1. Fontos Információk a telepítés megkezdése előtt.
Készítsen biztonsági mentést a jelenlegi készletről, fájlokról, adatbázisról!
2. Foxpost Plugin telepítése
 A letöltött zip file tartalmát másolja be a virtuemart gyökér könyvtárába.
 Az adminisztrációs felületen a plugint hozzá kell adni a virtuemart szállítási
módokhoz
o Bővítmények -> Bővítménykezelő
o Bal oldalt kérem nyomja meg a Felfedezés gombot
o A Felfedezés gomb megnyomása után a menün belül még egyszer a
felfedezés gomb ha a plugin nem jelenne meg a listában (1-es segédlet)
o A rendszer automatikusan megkeresi a még nem telepített
kiegészítőket
o Jelölje ki a Foxpostot
o Jobb oldalt nyomja meg kérem az telepítés gombot (2-as segédlet).
 A Plugin sikeresen települt az Ön webshopjához
 A virtuemart / szállítási módok menüpont alatt vegyen fel egy új szállítási
módot és a Szállítás módja listánál válassza ki kérem a Foxpost-t. A többi
paraméter kitöltését kérem végezze el, majd mentse el a plugint.
 Az imént elmentett plugin nevére kattintva tudja elérni a konfigurációs
beállításokat.

3. Foxpost Plugin konfigurálása
 Logo: A foxpost logója (ez fog megjelenni a szállítási módoknál a kosárnál)
 Api elérés: Foxposttól kapott API url cím
 Felhasználónév: Az Ön egyedi felhasználóneve az API-hoz.
 Jelszó: Az Ön egyedi jelszava az API-hoz.
 Szállítási költség
 Adó:
 Súly
 Maximális súly: maximális súly amelyet a foxposton keresztül szállíthat
 Méretek: Fiók mértek:
 Engedélyezett országok: Mely ország / országokból lehet vásárolni
 Dimenziós és súly adatok figyelése:
o Igen: a rendszer a kosár ellenőrzésekor figyelembe veszi az itt beállított
adatokat
o Nem: a rendszer figyelmen kívül hagyja.

CHMOD BEÁLLÍTÁS
 A telepített plugin mappájában található CSV mappának a CHMOD értékét
755-ösre kell átállítani. (az Ön virtuemart mappája/plugins/vmshipment/foxpost)

NYELV BEÁLLÍTÁS:
Ha a plugin konfigurációs beállításainál nem jelenik meg a magyar nyelv akkor a
következő lépéseket kell végrehajtani.
 Bövítmények -> nyelvkezelő
 A nyelvkezelőn belül tartalom
 Ha nincs a listában a magyar nyelv akkor kérem vegyne fel egy újat a következő
beállításokkal (3-es segédlet).
 Kérem bizonyosodjon meg róla, hogy a plugin engedélyezve van.

KÖSZÖNJÜK A BIZALMÁT

Support: helpdesk@foxpost.hu
Telefonszám: 06-70-902-62-32
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3-as segédlet

