Installatiehandleiding voor

Shopify

Installatie
Ga vanuit uw Shopify backend naar “Apps” en klik op "Develop apps for your store".
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In het volgende scherm klikt u op "Allow custom app development"
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Klik in het volgende scherm nogmaals op "Allow custom app development".
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Na het bevestigen klikt u op "Create an app"
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Geef de App de naam “GLS" en selecteer uw gebruikersnaam of de Shop admin in het veld "App developer". Klik hierna op
"Create App"
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Nu is het van belang om rechten toe te kennen aan de App. Klik hiervoor op "Configure Admin API scopes"
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U ziet het volgende scherm waarin het van belang is om de opties zoals onderstaand aangegeven te selecteren. Klik na de selectie
op "Save"
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Klanten – Toegang om te lezen
Deze optie maakt het mogelijk om toegang te krijgen tot het emailadres van de besteller
Verzending - Toegang om te lezen Met deze optie kunnen we het mogelijk maken een vervoerder aan een shipping method te
matchen
Voorraad – Toegang om te lezen
Door toegang hierop kunnen we, indien beschikbaar bij een order, een HS Code opvragen
Locaties – Toegang om te lezen
Deze optie hebben wij nodig om toegang te krijgen tot het ID van het warehouse zodat wij de tracking codes kunnen updaten bij
een order
Bestellingen – Lezen en schrijven
Deze optie hebben wij nodig om toegang te krijgen op benodigde order en verzendinformatie om verzendlabels te maken
Fulfillmentbestellingen die worden beheerd door merchants – Lezen en schrijven
Deze optie geeft toegang to aanvullende informatie welke nodig is voor het terugkoppelen van trackinginformatie bij de order
Producten – Toegang om te lezen
Deze optie gebruiken wij om order items op te halen voor het automatisch invullen van bijvoorbeeld custom forms
Scripttags – Lezen en schrijven
Deze optie geeft ons toegang om scripts in de checkout toe te voegen, zoals de optie om directe levering naar een afleverpunt
mogelijk te maken
Verzending – Toegang om te lezen
Met deze optie kunnen we het mogelijk maken een vervoerder aan een shipping method te matchen
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Wanneer u de benodigde rechten voor de App opslaat, wordt u doorgestuurd naar de "API credentials" tab waar de API key en
de API access token zich bevinden. Klik op “Install app” om toegang tot de token te krijgen.
Let op: Het token kan maar één keer bekeken worden. Kopieer en sla deze dus direct op. Als u het token verliest, moet u de App in Shopify de-installeren en
opnieuw installeren.
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Klik in het volgende scherm op “Install” voor het authoriseren van de app
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Zodra de installatie is voltooid, krijgt u toegang tot de API access token*, de API key en de API secret key. Kopieer deze en plak
deze in de overeenkomende velden in het GLS platform zoals weergeven op de volgende pagina
Let op: Het token kan maar één keer bekeken worden. Kopieer en sla deze dus direct op. Als u het token verliest, moet u de App in Shopify de-installeren en
opnieuw installeren.
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Open een nieuwe tab in uw browser en open hierin het GLS Shipping platform. Ga naar “Instellingen” > “Alle Integraties” >
“Koppelen”
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Klik op “Koppel deze Shop”
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1.
2.
3.
4.
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Vul in 'Naam (van de shop)' je shopnaam als volgt in {shopname}.myshopify.com - dus inclusief myshopify.com.
Kopieer de API Access token en API Secret key van uw Shopify account en plak deze in de overeenkomende velden..
Kies hoe orders geïmporteerd worden.
Klik “Opslaan”

Configuratie
Zodra Shopify aan uw GLS verzendsysteem gekoppeld is, is het tijd om account opties te configureren.
1. Update orderstatussen in uw Shopify store
In geval u orderstatussen in Shopify automatisch wilt updaten aan de hand van de status van wat er in het GLS platform met een
order gebeurd, kies dan voor welke status geupdate moet worden in:
1)
2)
3)
4)

Na importeren
Na aanmelding
Bij aflevering
Bij een fout

2. Update trackingcode in Shopify
Wilt u dat de trackingcode van de zending automatisch naar Shopify gestuurd wordt? Vink dan 'Update de trackingcode in de
winkel' aan.
3. Selecteer 'betaalstatus' en 'fulfilment status'
Vervolgens is het van belang om te selecteren welke betaal- en fulfilmentstatus(sen) een order mag hebben om geïmporteerd te
worden
4. Wilt u keuze geven aan de consument om directe levering op een GLS Afhaallocatie te kiezen?
In dit geval is het van belang om de Shopify verzendmethode te koppelen met GLS en een vinkje te zetten bij 'Laat Afhaalpunten
zien'.
Sla de configuratie op.
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Orders Importeren
1) Ga naar 'Importeer uit Shop' en selecteer Shopify Shop
2) Click 'Start Import'

Op dit moment worden alle orders die een betaal- en fulfilmentstatus hebben zoals geconfigureerd, geïmporteerd naar GLS.
Verzendlabels kunnen nu aangemeld worden. U kunt ook de Auto-import gebruiken door de status van "Wanneer worden orders
geïmporteerd" te wijzigen in Instellingen > Integraties > Integratiedetails. Wij adviseren order bijgewerkt. Als "wanneer worden
orders geïmporteerd" is ingesteld op "order bijgewerkt", zal wanneer het adres wijzigt in Shopify, dit ook wijzigen in de app
zolang er geen label is aangemaakt voor die order.
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