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ShopRenter webáruház osszekotes
InCash ShopRenter adat szinkronizáló szoftver működése
Az adat szinkronizáló szoftver képes az InCash számlázóból cikk adatok feltöltésére a ShopRenter
webshopba, valamint a webshopban történt megrendelések átemelésére a számlázóba.
Az adatfeltöltéshez szükség van a ShopRenter API engedélyezésére, ezzel kapcsolatban kérem
keresse a ShopRenter üzemeltetőit.

1. Funkciólista
Funkció
Termék szinkron
Termék adatok feltöltése InCash-ből
Termék egyedi CRM mezők
Készlet információk feltöltése
Webáruház kategória az InCash-ben megadható
Termék fotó feltöltése
Termék leírás feltöltése (cikk általános leírása)
Termék leírás feltöltése (formázott HTML)
Termék eladási ár sávok (6db) feltöltése vevőcsoporthoz
Egyedi vevő ár feltöltése vevőcsoportokhoz
Termék akciók feltöltése (időszakkal is)
Megrendelés szinkron
Rendelések letöltése webáruházból
Ügyfél létrehozás megrendelés letöltésekor
Szállítási módok megfeleltetése
Szállítási tétel automatikus számlázása
Fizetési módok megfeleltetése
Fizetési tétel automatikus számlázása (pl. utánvét díja)
A számlázhatónak jelölt megrendelések letöltése
Megrendelés megbontása lefoglalható készlet alapján
Készletfoglalás raktár prioritás szerint
Cikk feltöltés nélküli rendelés fogadás
Ismeretlen cikkek fogadása (cikk létrehozás és készlet foglalás nélkül)
Webes rendelés szám megjelenítése a számlán
Megrendelés státuszának visszatöltése az áruházba
Egyéb funkciók
Futtatás a háttérben szolgáltatásként
Futtatás alkalmazásként
Automatikus szinkron legkisebb gyakorisága
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2. Meglévő adatok exportálása/importálása
InCash számlázó program és ShopRenter webáruház összekötésekor 4 különböző eset lehetséges:
1. Új webáruház, új számlázó program: nincs semmi plusz teendő a lent leírtakon kívül. Ha
vannak demó adatok a webáruházban, akkor azokat a webes felületen törölni kell!
2. Új webáruház, régóta használt számlázó program: a számlázó program feltölti majd az
adatokat a webáruházba, csak követni kell a lentebb olvasható beállításokat. Ha vannak
demó adatok a webáruházban, akkor azokat a webes felületen törölni kell!
3. Régóta használt webáruház, új számlázó program: Ebben az esetben a webáruházból ki kell
exportálni az adatokat és képeket, amit el kell juttatni a számlázó program adatbázisával
együtt a számunkra.
4. Régóta használt webáruház, régóta használt számlázó program: szükség van a ShopRenter
és a számlázó program adatbázisára is, hogy össze lehessen szinkronizálni a két adatbázist.

3. Beüzemelés
A szinkronizáló szoftver két fájlból áll, melyeket az InCash mappájába kell másolni:
InCashShopRenterService.exe
InCashShopRenterApp.exe
A két fájl közül a Service fog mindig futni a gépen, az App csak beállításokra és napló megtekintésre
szolgál. Elindítani csak az InCashShopRenterApp-ot lehetséges.
Tehát az App-nak nem kell futnia, a Service a háttérben mindig futni fog, mindig szinkronizálja az
adatokat, a számítógép újra indítása után is, anélkül, hogy be kellene jelentkezni a Windows-ba.

Itt egyszer kell csak a szolgáltatás telepítésére kattintani. Ha valamilyen hibát ír ki, akkor
RENSZERGAZDA-ként kell elindítani az App-ot.
Telepítés után össze kell kötni a számlázó programot a ShopRenter web áruházzal. A szinkronizálás
elindítása előtt be kell állítani a programot, meg kell adni az API kulcsokat, szinkronizálás
gyakoriságát, stb. A beállítások megkezdéséhez kattintson a „Beállítások” gombra.
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Első lépés: a beállításokban meg kell adni a ShoprRenter API kapcsolódási kulcsot:

Ezt a ShopRenter ADMIN felületén a Beállítások/Integrációk/API beállításoktól lehet átmásolni:
(Itt FONTOS, hogy az API debug legyen letiltva!)
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A többi beállítást is el kell végezni:
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A termékfeltöltési beállításoknál fontos a termék azonosítása, amely az InCash-ben létező cikket
összeköti a ShopRenter-ben létező cikkel:

A webshop termékkategória feltöltés megadható az InCash-beli üzletág/termékcsoport/termékfajta
alapján vagy az InCash-ben a cikk törzsadatoknál a „Kategória” szöveges mezőben megadott
kategóriába. Ez utóbbival lehetőség van háromnál több vagy kevesebb szintű kategóriába sorolni a
cikkeket a webshopban, vagy akár 2-3 kategóriába is bekerülhet.
Például a kategória mezőbe beírandó:
fő kat 1/közép kat 1/al kat 1|fő kat2/közép kat 2/al kat 2

"Nem használt termékek inaktiválása a webáruházban":
az InCash cikktörzsben inaktív (= nincs használatban pipa) termékeket a beállítástól függően törli vagy
inaktiválja a webshopban.
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Fizetési módok beállítása
A rendelés fizetési módját az InCash-beli sorszámával lehet megadni, tehát a webshop-beli szöveges
elnevezéshez egy InCash-beli sorszám azonosítót kell hozzárendelni. A sorszámok listája a jobb oldali
információknál tekinthető meg.

A szállítási módok összepárosítására nincs szükség, a rendszer az egyező nevű szállítási módot rendeli
össze.
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Rendelés státuszok kezelése
Lehetőség van a webshopból letöltött rendelések különböző állapotainak vissza-szinkronizálására.
4 féle rendelési státuszt különböztetünk meg a számlázóban:
1. alapértelmezett = pl.: előrendelésben van
2. megrendelésben = a webshop rendelés minden tétele átkerül a számlázóban a
megrendelések közé, azaz a készlet foglalva van
3. számlázva = minden tétel ki lett számlázva
4. törölve
A 2-es állapotban a szállítási módtól függően töltjük vissza a státuszt.
Minden esetben a webshopban megadott rendelés állapot megnevezéseket kell megadni.

A státuszok vizsgálata a számlázóban a tételek elhelyezkedése alapján történik, minden tétel
megkapja a webes rendelési sorszámot, tehát ha pl. a szabad készlet miatt megbontjuk az
előrendelést, és egy része kerül csak a megrendelésekhez, a többi része az előrendeléseknél marad,
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akkor a rendelési állapot marad az alapértelmezettben. Ha pl. ekkor töröljük az előrendelést, akkor –
mivel minden megmaradt tétel a megrendeléseknél van – a státusz a 2-es állapotba kerül. Ezután ha
kiszámlázzuk a megrendelést, akkor – mivel minden megmaradt tétel csak a számláknál lesz – a 3-as
állapotba kerül.

Indítás
A beállítások elvégzése után elindítható a szolgáltatás az „Indítás” gombbal. Ezután az App-ban a
napló frissülése fog látszódni, de az App be is zárható, a szolgáltatás a háttérben folyamatosan
szinkronizálni fogja az adatokat. A szolgáltatás a számítógép újraindítása után is el fog indulni.
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