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Yleistä
Lisäosan tarkoitus on tarjota Postin SmartShip osoitekorttitulostus palvelun tarjoamat toiminnot
WooCommerce verkkokauppasovelluksen käyttäjille, suoraan WooCommercen hallintaan
integroituna. Käyttäjä voi tulostaa osoitekortin, kuitata tilauksen ja lähettää tilaajalle seurantakoodin
yhdellä kertaa.
Lisäosa tarjoaa myös eri toimitustapoja käyttäjälle. Toimitustavasta riippuen tilaajan on myös
mahdollista valita toimitusosoite Postin noutopisterekisterin kautta.
Ostamalla kertamaksullisen lisenssin lisäosaan, oikeuttaa se käyttämään lisäosaa yhdessä
verkkokaupassa. Tarkemmat lisenssiehdot on luettavissa lisäosan LICENSE tiedostosta.
SmartShip lisäosa on tarkoitettu käytettäväksi suomalaisissa verkkokaupoissa, joista myydään
tuotteita kuluttajille ja yrityksille Suomeen ja ulkomaille.

Asennus
Lisäosa asennetaan WordPress hallinnan kautta:
Lisäosat – Lisää uusi – Lataa lisäosa – Valitse tiedosto koneeltasi ja Asenna. Asennuksen jälkeen
lisäosa tulee vielä ottaa käyttöön, painamalla linkkiä ”Ota lisäosa käyttöön”.

Asetukset
Ennen kuin lisäosa voidaan ottaa tuotantokäyttöön, tulee lisäosa konfiguroida oikein. Asetukset
löytyvät WordPress valikon kohdasta ”SmartShip”.
Kaikki tähdellä(*) merkityt kohdat ovat pakollisia. Ennen tietojen syöttämistä tulee käyttäjällä olla
tehtynä sopimus Unifaunin (SmartShip) kanssa. Unifaun tällöin toimittaa käyttäjälle tarvittavat
tiedot lisäosan käyttöön ottamiseksi.
Toimitustavasta riippuen, myös käyttäjän tilitiedot tulee olla syötettynä.
Unifaunin noutopisterekisterin käyttö vaatii PickUpLocator palvelun käyttöönoton.
Käytettäessä noutopistehakua, voidaan asetuksista valita joko Postin oma rajapinta, tai Unifaunin
rajapinta. Unifaunin rajapinta vaatii PickUpLocator lisäpalvelun käyttöönoton. PickUpLocator
voidaan kytkeä päälle SmartShip verkkokaupassa:
Kirjaudu Unifaunin SmartShip hallintaan osoitteessa: https://smartship.unifaun.com/ ja valitse
Ohjeet – Verkkokauppa – Lisää ominaisuuksia järjestelmään – PickUpLocator to Unifaun Online.

Unifaun API
Posti antaa tähän ohjeistuksen. Online ohje nähtävillä myös osoitteessa :
http://www.posti.fi/liitteet-yrityksille/ohjeet/posti-smartship-integraation-tilaaminen.pdf
(Lue ohje huolella lävitse!)
Kysy tarvittaessa lisätietoja Unifaunin asiakaspalvelusta: support@unifaun.fi
SmartShip kirjautuminen: https://smartship.unifaun.com/ext.posti.fi.postilogin
Unifaun rajapintaa varten tarvitaan API avain, joka syötetään lisäosan asetuksiin. Valitse Unifaun
EPRConnect (APIConnect) ja asetuksiin syötä API avainta varten developer ID:ksi 0050000011
sekä tyypiksi Web Service-kutsu (REST).

Lisätietoja saat Unifaunin tukipalvelusta: support@unifaun.fi.

Toimitustavat
Päivitetyn listan tuetuista toimitustavoista näet aina osoitteesta: https://webbisivut.org/kauppa/
Haluttu toimitustapa valitaan kohdasta WooCommerce – Asetukset – Toimitus –
Toimitusvyöhykkeet. SmartShip vaatii toimiakseen WooCommercen version 2.6.0 tai uudemman.
Toimitusvyöhykkeistä ja toimitustapojen asetuksista löytyy lisätietoja osoitteesta:
https://woocommerce.wordpress.com/2016/02/10/shipping-zones-to-ship-with-2-6/

Valittuihin toimitustapoihin tulee tällöin syöttää vaaditut tiedot. Referenssinä voidaan käyttää Postin
hinnastoa.

Tilauksen käsittely
Tilaus käsitellään valitsemalla WooCommerce – Tilaukset. Tilaukset tulee käsitellä aina yksi
kerrallaan, ja ne voidaan käsitellä kahdella tapaa.
Tapa 1)
Vie hiiri tilauksen oikeaan reunaan, ja paina tilauksen kohdalla ”SmartShip” painiketta:

Tämän jälkeen järjestelmä kuittaa tilauksen, lähettää käyttäjälle JJFI seurantakoodin ja antaa
osoitekortit PDF muodossa. Osoitekortti on mahdollista tämän jälkeen vielä tulostaa vuorokauden
ajan, valitsemalla ”Tulosta PDF”:

Tapa 2)
Massatulostuksen voi valita kiinnittämällä ruksin haluttujen tilausten kohdalle vasempaan
sarakkeeseen:

Tämän jälkeen kohdasta ”Massatoiminnot” tulee valita kohta ”SmartShip” ja painaa ”Hyväksy”
painiketta. Lisäosa lähettää tilausten tiedot rajapinnalle. Osoitekortin voi tulostaa vuorokauden ajan
tilauksen kohdalla painamalla ”Tulosta PDF”. Massatulostettaessa asiakkaalle lähetetään
seurantakoodi vasta, kun ”Tulosta PDF” linkkiä on painettu.
Tilauksen tietoja on mahdollista muuttaa ennen tulostusta, painamalla tilauksen tilausnumeroa.
Tilaus on myös mahdollista kuitata tilauksen tiedoista, painamalla ”Suorita SmartShip” painiketta.

SmartShip Connect
SmartShip Connect toiminto mahdollistaa minkä tahansa tilauksen tietojen lähettämisen SmartShip
järjestelmään, ja osoitekortin tulostuksen. Tällöin SmartShip kuittaus voidaan suorittaa myös
tilauksille, jotka on tehty käyttämällä jotain muuta kuin SmartShipin omaa toimitustapaa.
SmartShip kuittaus suoritetaan tällöin tilauksen omassa näkymässä. Tilauksen näkymään pääsee
painamalla tilausten päänäkymässä, kohdassa WooCommerce – Tilaukset, tilauksen numeroa:

Tilauksen omassa näkymässä SmartShip kuittaus voidaan tehdä oikeassa reunassa olevan näkymän
avulla. Näkymään tulee antaa tuotteiden sisältö ja valita haluttu toimitustapa, jolla kuittaus tehdään.
SmartPOST toimitustavalle tulee myös syöttää haluttu noutopiste. Lopuksi tilauksen tiedot
lähetetään rajapinnalle painamalla ”Suorita SmartShip” painiketta:

SmartShip Connect Mapping
SmartShip Connect Mapping mahdollistaa myös sellaisten tilausten kuittaamisen SmartShip
tilauksina, jotka on tehty jollain muulla toimitustavalla, kuin SmartShip Pro lisäosan tukemalla
toimitustavalla. Tämä toiminto mahdollistaa SmartShip Pro lisäosan monipuolisemman käytön, ja
lisäosan käyttämisen myös kolmannen osapuolten toimitustapojen kanssa.
SmartShip Connect Mapping toiminto löytyy WordPressin hallintapaneelista kohdasta ”SmartShip –
SmartShip Connect Mapping”. Asetuksista tulee valita halutun kolmannen osapuolen toimitustavan
kohdalle se SmartShip toimitustapa, jolla SmartShip kuittaus halutaan suorittaa. Tämän jälkeen
lisäosa tunnistaa automaattisesti toimitustavan halutuksi SmartShip toimitustavaksi, jolloin
tilauksen tiedot voidaan lähettää SmartShip järjestelmään, ja tulostaa osoitetarra.

Kupongit
Tietyille toimitustavoille voidaan antaa ilmainen toimitus kuponkikoodilla. Valitse
”WooCommerce – Kupongit” ja lisää uusi kuponki. Anna kuponkikoodi, ja muista valita asetus
”Salli Maksuton toimitus”. Tämän jälkeen valitse toimitustapa, ja kohdassa ”Kuponki” kirjoita
kupongin koodi, joka oikeuttaa alennukseen.

Huomioitavaa
Kirje toimitustapa
”Kirje” toimitustapaa ei toistaiseksi voi kuitata SmartShipillä. Sen sijaan tilauksen osoitetiedot on
mahdollista tulostaa.
”Kirje” toimitustapaa ei myöskään näytetä kassalla, jos tuotteiden kokonaispaino ylittää 2kg tai
lisäosalla asetetut maksimimitat. Mittoja on mahdollista muuttaa toimitustavan asetuksista.

Postipaketti noutopistevalinnalla
SmartPost toimitustapa löytyy WooCommercen toimitustavoista kohdasta ”Posti Postipaketti
noutopistevalinnalla”. Toimitustavan asetuksista voi valita, näytetäänkö kassalla kaikki
noutopisteet, pelkät Postin toimipaikat vai pelkät pakettiautomaatit. Asiakkaan valitessa
”Postipaketti noutopistevalinnalla” toimitustapa, pakotetaan asiakas kassalla valitsemaan haluttu
noutopaikka. Asiakkaan valitseman noutopaikan näkee tilauksen tiedoista.

Maksimi mitat
Toimitustapojen asetuksiin tulee syöttää toimitustavan hyväksymät tuotteiden maksimimitat.
Toimitustapaa ei näytetä kassalla, jos jokin korin tuotteista ylittää toimitustavalle asetetut mitat. Jos
verkkokauppanne käyttää millimetrejä, senttimetrien sijaan, riittää kun lisäätte maksimimittoihin
yhden nollan perään, jolloin mitat muuttuvat millimetreiksi.

Päivittäminen
Lisäosa tulee aina pitää ajantasalla, ja päivittää välittömästi uuden version ilmestyessä.
Päivittämisen jälkeen on suotavaa myös kerran tallentaa lisäosan asetukset, jotta mahdolliset uudet
arvot tallentuvat tietokantaan. Saman toimenpiteen voi suorittaa tarvittaessa myös toimitustapojen
asetuksille.

Lähetyslista
Lähetyslista on mahdollista ladata halutuille tilauksille. Kiinnitä ruksi niiden tilausten vasemmalla
puolella olevaan sarakkeeseen, joista haluat muodostaa lähetyslistan. Valitse tämän jälkeen kohdasta
”Massatoiminnot” - ”Lähetyslista” ja paina ”Hyväksy” painiketta.

Mahdolliset vikatilanteet
Vikatilanteessa ohjelma tallentaa tilauksen JSON tulosteen /logs/error.txt tiedostoon. JSON
tulosteesta käy ilmi mahdollinen ongelma tilauksen tiedoissa. Virheen ilmaantuessa, kannattaa aina
tarkistaa että sekä toimitustavan, että myös tilauksen tiedot ovat oikein.
Käyttäjätunnusten toimivuuden voi testata osoitteessa: https://api.unifaun.com/rs-docs/
Voit kokeilla myös lisäosan toimivuutta seuraavilla demotunnuksilla:
API Käyttäjätunnus: Q5PIHJYZINVUOWOJ
Salasana: PE7HHFQPBJPDPOXTQ24CDVQM
Sopimusnumero: 623456
Sopimusnumero, rahti: 600000
Jos lisäosa toimii kokeilutunnuksilla, mutta ei teidän omilla tunnuksilla, ota yhteyttä tällöin
Unifaunin asiakaspalveluun: support@unifaun.fi. Muussa tapauksessa ota yhteyttä lisäosan
kehittäjään ja ilmoita virhetilanteesta. Lähetä samalla /logs/ hakemiston error.txt tiedosto
sähköpostin liitteenä.
Jos ohjelma antaa virheilmoituksen, jää tilauksen käsittely tällöin kesken. Näin ollen asiakkaalle ei
lähetetä JJFI seurantakoodia, eikä tarroja voi myöskään tulostaa. Tilaus tulee käsitellä uudelleen,
kun virheilmoitusta ei enää tule.

