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Általános tudnivalók
A rEVOL Express 5.15 verziójától lehetőség van az UnasShop és rEVOL Shop webáruházakkal
történő szinkronizációra, megrendelések letöltésére. A kapcsolat előfeltételei:
- Kereskedelem Extra és Webáruház modul megléte a rEVOL Expressben, és UnasShop vagy
rEVOL Shop webáruház előfizetés.
- rEVOL Shop webáruház és rEVOL Express
Amennyiben valamelyik feltétellel nem rendelkezik, az alábbi elérhetőségeken vásárolhatja
meg a hiányzó szolgáltatást:
- Kereskedelem Extra és Webáruház kapcsolat modulok megrendelése, valamint előfizetés a rEVOL
Shop webáruházra: www.revolexpress.hu
- UnasShop webáruház létrehozása: www.unas.hu

Az UnasShop/rEVOL Shop webáruházak esetében több adat fogadására és küldésére van mód.
Szinkronizálhatók az áruk, a készletmennyiségek, valamint letölthetők a megrendelések. Fontos
megjegyeznünk, hogy az UnasShop/rEVOL Shop rendszerben verziók is rögzíthetők, melyek a rEVOL
Expressbe önálló termékenként (altermék) kerülnek letöltésre, egyedi cikkszámmal!

Amennyiben a webáruházban be van kapcsolva a készletkezelés, valamint a rEVOL Express
rendelkezik Készlet modullal, kétféle módon történik a mennyiségek letöltése:
- ha a fő termékre van bekapcsolva a készletkezelés, de a verziókra nem: csak a fő termékhez kerül be
a megrendelés és a foglalás mennyisége, az altermékekre nem!
- ha a verziókra is be van kapcsolva a készletkezelés, akkor minden egyes altermékre külön számolja a
program a foglalás mennyiségeket.
Készletmennyiségek feltöltésénél a teljes mennyiségből levonásra kerülnek a foglalás és a
szállítólevél mennyiségek, majd ez a nettó érték jelenik meg a webáruházban.

A webáruházban több kategóriát rögzíthetünk, több szintet is létrehozhatunk, de ez utóbbi már
problémákat vagy ütközéseket okozhat a számlázó-programban. Ha mégis több szintet használnánk,
a programban lévő csoportokat függőleges vonallal kell elválasztanunk. Például ha a webáruházban
az Ételek csoportban a Bébiételek alkategória található és itt szeretnénk szinkronizálni, akkor a
számlázóban ezzel a névvel kell rögzíteni egy csoportot: Ételek|Bébiételek, majd ezt kell beállítani a
termék elsődleges árucsoportjának.
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Fontos tudnivaló, hogy ha egy terméknek nincs ára (tehát nulla Forinttal van rögzítve), akkor a
webáruházban az áfakulcsa is nulla százalékos lesz, tehát árat mindenképpen érdemes megadni!

A megrendelések fogadása előtt küldésre be kell állítanunk a webáruházat, az adatok fogadására a
rEVOL Expresst, melyről jelen dokumentáció szól. A megrendelések fogadásáról, kezeléséről a
program súgója ad részletes tudnivalókat.

A webáruház adminisztrációs felületén minden esetben egy kérdőjel látható az adatlapok bal felső
sarkában, melyre kattintva az adott oldal mezőiről, funkcióiról kapunk részletes felvilágosítást.

Ha bármi technikai problémája lenne, az alábbi elérhetőségeken teheti fel kérdését:
- az UnasShop/rEVOL Shop webáruházzal kapcsolatosan a techsupport@revolshop.hu címen
- a rEVOL Express programmal kapcsolatosan a help@revol.hu címen
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UnasShop/rEVOL Shop webáruház beállítása

A webáruház felületén szükséges pár apróbb módosítást elvégezni, mielőtt az adatokat fogadni
szeretnénk. Legelőször engedélyeznünk kell a távoli elérést, amit a webáruház adminisztrációs
felületén tehetünk meg: a Megrendelések menü Számlázás pontja alatt, a rEVOL Express csoportban
válasszuk a Hozzáad gombot, majd az „Igen, használni akarom” lehetőséget jelöljük meg.
Engedélyezés után kapjuk meg azokat a kódokat, amelyekre később, a program beállításánál
szükségünk lesz. Ezeket írjuk fel, vagy mentsük el a későbbi lépésekhez!

A webáruházban ezután már csak a devizanemek, a termékek és a saját adatok, valamint a
megrendelési állapotok beállítására van szükség.
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Devizanemek beállítása
Első lépésként mindenképpen meg kell adnunk a devizanem kerekítését, ellenkező esetben a
programba való importálást követően eltérhetnek a bruttó összegek. Ezt még a megrendelések
fogadása előtt kell megtennünk!
A webáruház adminisztrátori felületére belépve felül a Beállítások menü Pénznemek, Árkijelzés
elemének Pénznemek pontjára kattintsunk.

A megjelenő lapon válasszuk a Módosít gombot a pénznem paramétereinek átállításához

A megjelenő lapon alul módosítsuk 0 tizedesjegyről 2 tizedesjegyre az értéket és mentsük el a
beállításokat, majd (amennyiben van más pénznem) a többi esetben is módosítsuk a kerekítést.
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Első lépések a webáruházban és a programban
A webáruházban ne felejtsük el megadni a cégadatokat, mert ezeket látja majd a vásárló. Ezt a
Beállítások menüben, a Kereskedő adatainál tehetjük meg. Ugyanitt tölthetjük fel a cég logóját,
valamint a megrendelés fejlécén látható képet is. Ennek végeztével érdemes az összes beállítást
ellenőrizni, módosítani (például nyelvek, devizanem, áfakulcs, sablon stb.)

Az áruház beállítása után kétféle módon hozhatjuk létre a termékeket:
- közvetlenül a webáruházban rögzítjük
- a számlázó programban lévő árukat töltjük fel (erről később lesz szó), majd utólag pár kiegészítést
módosítunk a webáruházban (például képek feltöltése)
Az első megoldás abban az esetben hasznos, ha még nem rendelkezünk rEVOL Express programmal
és az áruházba feltöltött termékeket később le szeretnénk tölteni, valamint abszolút szinkront
szeretnénk az áruház és a program között.
A második megoldás akkor kényelmesebb, ha már van számlázó programunk, és több áruval
rendelkezünk. Ebben az esetben a feltöltés egy mozdulattal elvégezhető, ellenben az egyedi képek
feltöltése csak a webáruházban, utólag végezhető el. A szinkronizálás részletesebb leírása a program
beállítása után olvasható el.
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Termékek rögzítése és módosítása a webáruházban
Ha a webáruházban szeretnénk árut rögzíteni, akkor az adminisztrációs felületen válasszuk a
Termékek menüpont Termékek kezelése pontot. Fontos, hogy minden árut kategóriákba kell
rendeznünk! Az Új főkategória gombra kattintva hozhatunk létre egy csoportot. A Kategória neve
beírása után megszabhatjuk, hogy egy-egy kategória felett és alatt milyen szöveg jelenjen meg (nem
kötelező, de hasznos lehet például az akciós kategóriájú termékeknél). A keresők könnyebb
eligazodásához megadhatunk keresőbarát címet (ékezet és szóköz nélkül!), valamint kulcsszavakat.

A kategória mentése után vehetünk fel árut az Új Termék gombra kattintva. A megjelenő adatlapon
részletes paramétereket adhatunk meg egy áru esetében, és fontos megjegyeznünk, hogy több fület
tartalmaz az oldal, tehát külön állíthatjuk be a képeket, hozhatunk létre változatot vagy adhatunk
meg árakat, kedvezményeket. A csillagos mezők kitöltése kötelező, tehát cikkszámot, nevet, státuszt
és árat mindenképpen rögzítenünk kell. Használhatunk változatokat egy termék esetében (pl. méret,
szín stb.), de ezt nem javasoljuk, mert a számlázó programban nehezebb lesz ezeket követni,
valamint minden változat külön termékként fog megjelenni, ami a készletkezelést megnehezítheti.
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Amennyiben mennyiséget is szeretnénk nyilvántartani (akkor érdemes, ha van Készlet modul a rEVOL
Expressben), akkor az áruadatok felvitele után nyomjuk meg a Ment majd Raktár gombot, ahol
bekapcsolhatjuk a készletkezelést és megadhatjuk a kezdőértéket.

Fontos beállítások a megrendelések fogadásához
A webáruház három számlázási állapotot különböztet meg: Nem számlázható, Számlázható és
Számlázva. A program csak a Számlázható állapotú megrendelések letöltésére képes, ezért a
megrendelések programba való importálása előtt két lehetőségből választhatunk:
- a webáruház adminisztrációs felületén a Megrendelések pont Megrendelések követése alatt
rákattintunk egy meglévő megrendelésre, és a jobb felső részben módosítjuk az állapotát. Ez a
módszer abban az esetben javasolt, ha nem szeretnénk a megrendeléseket egyszerre letölteni, csak
párat. A másik eset, ha valaki eláll a megrendeléstől és ilyenkor szeretnénk várakoztatni a rendelést.
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- alapértelmezésnek beállíthatjuk az állapotot (új webáruház nyitásakor célszerű ezt megtenni), és
ezután ezt nem kell kézzel módosítani a később beérkező megrendelések esetében. A módosítást az
adminisztrációs felületen, a Beállítások menü Alapbeállításokban, majd a Megrendelés beállítások
fülön, a Beérkező rendelések kezdeti számlázási státusza csoportban változtathatjuk meg
Számlázhatóra.

Ha a rEVOL Expressben van Készlet modul, akkor használhatjuk a mennyiségek feltöltését is. Ehhez
engedélyeznünk kell a termék adatlapján a készletkezelést (ha ezt korábban elmulasztottuk, vagy a
programon keresztül töltöttük fel a termékeket), ellenkező esetben nem történik meg a mennyiségek
feltöltése. A webáruház adminisztrációs felületén lépjünk be a Termékek menüpont Termékek
kezelésébe és kattintsunk az áru adatlapján a Raktár gombra.

A megnyíló ablakban engedélyezzük a Raktárkezelést a korábban leírtak alapján.

Ha bármikor vissza szeretne térni az adminisztrációs felületre, a www.revolexpress.hu oldalon
keresztül megteheti.
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UnasShop/rEVOL Shop webáruház használata a rEVOL Expressben
Az áruház beállítása három lépcsőből áll:
- létrehozzuk a webáruházat
- webáruház kategóriákba rendezzük az áruházakat
- a termékeknél megadjuk, mely webáruház csoportokba tartoznak.
A Kereskedelem extra kategóriában válasszuk a Webáruház csoportban lévő Webáruházak pontot.
Az Új webáruház gombra kattintva a megjelenő ablakban kattintsunk az UnasShop/rEVOL Shop
fülre. Adjunk egy nevet és azonosítót a webáruháznak, majd írjuk be a teljes elérési utat (például:
http://(azonosító).revolshop.hu). A következő négy mezőbe azok az adatok kerülnek, amelyeket az
előbbi bekezdésben kiírtunk az API kapcsolat lapról: a Felhasználó mezőbe a Username, a Jelszóhoz a
PasswordCrypt, az Áruház azonosítóhoz a ShopId-t, az Azonosító kódhoz az AuthCode adatait kell
beírni.
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Tallózzuk be a következő négy szolgáltatást: szállítási, fizetési, kupon és engedmény cikkek. (Ha még
nem hoztunk létre ilyen szolgáltatásokat, a három pontos, majd a megjelenő ablakban az Új áru
gombra kattintva megtehetjük.) Adjuk meg azt a Megrendelés sorszámtömböt, amelybe az importált
megrendelések kerülnek majd, valamint az áfakulcsok webáruházból történő átvételét is
engedélyezzük. Készlet és Készlet extra modulok megléte esetén megadhatjuk a megrendelések
raktárát (ahonnan foglalásra kerülnek a termékek), valamint beállíthatjuk az alapértelmezett
megrendelés típust (Belföldi vagy külföldi, tehát export bizonylat lesz-e?).
Automatikus megfeleltetés nincs a programban, ezért a következő opció használatát érdemes
átgondolni! Amennyiben minden letöltésre kerülő, társítás nélküli árut automatikusan újként
szeretnénk létrehozni, a pipát tegyük be. Alapértelmezés szerint a pipa nincs megadva, ilyenkor
kézzel kell eldöntenünk, hogy újként vesszük fel, vagy egy meglévővel társítjuk. Ez utóbbi a
megbízhatóbb, de kényelmetlenebb megoldás. Végül egy rövid leírást adhatunk az áruháznak
(például: Gyermekáruház, gyermek termékek).
Az ablak jobb oldalán a korábbi megfeleltetéseket tudjuk törölni, melynek főként webáruház
váltásakor, vagy rosszul sikerült társítás során van lényege. Figyelem: a megfeleltetések törlése
ebben az esetben az összes kijelölt típusra megtörténik! Ha csak egy-két társítás visszavonására van
szükség, akkor külön is kérhetjük az áruház alatti, Kapcsolódó adatok ablak fülein, a megadott sor
vagy sorok kijelölése után a webáruház kapcsolat törlése gombbal!
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Webáruház csoportok és beállításuk
UnasShop/rEVOL Shop áruházak esetében webáruház csoportokat is létre kell hoznunk. Ennek
lényege, hogy ha több webáruházunk van, akkor egyes termékek nem biztos, hogy a másik
webáruházban megtalálhatók, valamint egy termék több áruházban is szerepelhet. A csoportosítás
elengedhetetlen az UnasShop/rEVOL Shop webáruházakkal való kapcsolathoz, szinkronizáláshoz!
A Kereskedelem extra kategória Webáruház csoportjának Webáruház csoportok ablakában vegyünk
fel egy új csoportot, majd adjuk meg a nevét. Pipáljuk be azt a webáruházat, amelyikbe később a
termékeket fel szeretnénk tölteni. Például ha két webáruházunk van, három csoportot célszerű
létrehozni: egyet-egyet a két áruháznak, valamint egy közös csoportot azoknak a termékeknek,
amelyek majd mindkét áruházban szerepelnek.

Miután a csoportok létrehozásával elkészültünk, lépjünk be a Törzsadatok csoport Árukba, majd
válasszunk ki egy terméket és nyissuk meg az adatlapját. Az Alapadatok fülön alul, a Webáruház
csoport listából válasszuk ki azt, amelyikbe beleillik a termék, majd rögzítsük a módosításokat.
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Áruk és mennyiségek szinkronizálása az UnasShop/rEVOL Shop webáruházzal
Az UnasShop/rEVOL Shop webáruházban lehetőség van a programból árut fel-, illetve letölteni. Az
áruk megfeleltetését követően lehetőség van (Készlet modul megléte esetén) az árumennyiségek
feltöltésére is.
Amennyiben a programból szeretnénk új árut feltölteni (Törzsadatok csoport Áruk pontja, majd Új
áru vagy Áru módosítása gomb), egy termék esetében négy kötelező adatot kell megadnunk,
ellenkező esetben a feltöltés/szinkronizálás nem lesz megfelelő, vagy téves adatok jelennek meg az
áruházban:
- Áru neve
- Árucsoport 1 (alkategóriás besoroláshoz/szinkronizáláshoz függőleges elválasztást kell tenni a
névbe, pl. Ételek|Babaételek)
- Cikkszám (csak angol betűt, számot, kötőjelet és aláhúzás karaktereket tartalmazhat!)
- Ár (1. kategória kerül szinkronizálásra. Nulla Forinttal nem javasolt a feltöltés, ellenkező esetben a
webáruházban az áfakulcs hibás, nulla százalékos lesz!)
Az áruk az adatlapjukon keresztül is szinkronizálhatók, a Rendben + feltölt gomb segítségével.

A szinkronizálást és feltöltést csoportosan a webáruház kijelölése után az alsó, Kapcsolódó adatok
ablak Áruk fülén végezhetjük el. Az alábbi műveleteket hajthatjuk végre azokon a termékeken,
melyek webáruház kategóriákba tartoznak:
- Áruszinkronizálás: feltöltés vagy letöltés végezhető el, akár az összes termék, vagy csak a
legutoljára módosított, valamint nem megfeleltetett áruk szinkronizálása
- Árufeltöltés: az éppen aktívan kijelölt áru feltöltése az áruházba. Figyelem: több terméket is
kijelölhetünk a CTRL gomb + bal egér kattintással. Az összes termék kijelöléséhez használjuk a CTRL+A
billentyűkombinációt.
- Árukészlet feltöltés: az éppen aktívan kijelölt áru mennyiségének feltöltése a webáruházba.
Figyelem: negatív mennyiség esetén nulla érték kerül feltöltésre! Amennyiben egy termék esetében a
webáruházban nem engedélyeztük a készlet használatát, hibaüzenetet kapunk. Ilyen hiba esetén
több termék mennyiségének feltöltésekor a további termékek készlete nem kerül frissítésre a
webáruházban! Ilyenkor ellenőrizzük a webáruházban az áruk raktárbeállításait.
- Áru-webáruház kapcsolat törlése: A korábbi megfeleltetések törlése a kijelölt árukra.

Fontos: csak azok az áruk kerülnek szinkronizálásra, fel és letöltésre, amelyeknél ehhez a
webáruházhoz történő csoportosítás megtörtént! Csoportos feltöltésnél vagy szinkronizálásnál, ha
egy termék miatt hibát kapunk, az azt követő nevű termékek nem kerülnek feltöltésre, a műveletet a
javítás után ismét el kell végeznünk!
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