PrestaShop
Het creëren van een toegangssleutel:
Open de pagina Webservice onder het menu Geavanceerde parameters, en klik
vervolgens op de Nieuwe toevoegen knop om toegang te krijgen tot de sectie rekening
configuratie. Een lange vorm verschijnt:
Key:
De API sleutel dient als de belangrijkste identificatie voor de webservice account die u
maakt. Klik op de Generate knop om een unieke authenticatie sleutel aan te maken. U
kunt ook uw eigen sleutel (die 32 tekens lang moet zijn) aannmaken. Maar met behulp
van een gegenereerde sleutel voorkomt u dat andere uw sleutel makkelijk kunnen
raden. Met behulp van deze sleutel, zullen u en andere geselecteerde gebruikers
toegang tot de webservice krijgen.
Key beschrijving:
Helpt je herinneren voor wie je de sleutel hebt aangemaakt, welke toegangsrechten je
hebt toegewezen, etc. De beschrijving is niet openbaar, maar zorg ervoor dat alle
zoekwoorden die betrekking hebben op de gebruiker makkelijk zijn te vinden, zodat je
hun sleutel sneller kunt vinden.
Status:
U kunt een willekeurige sleutel op elk gewenst moment uitschakelen.
Machtigingen:
Dit gedeelte is erg belangrijk, omdat het u in staat stelt om de rechten toe te wijzen voor
elke bron die u beschikbaar wilt stellen aan deze sleutel. Natuurlijk, kunt u een gebruiker
lees- en schrijf toegang geven op een aantal bronnen, maar alleen lezen - en geen
toegang tot de belangrijkste bronnen. In de lijst van permissies kun je de selectievakje
aan de linkerzijde aanvinken om rechten voor een bepaalde bron te definiëren. Ook het
selectievakje aan de bovenkant van elke kolom geeft u het recht om bepaalde
gebruikers aparte rechten te geven (bekijken, wijzigen, etc.).
Zorg ervoor dat alleen de rechten die nodig zijn voor het gebruik van die sleutel zijn
toegekend/geef niet alle rechten aan een willekeurige sleutel. Deze rechten raden we
aan alleen voor u zelf te bewaren.
Voor de meest soepele werking, raden wij onderstaande instellingen aan:
Orders (Weergeven)
Orders_details (Weergeven)
Addresses (Weergeven)
Countries (Weergeven)
Customer (Weergeven)
Suppliers (Weergeven)

Supply_order_details (Weergeven)
Supply_orders (Weergeven)
Deliveries (Allemaal)
Shop vereniging:
Deze verschijnt alleen in Multi Store mode. Hiermee kunt u kiezen welke van uw winkels
de belangrijkste eigenaar toegang tot zouden moeten hebben.
Als u ervoor kiest om een aangepaste wachtwoord gebruiken in plaats van een
gegenereerde.
Zorg ervoor dat het zeer veilig is en dat zijn rechten worden beperkt - en dat het
32karakters lang is.

