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2. WSTĘP
Ta instrukcja przedstawia sposób integracji Hurtowni Centralazabawek.pl z platforma sklepów Clickshop.
Zostały tu opisane najważniejsze punkty, niezbędne do przeprowadzenia pierwszej integracji oraz informacje co
do ciągłego uaktualniania.
Proszę ewentualne uwagi bądź korekty zgłaszać na nasz mail: kontakt@centralazabawek.pl

UWAGA!!!
Integracja Centralazabawek.pl ze sklepem Clickshop może nastąpić tylko i wyłącznie
dla sklepu Clickshop w wersji Premium
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3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI

1.1.

LOGOWANIE

Aby zalogować się do Centralazabawek.pl należy kliknąć w prawym górnym rogu ikonkę Logowanie

Następnie:
1.

Wpisz swój login – email wpisany podczas rejestracji

2.

Wpisz hasło

3.

Kliknij przycisk Zaloguj
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Pojawi się ekran jak poniżej:
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1.2.

PANEL KLIENTA – INTEGRACKJA CLICKSHOP

Integracja Clickshop – menu dotyczące integracji w Centalazabawek.pl
Konfiguracja – tutaj znajdują się wszystkie podstawowe ustawienia
konfiguracyjne
Testuj połączenie – tutaj można sprawdzić czy jest połączenie ze sklepem
Integracja kategorii – tutaj przypisuje się kategorie Centralizabawek i sklepu
Clickshop
Integracja produktów – informacje ile produktów jest zintegrowanych a ile nie
Metody dostawy – tutaj przypisuje się metody dostaw Centralizabawek i sklepu
Clickshop
Metody płatności – tutaj przypisuje się metody płatności Centralizabawek i sklepu Clickshop

Konfiguracja
Te dane należy koniecznie dokładnie uzupełnić aby dokonać właściwej integracji i umożliwić składanie
zamówień.
Jeśli czegoś nie będzie lub będzie błąd i integracja nie będzie
działała.
Poniżej instrukcja wypełnienia pierwszych trzech pól –
kluczowych dla połączenia systemu centralazabawek oraz
Państwa sklepu Clickshop:
- Adres URL sklepu
- Login WebApi
- Hasło WebApi

Proszę zalogować się do panelu administracyjnego w Clickshop-ie.

UWAGA!!! Integracja Centralazabawek.pl ze sklepem Clickshop może nastąpić tylko i
wyłącznie dla sklepu Clickshop w wersji Premium
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Do konfiguracji wchodzimy klikając:
Konfiguracja -> Ustawienia podstawowe -> Informacje o sklepie
Adres URL sklepu – tutaj wpisujemy po prostu Adres sklepu – dane powinny zgadzać się z tym co jest wpisane
konfiguracji sklepu Clickshop (patrz ekran poniżej).

Login WebAPI to nazwa grupy administratorów – wpisujemy – po aktywowaniu api w sklepie – wg sposobu
poniżej:
1.

Proszę wybrać następujące polecenia wg ekranu poniżej:
Konfiguracja -> Administracja, system -> Administratorzy
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Gdy pojawi się poniższy ekran należy kliknąć ikonkę: dodaj grupę administratorów

Pojawi się ekran poniżej – uzupełnij go wg poniższego wzoru a następnie kliknij Zapisz

Przełącz się na kolejną opcję Uprawnienia.
Pojawi się ekran poniżej – uzupełnij go wg poniższego wzoru a następnie kliknij Zapisz

8

Przełącz się na kolejną opcję Administratorzy.
Pojawi się ekran poniżej, kliknij dodaj administratora

Uzupełnij dane wg poniższego wzoru a następnie kliknij Zapisz
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Te dane wpisujemy tutaj

Poniżej ekran Clickshop po zakończeniu operacji.
Jeśli jeszcze jesteś w edycji danych kliknij: Zapisz i wróć do listy

Po wpisaniu tych danych przejdź do Panelu klienta w centralazabawek i
kliknij Wyślij
( w odpowiedzi centralazabawek powinna pokazać komunikat obok)
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Teraz zajmiemy się pozostałymi polami:
- ID domyślnej kategorii – to pole jest istotne, przy integracji nowych produktów.
Wszystkie nowe produkty, których kategorie nie zostały przypisane (patrz następne
rozdziały instrukcji i polecenie Integracja kategorii) zostaną automatycznie skopiowane
do tego katalogu. Proszę zwrócić uwagę przy opisie Integracji kategorii na możliwe
sposoby integracji nowych produktów.
Proszę wybrać w Clickshop-ie menu:
Asortyment -> Kategorie

Pojawi się poniższy ekran - należy kliknąć ikonkę: dodaj kategorię główną
Następnie po nazwaniu kategorii jako Nowe i jej zapisaniu Clickshop nada kategorii numer ID – ten numer
należy wpisać w ustawienia centrali zabawek (w tej instrukcji wypadło na numer 19, ale u Państwa może być
inaczej)

- Narzut % - to po prostu procent marży o jaką system przy transferowaniu nowych produktów zwiększy cenę
hurtową z Centrali zabawek.
- Status nowych produktów – przy transferowaniu nowych produktów system w zależności od ustawień w
centralizabawek sprawi iż produkt będzie od razu aktywny w sklepie Clickshop, bądź nie aktywny.
- Aktualizuj ceny produktów – przy transferowaniu nowych produktów oraz przy aktualizacji stanów
magazynowych, system w zależności od ustawień w centralizabawek sprawi iż ceny wszystkich produktów
(niezależnie od aktualnie ustawionych cen w Clickshopie) zmieni ceny wg wzoru: Cena CZ + Narzut %.
Czyli jeżeli te ceny będą różne to ulegną zmianie)
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WAŻNE!!!
1.

Aktualizacja cen i ilości jest niezależna od umiejscowienia produktu w kategorii

2.

Jedną z metod integracji, może być import nowych produktów jako nieaktywne, następnie ich
weryfikacja (cena, kategoria) i na koniec ich aktywacja.
Należy wtedy kontrolować przy integracji wszystkie nieaktywne produkty w sklepie.
Nowe produkty, które będą się integrowały, to produkty, które wcześniej wybraliście Państwo w panelu
Klienta -> Wybór produktów + wybór produktu do sprzedaży (produkty zostają zaznaczone wtedy
zielonym ptaszkiem)
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Testuj połączenie
To funkcja do weryfikacji czy jest połączenie – jeśli zobaczycie państwo taki ekran jak poniżej, to znaczy że
wszystko jest OK i można przejść do kolejnego etapu opisanego poniżej.
Jeśli Hurtownia nie nawiązała połączenia ze sklepem – proszę o sprawdzenie poprawności danych.

Integracja kategorii
Tutaj zintegrujemy kategorie Clickshop z Kategoriami w Hurtowni Centralazabawek.pl. Dzięki temu przy
integracji, nowe produkty z Hurtowni bezpośrednio wpadną już do odpowiednich kategorii w Państwa sklepie w
Clickshop-ie.
Uwaga, już teraz proszę zdecydować czy nowe produkty mają być aktywne czy też nie.
KATEGORIE
CLICKSHOP

KATEGORIE
CANTRALAZABAWEK
Pierwszym warunkiem aby można było przypisać
kategorie, jest poprawne ustawienie konfiguracji
opisanej wcześniej.

Jeśli jest połączenie proszę kliknąć na polecenie Integracja
kategorii w panelu Klienta Centralizabawek. Pojawi się
poniższe okno z aktualnymi kategoriami Hurtowni.
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Na samym dole listy kategorii znajduje się przycisk: pobierz kategorie ze sklepu Clickshop – proszę go
kliknąć. Spowoduje to pobranie kategorii z Clickshop-a do panelu klienta Hurtowni.

Po jego kliknięciu na ekranie pojawi się komunikat:

Teraz proszę przypisać kategorie ze sklepu Clickshop do kategorii hurtowni klikając zielony znaczek „+” aż do
przypisania wszystkich kategorii.
Na koniec należy kliknąć przycisk: Zapisz
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Integracja produktów
To jest funkcja typowo informacyjna.
Ilość produktów w Centrali to całkowita ilość produktów dostępnych w hurtowni Centralazabawek.pl
Ilość produktów zintegrowanych to ilość produktów które już zostały przeniesione do sklepu –jeśli państwa
sklep jest nowy to ta ilość powinna wynosić 0.
Ilość produktów niezintegrowanych – czyli produkty, które jeszcze nie znalazły się w Clickshop-ie.

Metody dostawy
Tutaj, podobnie jak w kategoriach należy zestawić dostępne metody wysyłki z Centralizabawek z metodami z
Clickshop-a.
Podobnie jak w kategoriach najpierw proszę pobrać aktywne formy dostawy z Clickshop-a.
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Jeżeli sklep jest nowy, to nowe formy wysyłki tworzy się wchodząc w Clickshop-ie do menu:
Konfiguracja -> Sprzedaż -> Dostawy
Więcej informacji na temat ustawień wysyłek w Clickshop – w Pomocy Clickshop.

Więcej informacji na temat możliwości wysyłek oraz kosztów w Centralazabawek.pl dostępne po zalogowaniu
w dolnym menu, w części Dla Partnerów -> Koszty przesyłek.

Metody płatności
Tutaj, podobnie jak w kategoriach i metodach dostawy należy zestawić dostępne metody płatności z
Centralizabawek z metodami z Clickshop-a.
Podobnie jak w kategoriach najpierw proszę pobrać aktywne metody płatności z Clickshop-a klikając na:
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Jeżeli sklep jest nowy, to nowe formy wysyłki tworzy się wchodząc w Clickshop-ie do menu:
Konfiguracja -> Sprzedaż -> Płatności
Więcej informacji na temat ustawień płatności w Clickshop – w Pomocy Clickshop.

4. INFORMACJE DOTYCZACE CZESTOTLIWOŚCI UAKTUALNIEŃ
Operacja aktualizacji nowych produktów wykonywana jest przez serwer hurtowni Centralazabawek.pl
codziennie pomiędzy 3:00 a 5:00.
Natomiast ściąganie zamówień ze sklepu do Centralizabawek oraz uaktualnienia stanów magazynowych
wykonywane jest NON STOP w odstępach 15-30 minut.

Życzymy Państwu sukcesów w sprzedaży.

Zespół Hurtowni Centralazabawek.pl
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