Integracja z sklepem Shoper
Integracja systemu Shoper pozwala na pobieranie materiałów i
zamówień oraz na wysłanie stanów magazynowych, oraz statusów
zamówień.

Konfiguracja w Sklepie
Żeby WMS miał dostęp, trzeba dodać użytkownika do grupy, w
której jest przypisany typ dostępu webapi.

Edycja grypy administratorów

Konfiguracja w Weaver WMS
W systemie Weaver WMS należy przejść do zakładki Ustawienia
oraz z listy ustawień E-commerce wybrać pozycję Shoper.

W pierwszej zakładce ustawień należy wpisać nazwę użytkownika
i hasło, który jest przypisany do grupy z trybem dostępu
webapi. Oraz poprawić adresy URL, aby były zgodne z adresem
sklepu.

Uruchomienie integracji
W celu uruchomienia poszczególnych funkcji należy otworzyć
zakładkę
„Shoper” w „Zadania cykliczne” i dodać stworzoną konfigurację.

Ustawienia zadań cyklicznych
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Z dokumentu ZO wystawiamy dokument wydania zewnętrznego [WZ].
Po jego realizacji do Shoper wysyłany jest status zamówienia
oraz zmiana stanów magazynowych.

Z dokumentu WZ możemy bardzo szybko wystawić fakturę oraz
wysyłkę kurierską.

Instalacja
cyklicznych

serwisu

zadań

Do programu magazynowego Weaver WMS dostępny jest dodatek,
który pozwala na cykliczne wykonywanie pewnych operacji
systemowych. Przykładowo można pobierać zamówienia ze sklepu
internetowego lub wysyłać mailowo powiadomienia o nowych

zamówieniach.

W programie konfiguracja Zadań Cyklicznych dostępna jest z
poziomu menu Ustawienia >>> Zadania cykliczne.

Ustawienia zadań cyklicznych

Aby zadania cykliczne poprawnie funkcjonowały wymagana jest
konfiguracja programu do pracy z bazą danych MS SQL oraz
instalacja serwisu Zadań Cyklicznych.

Serwis zadań
lokalizacji

cyklicznych

można

pobrać

z

następującej

http://weaversoft.pl/downloads/wms/Worker.zip

Po rozpakowaniu pliku w pierwszej kolejności należy edytować
plik Weaver.Wms.WorkerService.exe.config. W pliku w sekcji
connectionStrings należy podać dane umożliwiające dostęp do
bazy danych MS SQL.

Ustawienia dostępu do bazy danych

Kolejnym krokiem jest instalacja serwisu. Można tego dokonać z
konsoli administracyjnej systemu Windows (cmd jako
Administrator). Należy przejść do ścieżki w której rozpakowany
został
serwis
integracji
i
wykonać
polecenie

Weaver.Wms.WorkerService.exe /install

Instalacja serwisu zadań cyklicznych

Poprawność instalacji można sprawdzić w serwisach systemu
Windows (Start >>> Uruchom >>> services.msc).

Serwisy w systemie Windows
Serwis „Weaver WMS – Zaplanowane zadania” powinien mieć status
Running.

Dodatkowo w programie Weaver WMS, w Zadaniach cyklicznych, w
zakładce Logi, powinny pojawiać się wpisy dotyczące działania
serwisu.

Zadania cykliczne – Logi

