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Moduł umożliwia:

• pobranie nowych zamówień z Ceneo (zamówień ze statusem waiting_for_shop_confirm)
• aktualizację statusu zamówienia w Ceneo na confirmed_by_shop po stworzeniu zamówienia w Magento
• aktualizację statusu zamówienia w Ceneo na completed po skompletowaniu całego zamówienia w Magento
• mapowanie metod i typów płatności Ceneo z metodami płatności Magento
• mapowanie metod dostawy
• edycję ilości sztuk produktu w zamówieniu
• mapowanie statusów zamówień, które mają być ustawione w Magento po pobraniu nowego zamówienia z Ceneo
• kontrola częstotliwości z jaką system pobiera nowe zamówienia z Ceneo
• kontrola częstotliwości z jaką system dodaje nowe zamówienia z Ceneo do Magento

Moduł pozwala na pobranie do Magento zamówień, złożonych za pomocą opcji „Kup teraz” w porównywarce cen Ceneo.pl.

Moduł pobiera tylko nowe zamówienia, które posiadają status waiting_for_shop_confirm (zamówienie jest opłacone  
lub posiada wybraną metodę płatności - przelew) w Ceneo. Po pobraniu takich zamówień, pojawiają się one w „Panelu  
Administratora” w zakładce: Sprzedaż>Ceneo>Zamówienia.

INFORMACJE OGÓLNE

OPIS FUNKCJONALNOŚCI

OPIS MODUŁU

DODAWANIE ZAMÓWIEŃ DO MAGENTO
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W chwili pobrania takich zamówień, nie są one jeszcze dodawane do zamówień Magento (są dodane do oddzielnej tabeli). 
Moduł musi sprawdzić czy wszystkie dane (typ/metoda płatności/metoda dostawy) w danym zamówieniu są zmapowane 
(Mapowanie danych).

Gdy dane zamówienie z Ceneo jest poprawnie zmapowane można je dodać do Magento na trzy sposoby:
1. CRON automatycznie doda takie zamówienia do Magento (jeżeli taka opcja w konfiguracji jest wybrana - Konfiguracja).
2. Poprzez kliknięcie w kolumnie „Wysłane do Magento” linku: „Dodaj ręcznie”.
3. Poprzez rozwinięcie menu w kolumnie „Akcje” i wybranie opcji: „Dodaj zamówienie do Magento”.
Po dodaniu zamówienia do Magento, moduł zmienia status zamówienia w Ceneo na confirmed_by_shop, a następnie  
pojawia się ono w zakładce Sprzedaż>Zamówienia

1. Przechodzimy do: Sprzedaż>Ceneo>Zamówienia w Panelu Administracyjnym.
2. Wybieramy zamówienie, w którym chcemy zmienić ilość produktów, a następnie w kolumnie „Akcje” wybieramy  

opcję „Zobacz”.
3. W następnym oknie możemy sprawdzić szczegóły zamówienia Ceneo.
4. W zakładce „Produkty w zamówieniu” powinny pojawić się produkty się w oddzielnym gridzie, które wchodzą w skład 

zamówienia Ceneo.
5. Po kliknięciu w konkretny produkt, możemy zmniejszyć jego ilość.

WAŻNA INFORMACJA: Możemy jedynie zmniejszyć ilość produktu w zamówieniu, 
nie możemy jej zwiększyć.

ZMIANA ILOŚCI PRODUKTÓW W ZAMÓWIENIU

6. Klikamy przycisk: „Aktualizuj ilość produktów”.

Pobranie klucza API

1. Przechodzimy na stronę: https://shops.ceneo.pl i logujemy się danymi przekazanymi przez opiekuna sklepu.
2. Następnie w menu wybieramy Raporty i Analityka>API klikamy na zakładkę „Konto API”, gdzie znajdują się informację 

ZMIANA FUNKCJONALNOŚCI

https://shops.ceneo.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2F
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1. Przechodzimy na stronę: https://shops.ceneo.pl i logujemy się danymi przekazanymi przez opiekuna sklepu.
2. Następnie przechodzimy do Raporty i Analityka>API klikamy na zakładkę „Konto API”.
3. Na dole strony, w sekcji „Lista adresów IP do wywoływania metod API”, dodajemy IP serwera, który będzie łączył się  

z API Ceneo.

DODANIE ADRESU IP SERWERA DO „WHITELIST”

potrzebne do połączenia z API Ceneo, m.in. Twój klucz do API.

https://shops.ceneo.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2F
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1. Dodajemy IP naszego serwera, na którym stoi nasz sklep do białej listy Ceneo „whitelist” - Dodanie adresu IP serwera 
do „whitelist”.

2. Zawartość pobranego modułu kopiujemy do folderu: app/code na serwerze.
3. W folderze projektu wykonujemy następujące polecenia:

php bin/magento module:enable Ceneo_Orders
php bin/magento s:up
php bin/magento c:f

4. Konfigurujemy moduł w Panelu Administracyjnym - Konfiguracja (musimy pamiętać, by dopiero po włączeniu modułu 
oraz podaniu klucza API przejść do następnego kroku).

5. W folderze projektu wykonujemy następujące polecenia:
php bin/magento ceneo:mapping_config
php bin/magento ceneo:get_ceneo_orders
W celu pobrania metod/typów płatności oraz metod dostawy z Ceneo.

1. W Panelu Administracyjnym (PA) przechodzimy do: Sklepy>Konfiguracja.
2. W zakładce Ceneo klikamy w link „Zamówienia”.
3. Lista opcji:

a. zakładka: „Konfiguracja zamówień”
• włączone - włącza/wyłącza działanie modułu
• klucz API - wprowadzamy klucz API (pobranie klucza API)
• częstotliwość pobierania nowych zamówień - wybieramy z rozwijanej listy, co ile godzin moduł ma pobierać nowe 

zamówienia z Ceneo
• włączyć automatyczne dodawanie zamówień Magento na podstawie zamówień Ceneo? - włączyć/wyłączyć  

automatyczne dodawanie zamówień Magento na podstawie zamówień z Ceneo
• częstotliwość dodawania nowych zamówień - jeżeli opcja wyżej jest włączona, wybieramy częstotliwość z jaką 

Magento ma dodać nowe zamówienie Magento na podstawie zamówienia Ceneo (dodaje zamówienie jeżeli spełnia 
wszystkie wymagania - wszystkie metody są zmapowane)

b. zakładka: „Mapowanie”
• status zamówienia - zamówienie opłacone - wybieramy status zamówienia, które powinno mieć zamówienie  

Magento, w przypadku gdy zamówienie Ceneo jest OPŁACONE
• status zamówienia - oczekiwanie na potwierdzenie (przelew) - wybieramy status zamówienia, które powinno 

mieć zamówienie Magento w przypadku gdy zamówienie Ceneo ma status płatności jako „WAITING FOR CONFIRMA-
TION” (zamówienie ma płatność przelewem i czeka na potwierdzenie przez sklep) 

• zamówienie zakończone (completed) - wybieramy status zamówienia w Magento, po którym zamówienie jest  
wysłane do klienta (po zmianie statusu zamówienia na ten wybrany, zamówienie w Ceneo zostanie oznaczone  
automatycznie jako wysłane do klienta)

• mapowanie metod płatności/mapowanie typów płatności - mapujemy metody płatności Ceneo z metodami  
płatności z Magento

• mapowanie metod dostawy - mapujemy metody dostawy Ceneo z metodami dostawy z Magento

KONFIGURACJA MODUŁU W MAGENTO 2

INSTALACJA MODUŁU W MAGENTO 2


