Instrukcja integracji z
Prestashop
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Instalacja
Instalacja modułu odbywa się z poziomu panelu administracyjnego sklepu. W pierwszej kolejności należy dodać pliki do listy wszystkich
integracji. Służy do tego celu link „Dodaj nowy moduł” po przejściu do strony „Moduły”. Po jego wybraniu pojawi się formularz, za pomocą
którego należy wybrać z dysku plik .zip zawierający wszystkie pliki modułu SerwerSMS.pl. Po przesłaniu integracji pojawi się ona na liście w
kategorii „Pozostałe moduły” wraz z przyciskiem „Instaluj”, którego należy użyć celem dokończenia instalacji. Gdyby moduł nie pojawił się na
liście konieczne będzie wyczyszczenie Cache.

Konfiguracja
Po poprawnym zainstalowaniu modułu, można przejść do jego konfiguracji. W tym celu właściciel sklepu powinien zarejestrować konto na
stronie www.serwersms.pl i dokonać aktywacji pakietu. Posiadając swoje konto w Platformie Serwer SMS należy utworzyć konto
użytkownika WebAPI w Panelu Klienta Serwer SMS w menu Ustawienia interfejsów -> HTTPS API -> Użytkownicy API. Dane utworzonego
konta powinny zostać wprowadzone do formularza autoryzacji modułu SMS w Prestashop. Jeśli dane będą poprawne, uaktywnione zostaną
pozostałe pola konfiguracyjne:

Ustawienia wiadomości
Nazwa nadawcy:
nazwa wyświetlana w nagłówku nadawcy wiadomości SMS. Nazwa decyduje o tym czy wiadomość wysłana ma być jako wiadomość ECO, czy
FULL. W przypadku pozostawienia wartości „(Losowy numer)”, wiadomości wysyłane będą jako ECO.

Numer administratora:
numer lub kilka numerów telefonów osób, które odbierać będą powiadomienia SMS wysyłane do administratora sklepu.

Unicode:
opcja pozwalająca na wysyłanie wiadomości z polskimi znakami. Opcja ta dostępna jest jedynie dla wiadomości FULL. Jej użycie powoduje
skrócenie treści pojedynczej wiadomości z 160 do 70 znaków.

Flash SMS:
specjalny typ wiadomości powodujący wyświetlenie SMS-a od razu na ekranie odbiorcy bez zapisania jej do skrzynki odbiorczej.

Speed SMS:
wiadomość wysyłana specjalnym kanałem traktowanym priorytetowo. Opcja dostępna tylko dla wiadomości FULL.

Tryb testowy:
pozwala na przetestowanie ustawień bez rzeczywistej wysyłki wiadomości i naliczania kosztów.
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Ustawienia powiadomień
W sekcji ustawienia powiadomień decydować można jakie wiadomości i o jakiej treści powinny być wysyłane ze sklepu. Do wyboru są
wszystkie statusy zamówień jako powiadomienia dla klienta oraz informacje o rejestracji nowego zamówienia i nowego klienta dla
administratora. Każde powiadomienie można niezależnie włączyć lub wyłączyć. Treść wysyłanych wiadomości można personalizować
poprzez podstawienie danych klienta z bazy sklepu. Lista dostępnych pól widoczna jest pod polem treści SMS-a. Aby moduł podstawił dane
w konkretne miejsce wiadomości, należy użyć konstrukcji {nazwa_pola}.

Funkcje
W panelu administratora w menu „SerwerSMS.pl” dostępne są następujące opcje:

Wyślij SMS
Formularz znajdujący się pod pozycją „Wyślij SMS” pozwala na wysyłkę dowolnej wiadomości SMS niezwiązanej z automatycznymi
powiadomieniami. Za pomocą formularza można wysłać wiadomość do jednego ze swoich klientów lub całej grupy. Możliwe jest też
wpisanie dowolnego numeru telefonu oraz wybór nazwy nadawcy wiadomości. Pozostałe ustawienia pobierane są z ogólnych ustawień
wiadomości w konfiguracji modułu.

Wiadomości wysłane
W tej zakładce widoczna jest lista wszystkich wysłanych wiadomości z systemu. Moduł zapisuje informację o dacie wysyłki, indywidualnym
numerze wiadomości „SMSID”, numerze odbiorcy, typie wysłanego SMS-a oraz jego treść i status. Standardowo po wysłaniu wiadomości
raport zostaje ustawiony na status „Wysłano”. Aktualizacja raportów odbywa się po odświeżeniu listy wiadomości. Dodatkowo zalecane jest
ustawienie specjalnego adresu URL w Panelu Klienta Platformy SerwerSMS.pl, który umożliwi aktualizację raportów bez odświeżania listy
wysłanych wiadomości. Zaletą tego rozwiązania jest pewność aktualizacji statusów wszystkich wiadomości, ponieważ samo odświeżenie
strony aktualizuje raporty jedynie tych wysyłek, które realizowane były w ostatnim czasie. W celu ustawienia adresu URL do odbioru
raportów należy postępować wg poniższych kroków:

1. Logowanie do Panelu Klienta na stronie www.serwersms.pl
2. Przejście do menu Ustawienia Interfejsów -> HTTPS API -> Ustawienia -> wysyłanie raportów pod wskazany adres URL
3. W polu tekstowym należy wstawić adres URL do odbioru raportów. Adres ten skopiować można z komunikatu nad listą wysłanych
wiadomości. Przykładowy adres może mieć postać:
http://www.adres.pl/index.php?fc=module&module=serwersms&controller=reports&status=#STAN#&smsid=#SMSID#&date=

Po wprowadzeniu adresu należy zapisać ustawienia. Od tego momentu raporty będą wysyłane na podany adres URL i zapisywane w
systemie.

Wiadomości przychodzące
W tej sekcji możliwy jest podgląd otrzymanych SMS-ów wysłanych na numery SMS ECO lub NDI. W celu uzyskania informacji o odebranych
SMS-ach należy podobnie jak w przypadku raportów doręczeń odświeżyć listę lub ustawić adres URL do odbioru wiadomości:

1. Logowanie do Panelu Klienta na stronie www.serwersms.pl
2. Przejście do menu Ustawienia interfejsów -> HTTPS API -> Ustawienia -> Odbiór wiadomości -> Przesyłanie dalej odpowiedzi lub
Ustawienia wiadomości -> Numery ND/SC / NDI/SCI -> Edycja prefiksu -> Prześlij dalej
3. Wpisanie w polu tekstowym adresu URL do odbioru wiadomości. Informacja na temat adresu do odbioru wiadomości przychodzących
widoczna jest nad listą wiadomości. Przykładowy adres może wyglądać następująco:
http://www.adres.pl/index.php?fc=module&module=serwersms&controller=answers&smsid=&date=&number=#NUMER#&message=#WIA
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Po wprowadzeniu adresu należy zapisać zmiany. Tak skonfigurowany system powinien odbierać i zapisywać wszystkie wiadomości
przychodzące.

Nazwy nadawcy
W zakładce "Nazwy nadawcy" widoczna jest lista wszystkich dostępnych nagłówków SMS znajdujących się na danym koncie. Oprócz nazwy
wyświetlany jest również jej status. Każda nazwa przed użyciem musi zostać zaakceptowana przez administratora po stronie SerwerSMS.pl.
Możliwe jest także dodanie nowej nazwy poprzez ikonę "Dodaj" znajdującej się powyżej listy.

Faktury
W menu "Faktury" podejrzeć można wszystkie wygenerowane dla konta faktury. W widoku podstawowym dostępne są takie informacje jak
numer faktury, termin, kwota, stan oraz termin płatności. Po kliknięciu w podgląd dostępne są szczegółowe dane.

Stan konta
W zakładce "Stan konta" podejrzeć można ilość dostępnych środków SMS, typ konta oraz dane kontaktowe. Znajdują się tu również adresy
URL, które należy wprowadzić w Panelu Klienta w celu skonfigurowania odbioru raportów oraz wiadomości przychodzących.

Zgodność z wersją
Moduł SMS współpracuje z Prestashop w wersji 1.5, 1.6 oraz 1.7. Każda wersja znajduje się w osobnym archiwum ZIP.
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