
Instrukcja instalacji i konfiguracji wtyczki integracyjnej Prestashop - Erli

1. INSTALACJA

W celu zainstalowania modułu/wtyczki integracyjnej Prestashop - Erli, należy w panelu
Prestashop wejść do menedżera modułów:

a następnie w prawym górnym rogu ekranu wybrać “Załaduj moduł”:

i postępować zgodnie ze wskazówkami na ekranie:



Po zainstalowaniu modułu należy przejść do jego konfiguracji:

2. KONFIGURACJA MODUŁU

2.1. Ustawienia

Konfigurację wtyczki rozpoczynamy od wklejenia klucza API, widocznego w panelu Erli po
wejściu w Metoda integracji -> Własna integracja po API:

Klucz wklejamy w pole API Token w oknie konfiguracji wtyczki:



Pozostałe pola:
● tryb testowy? - pozwala przełączać się pomiędzy środowiskiem testowym Sandbox

(tryb testowy = TAK)  a środowiskiem produkcyjnym (tryb testowy = NIE)
● czy eksportować nowo dodane produkty? - opcja pozwala na automatyczne

przekazanie do eksportu nowo dodanych produktów
● czy automatycznie dodać nowe zamówienie z importu? - gdy jest włączone,

zamówienia importowane w ramach integracji z Erli, trafią bezpośrednio do głównego
panelu zamówień w Prestashop. W przypadku gdy ustawione jest “NIE” -
zamówienie trzeba będzie ręcznie dodać z zamówień w module Erli (przycisk “Dodaj
zamówienie do sklepu” przy zamówieniu) :

● domyślny cennik - wskazuje na domyślny cennik dostaw dla produktów na Erli
(cenniki pobierane są z panelu Erli - należy je tam najpierw zdefiniować). W
przypadku gdy produkt nie ma zdefiniowanego cennika, używany jest właśnie ten
domyślny

● czas wysyłki - wskazuje na domyślny czas wysyłki dla produktów na Erli -
obowiązuje gdy produkty nie mają przypiętego indywidualnie czasu wysyłki

Kolejne pola umożliwiają powiązanie statusów zamówień z Erli (po lewej stronie) z tymi
zdefiniowanymi w Prestashop

Po ustawieniu powyższych należy zapisać zmiany.

● zaokrąglanie cen - umożliwia zaokrąglanie wysyłanych do Erli cen produktów
zgodnie z ustawieniem poniżej - w górę lub w dół



2.2. Ceny

W tej sekcji można opcjonalnie ustawić, zachowanie integracji względem cen dla produktów
wystawianych w Erli. Zmiany te dokonywane są procentowo lub kwotowo, w górę lub w dół
względem ceny domyślnej. Dodatkowo ustalamy czy zmiana dotyczy cen netto czy brutto.

2.3. Import

W celu wykonania powiązań metod dostaw Erli z metodami dostępnymi w Prestashop
należy w pierwszej kolejności pobrać metody z Erli (zielony przycisk) a następnie przejść do
sekcji mapowania metod (niebieski przycisk)

Dodatkowo jest tu dostępny przycisk umożliwiający pobranie do wtyczki utworzonych
wcześniej w Erli cenników dostaw:



2.4. Zadania cron

W tej sekcji wyszczególnione są sposoby uruchamiania zadań synchronizujących:
zamówienia (inbox), produkty (products), stany i ceny (stocks). Opcjonalnie wymienione są
tutaj również zadania wykorzystywane przy migracji ze starszej wersji integracji z
Prestashop (integracja Erli -> Prestashop) na nową integrację za pomocą wtyczki (zadanie
firstSync ) oraz przy synchronizacji cenników dostaw (zadanie getPriceList)

Uruchamianie zadań powinno odbywać się automatycznie i realizowane jest przez serwer
sklepu, z sugerowaną częstotliwością ponawiania (do ustawienia przez administratora
serwera)

3. WTYCZKA ERLI

3.1. Lista Produktów

W sekcji produktów wybiórczo zarządzamy produktami, które mają być dostępne dla Erli.pl.
Dodanie produktów do Erli lub ich późniejszą dezaktywację w Erli następuje poprzez akcje
masowe dostępne dla listy zaznaczonych produktów:

Dodaj do Erli - oznacza produkt jako mający się synchronizować z Erli. Produkt, który ma
być synchronizowany podświetlony będzie kolorem zielonym a gdy synchronizacja
przebiegnie poprawnie i ostatecznie produkt trafi już do Erli, dodatkowo otrzyma status “Jest
na Erli” (symbol “V” w polu “Jest na Erli”)



Usuń z Erli - oznacza produkt jako nie synchronizowany i dezaktywuje produkt w Erli - taki
produkt utraci kolor zielony a w momencie gdy nastąpi poprawna synchronizacja otrzyma
symbol “X” w polu “Jest na Erli”.
Z prawej strony listy widoczne są również statusy produktu w sklepie (aktywny / nieaktywny)
Aby produkty zostały prawidłowo wyświetlone w Erli i były dostępne dla Kupujących muszą
spełniać określone warunki:

- muszą być aktywne w sklepie
- muszą mieć dodatni stan magazynowy
- muszą mieć zdefiniowaną cenę sprzedaży
- muszą mieć przynajmniej jedno zdjęcie
- muszą mieć przypisany cennik dostawy (wtyczka lub panel Erli)
- muszą mieć poprawnie zmapowane kategorie i atrybuty Erli (mapowania dokonuje

się w panelu Erli, po zaimportowaniu produktów)

Ponadto za pomocą akcji masowych można też przypisać do produktów cennik dostaw
(wcześniej musi być utworzony w Erli) oraz czas dostawy:

Wyszukiwanie produktów we wtyczce Erli odbywa się za pomocą wbudowanego panelu
wyszukiwania:

Filtrowanie może nastąpić za pomocą jednego z dostępnych pól wyboru lub poprzez
wpisanie ciągu znaków w pole “Wyszukaj” (np nazwa produktu). Ponad to wpisanie nazwy
kategorii w pole “Wyszukaj” odfiltruje produkty przypisane do danej kategorii.

Dodatkowo kliknięcie w id produktu lub w jego nazwę, przekierowuje do edycji produktu w
katalogu produktów Prestashop.



3.2. Lista Kategorii

Na tym ekranie możemy globalnie włączać/wyłączać do synchronizacji całe kategorie.
Dodanie kategorii do Erli spowoduje, że wszystkie produkty z tej kategorii zaznaczą się do
synchronizacji z Erli. Usunięcie kategorii z Erli spowoduje, że wszystkie produkty odznaczą
się w synchronizacji z Erli a tym samym nastąpi ich dezaktywacja w Erli. Funkcjonalność ta
pozwala na zaznaczenie do synchronizacji z Erli, dużej ilości produktów za pomocą jednego
kliknięcia

Dostępnością produktów dla Erli zarządzamy niezależnie. Oznacza to, że możemy wybrać
do synchronizacji tylko kilka wybranych produktów w ramach danej kategorii - wówczas na
liście kategorii pojawi się informacja o ilości synchronizowanych produktów w ramach danej
kategorii. Jeżeli synchronizowana będzie tylko część produktów z kategorii - jej kolor zmieni
się wówczas na pomarańczowy.

3.3. Synchronizacja



W tym miejscu można zbadać harmonogram i postęp synchronizacji oraz ewentualne błędy,
które pojawiły się w trakcie jej trwania. W celu wyświetlenia szczegółowych informacji należy
wybrać jak poniżej:

3.4. Zamówienia

W tej sekcji znajdują się wszystkie zamówienia, które spłynęły do Prestashop za pomocą
wtyczki. W zależności od ustawień konfiguracji wtyczki mogą one spływać do głównego
panelu sklepu automatycznie lub transfer ten może być dokonywany ręcznie. Każde
zamówienie można podejrzeć klikając w “Szczegóły zamówienia”

W panelu głównym sklepu zamówienia z Erli posiada u dołu widok szczegółów z Erli:



Tam możliwe jest dalsze procesowanie zamówienia (zmiana statusów,dodanie numeru
przesyłki, wystawienie fv na podstawie danych w zakładce adres rozliczeniowy czy
wyświetlenie informacji o punkcie odbioru / paczkomacie).
Każdorazowe kliknięcie w id zamówienia na liście zamówień we wtyczce, przekierowuje do
panelu zarządzania zamówieniami w sklepie Prestashop.

3.5. Konfiguracja

W tym miejscu istnieje możliwość szybkiego przejścia do konfiguracji modułu w celu
dokonania zmian w działaniu modułu.

4. ZMIANA ISTNIEJĄCEJ INTEGRACJI PRESTASHOP ZEWNĘTRZNA NA
INTEGRACJĘ ZA POMOCĄ WTYCZKI

W celu dokonania zmiany należy w pierwszej kolejności rozłączyć istniejącą integrację z
Prestashop w panelu Erli (sekcja metoda integracji):

a następnie wybrać inną metodę integracji (integrację za pomocą API):



W kolejnym kroku konieczne będzie wygenerowanie nowego klucza, który będzie mógł
zostać wykorzystany w konfiguracji modułu/wtyczki Erli w Prestashop.

Po nawiązaniu połączenia i wykonaniu podstawowej konfiguracji wtyczki konieczne jest
uruchomienie crona firstSync, który sprawdzi które z produktów ze sklepu istnieją w Erli
(ponieważ zostały wcześniej zaimportowane integracją zewnętrzną) i sprawi, że produkty na
liście produktów we wtyczce zostaną oznaczone jako synchronizowane. Oznaczone jako
obecne na Erli zostaną wszystkie produkty poza wcześniej zarchiwizowanymi. Tym samym
nastąpi powiązanie wtyczki z istniejącą ofertą na Erli.


