Opencart Plugin Telepítési útmutató

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 opencart gyökér könyvtárába.
Az adminisztrációs felületen kell a kiegészítők / shipping menüpont alatt, a foxpost plugint
telepíteni kell.
Sikeres telepítés után a plugin szerkesztése alatt kérem végezze el a konfigurációt.
3. Foxpost Plugin konfigurálása
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
Maximális súly: maximális súly, amelyet a foxposton keresztül szállíthat
Méretek: Fiók mértek:






XS: 4.5X36X53
S: 12X36X62
M: 20X36X62
L: 38X36X62
XL: 60X36X62

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.
Kérem bizonyosodjon meg róla, hogy a plugin engedélyezve van.
FONTOS!

Az admin modul működéséhez a jogosultságot be kell álítani!
beállatások -> users -> user groups -> administrator -> Modify permissions ->
foxpost/foxpost mellé pipa
Magyar menü esetén:
Beállítások- > felhasználók -> felhasználó csoportok -> Administrator -> Engedélyek
módosítása -> foxpost / foxpost bejegyzést ki kell pipálni.

A helyes működéshez a rendszerben léteznie kell HUF-azonosítóval a magyar Ft-pénznemnek!

Adminisztrációs CORE file módosítás a menüben való megjelenéshez!
Kérem mielőtt a módosítást elvégezné készítsen biztonsági mentést az adott fileról.

Foxpost menüpont létrehozása adminon belül:
Amennyiben a lenti fájlnak van legalább 272 sora, akkor:
\opencart\upload\admin\controller\common\column_left.php
fájl 272. sora után beszúrni ezt:
if ($this->user->hasPermission('access', 'foxpost/foxpost')) {
$sale[] = array(
'name'
'href'

=> $this->language->get('Foxpost'),
=> $this->url->link('foxpost/foxpost', 'token=' . $this->session->data['token'],

true),
'children' => array()
);
}

Amennyiben a fenti fájlnak nincs 272 sora, akkor:

Kiegészítendő file: \admin\view\template\common
Módosítandó file: menu.tpl
beillesztendő sor:

<li><a href="index.php?route=foxpost/foxpost&token=<?php print $_GET['token'];
?>"><span class="label label-danger pull-right">FOXPOST</span>FOXPOST</a></li>
Beillesztés helye:
82. sor, vagy a következő sor elé: <li><a href="<?php echo $order_recurring;
?>"><?php echo $text_order_recurring; ?></a></li>

KÖSZÖNJÜK A BIZALMÁT
Support: helpdesk@foxpost.hu
Telefonszám: 06-70-902-62-32

