
Następnie podać nazwę dostawcy jaka będzie się wyświetlać klientom,
klientom, należy również uzupełnić dane dostępowe
do konta w systemie furgonetka.pl: adres email oraz hasło.

Tutaj możemy również ustawić:
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•
•
•
•
•

Używaj dane wysyłki z magento – Czy używać danych nadawcy ze sklepu magento czy z konta
furgonetka.pl
Nazwa firmy – Tylko dla konta firmowego – Nazwa firmy umieszczona jako nadawca (tylko przy używaniu
danych z magento jw.)
Słowny opis zawartości paczki – Opis paczki przesłany do systemu – długośc ograniczona zależnie od
kuriera docelowego
Dostępne metody - jacy kurierzy powinni być dostępni dla klientów.
Numer konta dla usługi pobrania -Dla
Dla usług pobraniowych w konfiguracji nalezypodac taki sam numer
konta jak w ustawieniach
wieniach na stronie furgonetka.pl

Następnie należy zapisać dane za pomocą przycisku „Zapisz konfiguracje”:

Konfiguracja cennika
Wybierając opcję Ustaw cennik z menu Narzędzia ->Furgonetka możemy zdefiniować cennik dostępnych w
naszym sklepie metod przesyłek.

Aby dodać nową regułę
ułę klikamy na opcję dodaj metodę.
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Następnie wybieramy metodę wysyłki której dotyczy reguła, jej nazwę widoczną dla klienta, ustawiamy
maksymalną masę (w kg) do jakiej obowiązywać będzie dana cena, oraz cena dla klienta.
Do wybrania są również opcje dodatkowe zależne od wybranej metody – w nawiasie podana kurier dla którego
aplikuje opcja.
•
•
•
•
•

Dostarczenie do 9:30, 12:00 – DPD - Usługa "doręczenie do określonej godziny". Wyklucza się z usługą
„Doręczenie w sobote”
Doręczenie w sobotę - Usługa "doręczenie w sobotę". Wyklucza się z usługą „Dostarczenie do 9:30,
12:00”
Dostarczenie osobiste paczki z dokumentami - Określa czy nadawca sam dostarczy przesyłkę wraz z
dokumentami do oddziału.
UPS Express Saver -Usługa UPS Express Saver gwarantuje dostarczenie przesyłki w następny dzień
roboczy od jej nadania w godzinach 8.00 - 18.00.
X-Press Plus - Usługa X-Press Plus - przewidywany czas realizacji zamówienia w obrębie miasta wynosi 3
godziny (gwarantowany 6 godzin).

Tworzenie zamówienia.
Przy tworzeniu wysyłki zaznaczamy tworzenie etykiety i klikamy na tworzenie zamówienia.
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Pojawią nam się do uzupełnienia dane paczki, najpierw dodajemy proidukty do paczki.

Pojawi nam się lista zamówionych produktów przez klienta. Zaznaczamy produkty i dodajemy je do paczki.

Uzupełniamy wymiary opakowania (długość,
długość, wysokość i szerokość ). Możemy również sami ustawić wagę
przesyłkiNastępnie
Następnie zatwierdzamy przesyłkę.

Zostanie pobrana etykieta oraz numer nadania.
Z okna przesyłki zamówienia możemy wydrukować etykietę.

Etykiety można także wydrukować z pozycji Sprzedaż > Zamówienia zaznaczając interesujące nas przesyłki i
wybierając drukowanie etykiet z menu akcji.
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Lista przesyłek furgonetka

W tym miejscu możemy zobaczyć listę dodanych wysyłek, w ostatniej kolumnie znajduje się przycisk
„szczegóły” który ujawnia nam wszystkie dane dostępne w systemie furgonetka.pl

Changelog
Wersja v1.1.0
- Poprawka błędów.
Wersja v1.0.0
- Wydanie modułu.
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