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UNAS webáruház összekötes
1. összekötés feltételei
A számlázó program és UNAS webáruház összekötés feltétele, hogy Önnek rendelkeznie kell egy arra
alkalmas InCash számlázó programmal, valamint UNAS regisztrációval (shop.unas.hu).
InCash számlázó program rendelhető a következő linken:
https://www.incash.hu/incash_modul/unas_integracio
UNAS webáruház regisztrálása, mely 2 hétig ingyenesen tesztelhető:
https://unas.hu/webaruhaz-nyitas

2. meglévő adatok exportálása/importálása
InCash számlázó program és UNAS 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!
FIGYELEM! Nem minden adatmezőt tudunk exportálni az UNAS rendszerbe!
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.
FIGYELEM! Nem minden adatmezőt tudunk importálni az InCash rendszerbe!
4. Régóta használt webáruház, régóta használt számlázó program: szükség van az UNAS és a számlázó
program adatbázisára is, hogy össze lehessen szinkronizálni a két adatbázist.
FIGYELEM! A különböző rendszerek eltérő logikai megoldás használata miatt az integráció
lényegesen több órát is igénybe vehet. A termék lista feldolgozása nagy mértékben függ a kapott
információktól.
UNAS adatok exportálása:
Termékek / Termék adatbázis / Termék Adatbázis Export (fül) / Letöltés (gomb)
Közvetlen link: https://shop.unas.hu/admin_product_database.php
UNAS képek exportálása:
Termékek / Termék képek / Letöltés (gomb)
Közvetlen link: https://shop.unas.hu/admin_product_pictures.php
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3. 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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4. Webáruház illesztés beállítása
A feltelepített InCash program főkönyvtárába ki kell csomagolni az általunk küldött ZIP fájl tartalmát (lehet
szerver és kliens gépen is). A tömörített mappa a következő fájlokat tartalmazza:
•
•
•
•
•
•

FizetesiModok.txt
FizetesiTetelek.txt
SzallitasiModok.txt
SzallitasiTetelek.txt
InCashUnasService.exe
InCashUnasApp.exe

A szinkronizációt az InCashUnasService.exe program végzi a háttérben, az InCashUnasApp.exe program
folyamatos futása tehát nem szükséges. Ennek feladata a szolgáltatás telepítése, a napló megtekintése és a
beállítások módosítása. Az InCashUnasService.exe program önállóan nem indítható.
Szolgáltatás telepítése:
1. „InCashUnasApp.exe” indítása RENDSZERGAZDA módban.
2. Szolgáltatás nevének beállítása (Webáruház neve megadható szolgáltatás nevének - csak nagy
betűket és számokat enged beírni a mező, le van korlátozva, hogy ne lehessen hibás nevet megadni!)
3. Szolgáltatás telepítése gomb megnyomása.
Infó: Ez a szolgáltatás megjelenik a Windows szolgáltatások között és automatikusan indul a Windows-zal,
tehát bejelentkezés és az InCashUnasApp nélkül is fut. Ha nincs beállítva érték, akkor az „InCashUNASService” lesz az alapértelmezett beállítás.
Ha telepítve van a szolgáltatás és a beállításoknak megfelelő nevűt megtalálja, akkor elszürkül és nem
szerkeszthető a név mező. Azonban, ha InCash.ini-ben át lesz írva, akkor értelemszerűen nem találja meg, így
azt érzékeli, hogy nincs telepítve.
Uninstall után engedi szerkeszteni a nevet és a telepítés gomb, már az új névvel fogja telepíteni a
szolgáltatást.
Fontos: a szolgáltatást blokkolhatja vírusirtó vagy tűzfal program, ezért a rendszergazdának érdemes
hozzáadni a kivételekhez a teljes InCash könyvtárat!
Ha nem sikerül a szolgáltatás telepítése, akkor ki kell lépni az APP programból, és az intézőben az
„InCashUnasApp.exe” fájlon jobb gombot nyomva, a megjelenő menüben „Futtatás rendszergazdaként”
menüpontot kell kiválasztani. Ezt akkor is meg kell tenni, ha egyébként rendszergazda fiókkal vagyunk
belépve.
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Beállítások:
Telepítés után össze kell kötni a számlázó programot az UNAS webáruházzal. 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 (1. ábra).

1. ábra
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Első fül az Automatizálás (2. ábra), ahol beállítható, hogy a termékek és megrendelések milyen napokon,
mettől-meddig szinkronizálódhatnak. A „gyakoriságot” ne állítsa 5 percnél kisebb értékre, mert akkor az
UNAS szervere blokkolhatja egy időre az IP címet!

2. ábra
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A Termékfeltöltés fülön állítható be, hogy a valós készletet feltöltheti-e a program, milyen raktárakat tölthet
fel, stb. Továbbá beállítható, hogy a webáruházba az InCash-ből egy ciklusban (tehát pl. 5 percenként)
egyszerre maximum mennyi terméket tölthet fel a program. (3. ábra).

3. ábra
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A Megrendelések kezelése fülön állítható be, hogy a készletfoglalás is szinkronizálva legyen-e, valamint
dátum is állítható be, hogy mikortól töltse le újra a program (4. ábra).

4. ábra
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A Webáruház API beállításai fülön kell megadni az UNAS API kulcsokat, amiket a következő oldalon érhet el
az UNAS adminisztrációs felületen (5. ábra):
a. "Beállítások / Külső kapcsolatok / API bekapcsolása", vagy közvetlen link:
https://shop.unas.hu/admin_config_connect_api.php
b. Az alábbi adatokat kell másolni a megfelelő helyre:
"Username", "Password", "ShopId", "AuthCode"

5. ábra
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Szállítás és fizetés
A rendelés szállítási módját az InCash-beli sorszámával lehet megadni, tehát az UNAS-beli szöveges
elnevezéshez egy InCash-beli sorszám azonosítót kell hozzárendelni. A sorszámok listája a „Szállítási módok
listája” gombbal tekinthető meg.

A rendeléshez tartozó szállításhoz rendelés tételt is hozzá lehet rendelni. Itt az UNAS-beli szöveges szállítási
mód megnevezéshez egy InCash-beli szolgáltatás cikkszámát kell rendelni, hasonló módon, mint az előző
beállításnál.
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A rendelés fizetési módját is azonosítóval kell összerendelni, hasonlóan, mint a szállítási módokat.

Az UNAS webshopban megadott fizetési tételt (pl.: utánvétel költsége) is össze lehet rendelni egy InCash-beli
szolgáltatással. A párosítást itt is a webshopbeli megnevezéshez tartozó InCash cikkszámmal lehet elvégezni.
A megfelelő cikk felkerül a rendeléshez új tételként.

InCash Ügyvitel Zrt. 1139 Budapest, Forgách utca 19. Tel.: +36 1/238-0814, www.incash.hu, incash@incash.hu

