Installatiehandleiding

Voorwoord
Hierbij de installatiehandleiding voor onze module die geschikt is voor Magento 1.x.
Bij vragen kunt u via ict@parcelpro.nl of het telefoonnummer 085 273 2780 support
aanvragen. Kijk voor de meest recente informatie m.b.t. de Magento module in het
verzendsysteem onder het menu item ‘Koppelingen’.
Wij horen graag wat uw bevindingen zijn m.b.t. tot onze module. Met uw feedback
maken wij de module steeds een stap beter.
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Bestanden
De module bestaat uit een aantal bestanden die naar de root van de FTP server
gekopieerd moeten worden. Bij problemen / fouten kunt u hierop controleren.
APP
code/local/ParcelPro/Block/Adminhtml/Pricerule.php
code/local/ParcelPro/Block/Adminhtml/Foreign.php
code/local/ParcelPro/Block/adminhtml/Sales/Order/Shipment/View.php
code/local/ParcelPro/Block/adminhtml/Sales/Order/View.php
code/local/ParcelPro/Block/adminhtml/System/Config/Form/Field/Send.php
code/local/ParcelPro/controllers/Adminhtml/ShipmentController.php
code/local/ParcelPro/etc/config.xml
code/local/ParcelPro/etc/system.xml
code/local/ParcelPro/Helper/Data.php
code/local/ParcelPro/Model/Carrier.php
code/local/ParcelPro/Model/Observer.php
code/local/ParcelPro/Model/ParcelPro.php
code/local/ParcelPro/Model/Mysql4/ParcelPro.php
code/local/ParcelPro/Model/Mysql4/ParcelPro/Collection.php
code/local/ParcelPro/sql/parcelpro_setup/mysql-install-2.1.0.php
design/adminhtml/default/default/layout/parcelpro.xml
design/adminhtml/default/default/template/parcelpro/pricerule.phtml
design/adminhtml/default/default/template/parcelpro/sales/order/create/shipping/m
ethod/form.phtml
design/frontend/base/default/layout/parcelpro.xml
design/frontend/base/default/template/parcelpro/checkout/onepage/ship
ping_mtehod/available.phtml
design/frontend/base/default/template/parcelpro/checkout/cart/shipping.phtml
design/frontend/base/default/template/parcelpro/checkout/onestepcheckout/shippi
ng_method.phtml
etc/modules/ParcelPro.xml

JS
parcelpro/parcelpro-modal.js
SKIN
frontend/base/default/css/parcelpro/parcelpro-modal.css
CHANGELOG.MD

Installeren
Het installeren van de module bestaat uit een paar stappen en niet zonder risico.
Maak vooraf een back-up van de bestanden en de database in het geval dat het
installeren voor problemen zorgt.
Stap 1: Bestanden op de FTP plaatsen
Kopieer alle bestanden uit het zip bestand (Behalve de Changelog.md) met behulp
van een FTP programma, zoals bijvoorbeeld het gratis te verkrijgen FileZilla, naar de
server. Er worden geen files overschreven.
Stap 2: Vernieuw de cache
De cache vernieuwen kunt u in de back-end van Magento bij System > Cache
management doen. Vink alles aan en vernieuw de cache via de button ‘submit’
rechtsboven.

Als alles goed is gegaan is de module nu geïnstalleerd. De module is vindbaar via het
menu System > Configuration > Shipping methods.
De nieuwe optie hierin is ‘Versturen via parcelpro.nl’. Om de module te mogen
gebruiken moet u een gebruiker id en API key invullen. Deze vindt u terug in het
verzendsysteem op de pagina ‘Koppelingen’.

FAQ
Foutmelding 11: Niet geautoriseerd voor afhaallocatiekiezer
Via de ‘koppelingen’ pagina in het verzendsysteem kunt u een URL toevoegen onder
de tab Magento. Vul hier de exacte url in die wordt getoond tijdens het afrekenen.
Voorbeeld: http://www.mijnwebshop.nl/onestepcheckout.
Vul dan alleen http://www.mijnwebshop.nl in.
De afhaallocatiekiezer wordt niet goed weergegeven tijdens het afrekenproces
Er zijn een tal van afreken modules voor Magento. De module ondersteund standaard
in ieder geval Onestepcheckout en de standaard afreken procedure van Magento.
Daarnaast kan het ook voorkomen dat er een eigen thema met eigen bestanden
wordt gebruikt. Zorg ervoor dat onze module dan ook in dit thema is geïntegreerd.
Komt u er niet uit of heeft u andere vragen, dan kunt u altijd contact opnemen via
ict@parcelpro.nl. In de meeste gevallen hebben we toegang nodig tot uw FTP server
en backend.

