Integracja programu Weaver
WMS ze sklepem internetowym
Magento
Program Weaver WMS w najnowszej wersji 2.0.342.1 został
wzbogacony o możliwość integracji ze sklepem internetowym
Magento.

Przed uruchomieniem integracji należy skonfigurować
odpowiednio ustawienia integracji. W tym celu należy wejść w
„Ustawienia” znajdujące się na pasku menu u góry ekranu,
następnie rozwinąć ikonę o nazwie „Ustawienia e-commerce” i
wybrać z listy opcję „Magento”.

W nowo otwartym oknie klikamy przycisk „Dodaj” znajdujący się
w lewym górnym rogu w celu dodania nowego sklepu z jakim ma
zostać zintegrowany system Weaver WMS. Program możemy
zintegrować z dowolną liczbą sklepów jednocześnie. Wystarczy w
konfiguratorze integracji wpisać odpowiednie dane dla
kolejnych sklepów i informacje ze wszystkich sklepów będą
spływały do jednej bazy danych.

Podczas konfigurowania ustawień dla poszczególnych sklepów
musimy na kolejnych zakładkach wpisać odpowiednie dane.
Pierwsza zakładka to „Ustawienia podstawowe”. Tutaj
definiujemy parametry sklepu internetowego oraz wskazujemy
lokalizację, z której program ma pobierać grafiki dla
materiałów. Po zakończeniu w celu zweryfikowania poprawności
wprowadzonych danych należy kliknąć przycisk „Test połączenia”

Na kolejnych zakładkach „Pobieranie materiałów”, „Pobierania
zamówień”, „Jednostki logistyczne”, „Wysyłka stanów
magazynowych” oraz „Wysyłka cen” można dostosować parametry
wymiany danych pomiędzy platformami. Tutaj możemy zdefiniować
między innymi:

czy nowe materiały dodane w
automatycznie dodawane do WMS’a.

Magento

mają

być

czy materiały już dodane mają być modyfikowane jeżeli
zostaną zmienione w Magento.
czy materiały mają mieć przypisaną grupę i cechę w WMS
na podstawie atrybutu z Magento.
czy materiały mają mieć przypisane parametry w WMS na
podstawie atrybutu z Magento.

liczbę dni dla pobieranych zamówień.
czy WMS ma tworzyć rezerwację towaru dla pobranych
zamówień.

czy WMS ma pobierać wszystkie zamówienia czy tylko dla
wybranych statusów,
czy jeżeli wystąpi błąd podczas pobierania WMS ma dodać
puste zamówienie i wyświetlić treść błędu,

czy WMS ma pobierać grafiki dla jednostek logistycznych
z przypisaną cechą,
czy podczas wysyłki stanu magazynowego do Magento mają
być uwzględnione rezerwacje,
czy stany magazynowe w Magento mają być aktualizowane
dla wszystkich materiałów z WMS’a czy tylko dla tych,
które są oznaczone jako „Pozycja do sklepu
internetowego”,
czy ceny w Magento mają być aktualizowane dla wszystkich
materiałów z WMS’a czy tylko dla tych, które są
oznaczone jako „Pozycja do sklepu internetowego”.

Po skonfigurowaniu ustawień możemy przystąpić do uruchomienia
integracji. W tym celu należy wejść w „Ustawienia” znajdujące
się na pasku menu u góry ekranu, następnie kliknąć ikonę o
nazwie „Zadania cykliczne” i na zakładce „Ustawienia
podstawowe” zaznaczyć checkbox „Uruchom zadania cykliczne”.
Wtedy usługa integracji jest uruchomiona tylko wtedy gdy
uruchomiony jest program Weaver WMS.

Natomiast jeżeli zaznaczymy drugą opcję „Uruchom jako usługa
Windows” wtedy integracja działa bez przerwy w tle,
niezależnie od tego czy program Weaver WMS jest uruchomiony.
To rozwiązanie jest polecane dla wersji wielostanowiskowych,
gdzie główna baza danych znajduje się na serwerze, Wtedy
usługę integracji uruchamiamy na serwerze, żeby działała cały
czas w tle. Wówczas wszyscy użytkownicy mają możliwość
korzystania z integracji niezależnie od siebie.

Ostatni krok to konfiguracja ustawień na zakładce „Magento”.
Tutaj znowu należy kliknąć przycisk „Dodaj” i w kolejnym oknie
zdefiniować:

wcześniej dodany sklep/ sklepy z rozwijanej listy „Nazwa
konfiguracji”,
czy program WMS ma pobierać zamówienia ze sklepu
Magento,
czy program WMS ma pobierać materiały ze sklepu Magento,
czy program WMS ma pobierać grafiki dla jednostek
logistycznych,
czy program WMS ma pobierać zamówienia ze sklepu
Magento,
czy program WMS ma wysyłać stany magazynowe do sklepu
Magento,
czy program WMS ma wysyłać ceny do sklepu Magento,
czy program WMS ma wysyłać statusy zamówień do sklepu
Magento.

