Checklist Magento 1.x voordat je begint met de koppeling:
Magento Core API
1. Controleer of je Magento Core API op “Ja” staat. (Systeem > Configuratie > Services >
Magento Core API)
a. WS-I Compliance op “Ja”.
b. Enable WSDL Cache op “Nee”.
c. Opslaan van de instellingen.

SOAP Connectie opzetten
2. Maak een SOAP rol aan. (Systeem > Web services > SOAP/XML-RPC – Roles)
a. Nieuwe Rol toevoegen
b. Rol info –
i. Rol naam = Webshop Connector
c. Rol Bronnen (dropdown staat standaard “Op maat”.
i. Kortste klap = Toegang tot bron op “Alle” Voordeel is je bent altijd
voorbereid op elke update.
ii. Specifiek = Vinkje aan bij
1. Core
2. Catalogus
3. Verkopen
4. Klanten
5. Catalogus voorraad
d. Rol opslaan.
3. Maak een SOAP gebruiker aan en koppel de rol (Systeem > Web services > SOAP/XML-RPC –
Users)
a. Nieuwe gebruiker toevoegen
b. Gebruiker-info
i. Gebruiksersnaam = Webshop Connector
ii. Voornaam = Web
iii. Achternaam = Connector
iv. E-mail = info@webshop-connector.nl
v. API Key = U mag zelf een apart wachtwoord/Key verzinnen is wel zo veilig
vi. API Key Confirmation = een herhaling voor de veiligheid van uw gekozen
wachtwoord/Key
vii. Dit account is = Actief
c. Gebruikersnaam + API KEY apart noteren voor het gebruik van de wizard. Indien je
een een Ultimate Edtion afneemt. Verstrek dan deze gegevens aan je
contactpersoon van de Webshop Connector.
d. Rol gebruiker
i. Selecteer “webshop connector”
e. Gebruiker opslaan

Status “imported” aanmaken
De koppeling gebruikt deze status om aan te geven dat de order/factuur is ingeladen.
4. Maak een orderstatus “imported” aan (Systeem > Order statuses)
a. Create New Status (rechtsboven)
i. Status Code = imported
ii. Status Label = imported
iii. Store View Specific labels = imported (indien er meer stores zijn – allemaal
invullen)
b. Save status (rechtsboven)

Extra indien Ultimate Edition
Indien je een Ultimate edition abonnement afsluit dan testen wij graag alles zelf door. Daarom
ontvangen wij graag dan ook inloggegevens van jouw Magento omgeving en van jouw Exact Online
omgeving. Zodoende zijn wij niet afhankelijk van jullie tijd, om te testen. Wij gaan natuurlijk gepast
met jullie gegevens om. In overleg kun je persoonlijk aangeven wat jullie gepast vinden. Bij Magento
kun je gratis een gebruiker aanmaken bij Exact is dat afhankelijk van je abonnement. Bespreek
daarom met je contactpersoon van de Webshop Connector wat de beste oplossing is voor de
inloggegevens van Exact.
1. Maak een Gebruikersrol aan in Magento indien je een specifieke rol wilt aanmaken. (Systeem
> Rechten > Rollen)
a. Nieuwe Rol toevoegen
b. Rol info –
i. Rol naam = Webshop Connector
c. Rol Bronnen (dropdown staat standaard “Op maat”.
i. Kortste klap = Toegang tot bron op “Alle” Voordeel is je bent altijd voor
bereid op elke update die er komt. Net zoals bij de SOAP connectie.
ii. Specifiek = Vinkje aan bij
1. Verkopen
2. Klanten
3. Catalogus
4. Systeem
d. Rol opslaan.
2. Maak een Gebruiker aan en koppel de rol (Systeem > Rechten > Gebruikers)
a. Nieuwe gebruiker toevoegen
b. Gebruiker-info
i. Gebruikersnaam = Webshop Connector
ii. Voornaam = Web
iii. Achternaam = Connector
iv. E-mail = info@webshop-connector.nl
v. Wachtwoord = U mag zelf een apart wachtwoord verzinnen is wel zo veilig
vi. Bevestiging wachtwoord = een herhaling voor de veiligheid van uw gekozen
wachtwoord
vii. Dit account is = Actief

c. Gebruikersnaam + Wachtwoord apart noteren en geef hem door aan je
contactpersoon.
d. Rol gebruiker
i. Selecteer “webshop Connector”
e. Gebruiker opslaan

