Instrukcja uruchomienia integracji
sklepu internetowego Selly z Subiekt GT
1. Pobierz i zainstaluj program s2s (wersja 1.4.7) na komputerze, w którym jest zainstalowany Subiekt GT.
Link do programu: http://www.e-mo.com.pl/s2s,pobierz-program
2. Wygeneruj 30-dniową licencję testową na stronie: http://www.e-mo.com.pl/licencja
Wybierz z listy program: s2s
Wpisz stronę webserwisu jako: http://{NAZWA_DOMENY_SKLEPU}/subiekt/
Wpisz dane swojej firmy i wyślij formularz.
Wyślij powiadomienie na email info@selly.pl o potrzebie integracji, aby został utworzony webserwis
oraz dostęp do FTP dla katalogu ze zdjęciami produktów.
Po zwrotnym otrzymaniu danych dostępowych można przejść do dalszych punktów.
3. Uruchom program s2s.
4. W menu O PROGRAMIE / LICENCJA wpisz dane licencyjne:
NIP: {TWOJ_NIP}
Licencja: {OTRZYMANY_KLUCZ}
Webserwis: http://www.{DOMENA_SKLEPU}/subiekt/
Następnie kliknij przycisk ZAPISZ a następnie POBIERZ.

5. W menu SUBIEKT / POŁĄCZENIE skonfiguruj dostęp do bazy Subiekt GT

Szczegółowa instrukcja konfiguracji połączenia z bazą Subiekt GT znajduje się w dokumentacji pomocy programu s2s:
http://www.e-mo.com.pl/s2s,pobierz-program (rozdział 1.11).

6. W menu SKLEP / FTP skonfiguruj dostep do katalogu ze zdjęciami:
Typ połączenia: FTP
Host: 195.114.0.72
Użytkownik: { dane przesłane na email }
Hasło: { dane przesłane na email }
Katalogi zdjęć: /products/
Sprawdź połączenie i zapisz zmiany.
Zaznacz opcję: "użyj trybu pasywnego", jeśli połączenie nie powiodło się.

7. W menu SKLEP / POŁĄCZENIE zdefiniuj:
Silnik sklepu: selly.pl
Użytkownik: { dane przesłane na email }
Hasło: { dane przesłane na email }
źródło: 2-Subiekt GT
Sprawdź poprawność połączenia i zapisz zmiany.

8. W menu SKLEP / ZDJĘCIA zdefiniuj ustawienia dla obrazków:

Działanie programu s2s do integracji
sklepu internetowego Selly z Subiekt GT
W przypadku problemów z samą aplikacją s2s prosimy kontaktować się bezpośrednio z autorem programu:
http://www.e-mo.com.pl/kontakt
Wybrane możliwości programu:
A. Pobranie kategorii ze sklepu do Subiekta przez menu SKLEP / KATEGORIE i kliknij EKSPORT.

B. Pobranie produktów ze sklepu do Subiekta przez menu SKLEP / PRODUKTY i kliknij EKSPORT.
Uwaga: produkty zostaną pobrane do Subiekta, gdy w sklepie będą miały zdefiniowany kod
producenta lub kod dostawcy.

C. Eksport produktów z Subiekta do sklepu przez menu SUBIEKT / PRODUKTY.

D. Pobranie zamówień ze sklepu do Subiekta przez menu SKLEP / ZAMÓWIENIA.

