Table of contents
Table of contents ......................................................................................................................... 1
Installing and configuring the LivrariOnline extension (English guide)..................................... 1
Installation ............................................................................................................................... 1
General configuration .............................................................................................................. 1
Configure pickup points .......................................................................................................... 3
Configure carriers .................................................................................................................... 4
Click & Collect points configuration ...................................................................................... 4
Instalarea și configurarea extensiei LivrariOnline (ghid in romana) ........................................... 5
Instalare ................................................................................................................................... 5
Configurare generală ............................................................................................................... 5
Configurare puncte de ridicare ................................................................................................ 8
Configurare curieri .................................................................................................................. 8
Configurare pachetomate......................................................................................................... 8

Installing and configuring the LivrariOnline extension (English guide)
Installation
1. Copy the extension code in MAGE_ROOT/app/code/, so that the composer.json file will
be placed at MAGE_ROOT/app/code/PostaPanduri/LivrariOnline/composer.json
2. Activate the extension: php bin/magento module:enable PostaPanduri_LivrariOnline
3. Install the extension and compile:
php bin/magento maintenance:enable && php bin/magento setup:upgrade && php
bin/magento setup:di:compile && php bin/magento cache:clean && php
bin/magento setup:static-content:deploy -j1 && php bin/magento
maintenance:disable
General configuration
Go to https://comercianti.livrarionline.ro/comercianti/ListAPI after logging in with your
credentials. From this screen, note the following information:
• f_login
• f_shipping_company_id
• rsakey
From the Magento admin, go to Livrari Online > Setări generale:

Do the following settings:
Setting
Activate Module
Merchant login ID
Merchant RSA key
Pay cash to merchant
Display type

Google Maps API Key

Value/details
Yes
The f_login value from livrarionline.ro
The rsakey value from livrarionline.ro . You
can use the “Testare Conexiune” button to
make sure the connection details are correct
Cash/Bank – based on your business needs
Relevant if you are using click & collect.
- Map, to display the pickup points in a
map
- Text, to display the pickup points as a
filterable list
Needed if you want to display the pickup
points as a map.

I am delivering perishable products

Set to yes if you ship perishable products.
This will limit the choice of click & collect
points to the ones that have a temperature
under 30 degrees Celsius.

Set the delivery states for which you want
to get notifications.

Choose the delivery status changes for which
you want to get notifications in Magento

Activate ISSN request logging.

If this is on, all requests and responses to and
from the API will be logged in a file. We
recommend turning this on only for
debugging.

After doing the above changes, save, then look for the ISSN URL in the same screen:

This urls needs to be set in livrarionline.ro, ISSN section:
https://comercianti.livrarionline.ro/comercianti/ListAPI

Configure pickup points
The pickup points are the locations where carriers will be picking up your packages for delivery.
Good examples are your store’s address or your warehouse address. They can be defined at

Livrări Online – Puncte de ridicare. It is required to define an active default pickup point for each
store. This will be used to estimate the delivery cost.
Configure carriers
If you want to deliver through the livrărionline.ro network of carriers, they need to be defined at
Livrări Online – Curieri din Magento. The various fields are described below.
Field
Name
Active
Service ID
Shipping company id

Details
Carrier name. It will be displayed as a shipping method name in
the storefront
Yes/No. If set to no, then the carrier will not show in the frontend
The service ID as defined at
https://comercianti.livrarionline.ro/comercianti/ServiciiDisponibile
The f_shipping_company_id from
https://comercianti.livrarionline.ro/comercianti/ListAPI

Fixed price

This price will be displayed as shipping cost, overriding the
calculated rates
Change shipping cost (+ This setting allows you to increase (or decrease) the calculated
or -), relative to the
shipping cost by a fixed value or percent.
calculated price
Free shipping after
Allows free shipping after a specified cart subtotal.

Click & Collect points configuration
If you want to activate the Click &. Collect. Service, go to Livrări Online – Setări pachetomate
Field
Activate service

Value/Details
Yes/No

Name

The name of the method, will. Appear in the frontend checkout
process
Set to 486
The f_shipping_company_id field from
https://comercianti.livrarionline.ro/comercianti/ListAPI

Service ID
Shipping Company ID
Fixed price

This price will be displayed as shipping cost, overriding the
calculated rates
Change shipping cost (+ This setting allows you to increase (or decrease) the calculated
or -), relative to the
shipping cost by a fixed value or percent.
calculated price
Free shipping after
Allows free shipping after a specified cart subtotal.

After doing the above settings, you need to get in touch with livrarionline.ro to activate the
initial list of click & collect points. It will be available at Livrari Online – Pachetomate:

The list will change automatically based on availability.

Instalarea și configurarea extensiei LivrariOnline (ghid in romana)
Instalare
4. Copiați codul extensiei in MAGE_ROOT/app/code/, astfel încât fișierul composer.json să
fie situat la MAGE_ROOT/app/code/PostaPanduri/LivrariOnline/composer.json
5. Activați modulul: php bin/magento module:enable PostaPanduri_LivrariOnline
6. Instalați modulul și recompilati:
php bin/magento maintenance:enable && php bin/magento setup:upgrade && php
bin/magento setup:di:compile && php bin/magento cache:clean && php
bin/magento setup:static-content:deploy -j1 && php bin/magento
maintenance:disable
Configurare generală
Accesați https://comercianti.livrarionline.ro/comercianti/ListAPI , după ce v-ați logat cu contul
dvs. Din acest ecran, notați următoarele informații:
• f_login
• f_shipping_company_id
• rsakey
Din interfața de administrare Magento, mergeți la Livrari Online > Setări generale:

Faceți următoarele setări
Setare
Activează modul
Merchant login ID
Merchant RSA key
Plătește ramburs la comerciant
Mod afișare

Google Maps API Key

Valoare/detalii
Yes
Valoarea f_login din livrarionline.ro
Valoarea rsakey din livrarionline.ro . Puteți
folosi butonul Testare Conexiune pentru a vă
asigura că detaliile de login funcționează
Cash/Bancă – în funcție de afacerea dvs
Relevant dacă folosiți click and collect
- Harta, pentru a afișa pachetomatele pe o
hartă
- Text, pentru a afișa pachetomatele într-o
listă filtrabilă după județ și oraș
Necesar dacă folosiți pachetomate afișate pe
hartă.
Pentru a obține o cheie API pentru Google Maps
trebuie să accesați aceasta adresa și apăsați pe
butonul GET A KEY. Activați apoi Google Static Maps
API la aceasta adresa.

Livrez produse perisabile

Setati starile livrarii pentru care doriti sa
se actualizeze starea comenzii in magazinul
Dvs.

Setați pe Yes doar dacă livrați produse
perisabile. În acest caz, clienții nu vor putea
alege pachetomate a căror temperatură
depășește 30 grade Celsius
Alegeți schimbările de status comandă pentru
care doriți să primiți notificări în interfața de
administrare Magento

Activeaza logging request-uri catre ISSN

Dacă este setat pe Yes, va scrie într-un fișier
toate apelurile și răspunsurile livrarionline.ro .
Recomandăm să setați pe Yes doar dacă doriți
să faceți debugging.

După ce ați făcut modificările, salvați, apoi căutați URL-ul de ISSN în același ecran:

Acest url trebuie setat în livrarionline.ro, secțiunea ISSN, disponibilă aici https://comercianti.livrarionline.ro/comercianti/ListAPI

Configurare puncte de ridicare
Punctele de ridicare reprezintă adresele de unde curierii vor ridica pachetele, de exemplu adresa
magazinului sau a depozitului. Acestea pot fi configurate din admin Magento, Livrări Online –
Puncte de ridicare. Este necesar să definiți un punct de ridicare activ și implicit pentru fiecare
store view. Acesta va fi folosit în estimarea prețului de livrare.
Configurare curieri
În cazul în care doriți livrarea prin curierii livrărionline.ro, aceștia trebuiesc definiți în secțiunea
Livrări Online – Curieri din Magento. Câmpurile ce trebuiesc completate sunt descrise mai jos.
Câmp
Nume
Activ
ID Servicu

Valoare/explicații
Numele curierului, va fi afișat ca metodă de livrare în magazin
Yes/No. Dacă este setat pe No, curierul nu va apărea în lista de
metode de livrare.
ID-ul curierului, așa cum este definit în lista de la
https://comercianti.livrarionline.ro/comercianti/ServiciiDisponibile

ID companie shipping

Câmpul f_shipping_company_id de la
https://comercianti.livrarionline.ro/comercianti/ListAPI

Pret fix (nu se va estima
pretul livrarii)
Modificare cost
transport (+ sau -),
relativ la costul fix sau
estimate și Tip
modificare cost
transport
Cost livrare gratuit
pentru cos peste

Acest preț va fi afișat pentru orice livrare, nu se va mai calcula
automat.
Cu ajutorul acestor câmpuri, puteți mări/scădea prețul de livrare
estimat de livraronline.ro, procentual sau absolut.

Această setare permite oferirea livrării gratuite peste o anume
sumă.

Configurare pachetomate
Dacă doriți să activați livrarea click & collect prin rețeaua de pachetomate, trebuie să efectuați
setările din adminul Magento, Livrări Online – Setări pachetomate
Câmp
Activeaza serviciu
pachetomate

Valoare/explicații
Yes/No

Nume
ID Serviciu

Numele serviciului, așa cum va apărea în procesul de comandă
Se va seta valoarea 486

ID companie shipping

Câmpul f_shipping_company_id de la
https://comercianti.livrarionline.ro/comercianti/ListAPI

Pret fix (nu se va estima Acest preț va fi afișat pentru orice livrare, nu se va mai calcula
pretul livrarii)
automat.
Modificare cost
transport (+ sau -),
relativ la costul fix sau
estimate și Tip
modificare cost
transport
Cost livrare gratuit
pentru cos peste

Cu ajutorul acestor câmpuri, puteți mări/scădea prețul de livrare
estimat de livraronline.ro, procentual sau absolut.

Această setare permite oferirea livrării gratuite peste o anume
sumă.

După efectuarea acestor setări, este necesar să contactați echipa livrarionline.ro pentru a
activa lista inițială de pachetomate. Acestea vor fi disponibile la Livrari Online – Pachetomate:

Lista se va modifica automat în funcție de disponibilitatea pachetomatelor.

