Korte installatiehandleiding
Key2Publish WooCommerce.
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Klik hier voor de digitale handleiding voor de installatie. Deze link werkt uiteraard alleen in
een digitale PDF.

Inleiding
Dit is een korte beschrijving over hoe u Key2Publish gereed maakt voor gebruik. Bekijkt in
dat kader ook de bijbehorende video.

Onderdelen:
Alvorens u de EDC productdata in uw webshop kunt plaatsen en actueel kunt houden, moet
de applicatie geïnstalleerd en ingesteld te worden.
De EDC - Key2Publish applicatie bestaat daarbij uit twee onderdelen. Een module die u in
uw WooCommerce winkel dient te installeren en het Key2Publish programma wat u op uw
computer installeert.

Benodigde bestanden:
Om met de EDC - Key2Publish applicatie te kunnen werken dient u over de volgende
bestanden te beschikken:
1. Een zip bestand van EDC - Key2Publish WooCommerce module
2. Een setup programma van Key2Publish

Installatie WooCommerce module

Plaatsen WooCommerce module
1. Download en pak het bestand key2publish-woocommerce.zip uit
2. Log in op uw ftp account van uw webshop
3. Vind u de root folder van uw wordpress/woocommerce (hierin bevinden ondermeer de
mappen wp-admin en wp-content)
4. Kopieer de map key2publish (van het uitgepakte bestand key2publish-woocommerce.zip)
naar de root folder.

Installatie en registratie Key2Publish
De installatie begint door het setup programma te openen en uit te voeren. Aan het eind
opent u Key2Publish en volgt u de vervolgstappen als volgt uit:

Register:
Door op “Register” te klikken opent u het scherm waar u uw dient registreren.

Company Code:
U moet het veld “Company Code” leeg laten! Vul verder alle velden in en klik op registreer.

Bevestigings e-mail
Als u zich hebt geregistreerd als gebruiker, ontvangt u een e-mail met uw gebruikersnaam
en wachtwoord.

Activate
U vult, eenmalig, uw Username(gebruikersnaam) en Password(Wachtwoord) in en klikt
vervolgens op Activate. Deze registratie is computer specifiek. Wilt Key2Publish ook op een
andere computer gebruiker dient u zich ook voor deze computer te registreren.

Instellen Key2Publish.
Om er voor te zorgen dat Key2Publish kan communiceren met uw webshop moet u de
inloggegevens van uw shop in Key2Publish invoeren. Dit doet u als volgt:

1. Start Key2Publish op en ga naar “Webshop” rechtsonder in het menu.
2. Klik op “Settings” om uw webshop instellingen in te voeren.

3. U stelt als webshop systeem WooCommerce in.
4. U mag zelf een naam bedenken zolang deze maar niet bestaat.
5. Bij “URL” voert u uw domeinnaam in.
6. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord van WooCommerce admin in.
7. Als u bij het plaatsen van producten vaak op de “resume” knop moet drukken is het
raadzaam de ”items per page” lager te zetten.
8. Klik op “”Save”. De standaardtalen van WooCommerce zullen worden geladen en
zichtbaar worden gemaakt.

U bent nu klaar met het instellen van de WooCommerce EDC module voor Key2Publish. De
EDC producten kunnen nu via de applicatie in uw shop geplaatst worden.

Automatische prijs en voorraad update.
De EDC producten die reeds in de shop staan, kun je met de ‘automatische update module’,
automatisch laten updaten.

E-mail sturen:
Als u wilt dat de prijzen en voorraad automatisch worden geüpdate, dient u ons een e-mail te
sturen met de url van uw webshop. In deze mail dient u aan te geven van welke
onderstaande opties u daarbij gebruik wilt maken. Voorts vanaf welke datum de updates
moeten beginnen.
De volgende automatische updates zijn beschikbaar:

Automatische prijsupdate:
Ieder uur worden de prijzen automatisch aangepast.

Automatische voorraad update:
Ook de voorraad positie wordt ieder uur aangepast.

Automatische verwijderde producten deactiveren:
Producten die niet meer geleverd worden door EDC worden deze functionaliteit eenmaal
dagelijks automatisch op inactief gezet in uw shop.

Gebruik Key2Publish.
Onderstaand een zeer korte beschrijving over hoe u Key2Publish dient te gebruiken. Bekijkt
in dat kader ook de bijbehorende video.

Get All Products:
Alvorens u EDC productdata in uw webshop kunt plaatsen, dient u deze data in Key2Publish
in te lezen. In het import scherm kunt u via de “Get All Products” button het gehele EDC
assortiment in Key2Publish inlezen.

Get New Products:
Iedere vrijdag publiceert EDC een feed met nieuw producten. Deze kunt u inlezen via de
knop “Get New Products”.

View & Edit:
Bij het View & Edit scherm kunt de producten die in uw webshop wilt plaatsen selecteren.
Tevens kunt u hier eventueel de productgegevens en categorie structuur aanpassen.

Export:
Via het Webshop scherm exporteert u de bij “View & Edit” geselecteerde producten naar uw
shop.

Klik hier voor de digitale handleiding voor het gebruik van Key2Publish. Deze link werkt
uiteraard alleen in een digitale PDF.

