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Descrição

O conector MAKRO liga a Prestashop ao mercado online Makro. Além disso, pode facilmente
actualizar produtos, stocks e preços, assim como gerir todo o processo de encomenda.

Instalação

Para instalar o módulo, vá a Módulos > Módulos. Clique no botão "Upload a module"
(Carregar ummódulo).

Seleccione o ficheiro zip. do módulo e clique em "Load module".
Uma vez carregado e instalado o módulo, este aparecerá na sua lista de módulos.

Configuração

Para aceder à configuração do módulo, clique em Configuração do módulo na sua lista de
módulos (1) ou clique em "Makro marketplace" no seu menu (2).
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Na barra superior, verá ummenu onde pode aceder às diferentes opções de configuração.

Global

Primeiro introduza os seus dados de cliente e a sua Chave de Cliente e Chave de Cliente
Secreta no separador "Configuração -> Global". Pode gerar as chaves a partir da sua conta
Metro / Makro a partir do Escritório do Vendedor.
Certifique-se de que introduz os dados correctos do mercado (METRO Alemanha, MAKRO
Espanha ou ambos).
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Seleccione "Sim" se desejar que todos os produtos da categoria sejam activados para
exportação para o Mercado após associar uma categoria. Seleccione "Não" se quiser
seleccionar manualmente os produtos a exportar.

Estado da encomenda
Depois ligue os estados das encomendas na sua loja com os estados emMakro Marketplace.

Categorias

Para exportar os produtos, é necessário primeiro comparar as categorias da sua loja com as do
Marketplace.
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O passo seguinte é também ligar os atributos da categoria seleccionada. Os atributos
obrigatórios são marcados com um asterisco.
Quanto mais dados tiver introduzido na sua Prestashop através de "Propriedades", melhores
serão os dados que exportará para o Mercado. No entanto, tem a opção de modificar ou
inserir estes dados a nível do produto.

Note-se também que os atributos emMetro / Makro têm tipos diferentes. O tipo "Decimal" é
numérico e tem uma unidade. Em Definições pode escolher uma unidade predefinida e para
cada produto pode alterar a unidade mais tarde.
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O tipo "Lista de valores" significa que apenas certos valores são permitidos. É possível ver a
lista completa a nível de produto.

O tipo "Ficheiro" requer um ficheiro que pode carregar na sua Prestashop através de
Ficheiros. Voltaremos a este assunto mais tarde neste manual.

Serviços de transporte marítimo

Em "Serviços de transporte marítimo" pode também ligar os serviços de transporte da loja
com os do Mercado. Neste caso, também pode alterar o serviço de envio mais tarde quando
enviar encomendas individuais.

Produtos

Preparação para a exportação
No catálogo de produtos, encontre o artigo que deseja modificar, abra-o e vá para o separador
"Módulos".
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Aqui pode atribuir manualmente os atributos se os valores diferirem dos valores da loja ou se
não forem introduzidos.
Também pode seleccionar os ficheiros que deseja exportar (descrições de produtos, etc.).
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MUITO IMPORTANTE:
Todos os produtos devem ter um GTIN ou um fabricante e MPN. Se não o fizerem, serão
recusados para exportação.
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Na Prestashop existe apenas um campo para Marca ou Fabricante. Se tiver GTIN, por favor
indique a Marca. Se não tiver GTIN, por favor indique o Fabricante.

Exportação completa

Uma vez feitas todas as preparações, os produtos podem ser exportados. Voltar à
configuração do módulo, seleccionar categorias e outras definições.

Para imagens, recomenda-se a selecção do tipo "large_default".
Como o Marketplace não suporta produtos com atributos, os atributos são exportados como
artigos individuais. Não se esqueça de incluir o GTIN ou MPN para os atributos.
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Também é possível alterar o preço automaticamente ou adicionar custos de envio a estas
configurações. Note-se que os custos de envio são adicionados a cada unidade de produto.

Se clicar aqui, os dados obrigatórios do produto (GTIN, atributos obrigatórios, etc.) são
verificados e pode ver imediatamente quais os produtos que não cumprem os requisitos. Se
todos os elementos estiverem OK, pode clicar em "Exportar".

Lista de produtos

Nesta lista pode ver todos os produtos que se encontram no Mercado.
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Ofertas

Se os produtos forem exportados, as ofertas também podem ser exportadas.

Encomendas

Em Ordens pode ver todas as ordens no Mercado, independentemente de os produtos terem
sido exportados através do módulo Prestashop ou carregados directamente. É importante
que o GTIN ou a marca/MPN coincidam.
Também pode ver aqui o estado actual das encomendas, e quando receber uma nova
encomenda, a primeira coisa que precisa de decidir é se a pode aceitar. Se uma encomenda
contém vários artigos, também pode aceitar ou rejeitar artigos individuais.

Quando se confirma uma encomenda, é criada uma encomenda para ela na Prestashop.
Para submeter uma encomenda, ir para a síntese da encomenda, seleccionar a transportadora
(as configurações padrão são automaticamente aplicadas), adicionar o código de rastreio e
clicar em "Submeter".

É tudo o que tem de fazer, o estado da encomenda será alterado automaticamente. A factura
é também enviada automaticamente para o Marketplace.

Se o cliente solicitar um reembolso, verá também o pedido neste ponto de vista e poderá
confirmar ou rejeitar o reembolso. A nota de crédito é exportada para o Marketplace com a
aprovação gerada por nós.
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Feeds

Em Feed pode ver os ficheiros que submeteu ao Marketplace e verificar o seu estado.

Cronjobs

Um cronjob é uma tarefa que é executada de forma automatizada.

Para activar o cronjobs, deve instalar o módulo Prestashop Cronjob.
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Como a Prestashop já não inclui este módulo no pacote de instalação, irá obtê-lo com o
módulo Metro Marketplace.

Deve criar o cronjob no servidor, tal como aqui descrito

A seguir, adicione o cron para o mercado de Metro. recomendamos a seguinte configuração
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No módulo Metro Marketplace pode decidir com que frequência pretende actualizar os dados.
Isto depende da frequência com que os dados da sua loja mudam.
Consideramos estes ajustamentos adequados:

Também pode executar os crons manualmente em qualquer altura.
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