Kom-Igång-Guide för Plugboard
Fyndiq

Vad är Plugboard?
En introduktion till verktyget
Plugboard är ett verktyg som hjälper dig hantera digitala flöden och sedan mellanlagra
information för att sedan importera och exportera olika dataobjekt som produkter, order
och kunder till och från olika systemintegration som marknadsplatser, e-handelssystem
och ekonomisystem.
Med Plugboard så administrerar du en eller flera olika kanaler i samma verktyg. Datan som
skall hämtas och skickas kan schemaläggas, hanteras på manuell begäran eller i realtid
via triggers.
Sharespine erbjuder en bas av systemintegrationer samt tillgång till plugboard API så att
även ni kan lägga till ert eller annat system till verktyget och det flöde ni önskar uppnå.
Oavsett om det är ett e-handel, butikskassa, ekonomi, lager eller
ett CRM-system så vill vi genom verktyget Plugboard ge er som kund och partner
möjligheter för intressant integration genom en stabil, skalbart och standardiserat
integrationsplattform.
Varje systemintegration är en egen enhet mot Plugboard och i denna
kom-i-gång guiden så går vi igenom integrationen av XXXX till Plugboard
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Steg 1. Skapa en systemintegration till ert Fyndiq konto
För att kunna skapa en integration till Fyndiq så måste man skapa ett konto hos Fyndiq och det
kan du göra via den här länken: https://fyndiq.se/merchant/. Logga in på Plugboard och klicka
sedan på “Skapa en systemintegration”.

Steg 2. Välj Fyndiq att integrera mot
Sedan väljer du det system du vill integrera med (i detta fallet Fyndiq). Efter det skriver du in vad
du vill döpa integrationen till. T.ex. Fyndiq. Sedan kan du fylla i fältet “Beskrivning” om du vill ha
någon intern notis.
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Steg 5. Skapa API-uppgifter till Fyndiq och fyll i dessa i Plugboard
Efter du har fyllt i uppgifterna så klickar du på fliken “Generellt” som visas under detta. Där ska
du fylla i dina API-uppgifter som du har fått från Fyndiq. Uppgifterna hittar du under
inställningar→ API hos Fyndiq. Se bilden nedan.

Steg 6. Skapa en “Feed”
Efter att du har gjort det här så kan man om man vill bocka i rutan “Skicka data-länkar till fyndiq”.
Då kommer plugboard att skapa en “feed” länk vilket Fyndiq kommer att hämta upp all data från
vilket minskar belastningen på webbservern.
Steg 7. Skapa API-kopplingen
Innan man klickar på den blåa knappen “Testa inställningar & hämta systemdata” så måste du
fylla i alla obligatoriska fält under produkter och ordrar.
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Steg 8. Skapa API-kopplingen
Innan man klickar på den blåa knappen “Testa inställningar & hämta systemdata” så måste du
fylla i alla obligatoriska fält under produkter och ordrar.

Steg 9. Spara kopplingen
När du har fyllt i det inställningarna du vill ha så klickar du sedan på spara.

Steg 10. Koppling skapad!
Bra! Nu har du skapat en integration mellan Fyndiq och Plugboard och kan därmed aktivera
integrationen.
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Steg 11. Hantering av orders
För att hantera dina orders så kan du klicka på fliken “Order” längst upp i navigeringen. Se bild.

Då kommer du in på sidan för att se alla dina ordrar. Klickar du sedan på det lila dokumentet
som finns vid sidan om varje order så kan du läsa lite mer detaljerad information.

Om du inte har inställt att använda “realtidstriggers” (automatisk utskick) på dina integrationer så
kan du skicka dina orders manuellt mellan systemen och det gör du på följande sätt.
Gå in under arbetsflöden högst upp i navigeringen. Sedan kan du under “order” på nästa sida
välja om du vill importera eller exportera till det systemet du vill skicka till.
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Detta steg gäller enbart ifall du har tidigare importerat produkter till Plugboard
Steg 12. Export av produkter till Fyndiq.
Nu när du har gjort en integration mellan Plugboard och Fyndiq är det dags att exportera
produkter till Fyndiq och då gör du på följande sätt.
Gå in under fliken produkter för att komma till alla dina produkter som du har importerat. Sedan
bockar du i alla produkter som du vill exportera alt. bockar i enskilt om du inte vill exportera alla.
När du är klar med det så klickar du på den blåa knappen “Utför på markerade”. Se bild nedan.

Klicka sedan på “Uppdatera Fyndiq-inställningar”.
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Detta steg gäller enbart ifall du har tidigare importerat produkter till Plugboard
Efter det så kommer det upp en ruta som heter “Fyndiq bulkuppdatering”. Under där det står
skicka till Fyndiq så bockar du i rutan “Ändra denna parameter” och väljer “Ja” i rutan under.
Spara sedan. Se bild nedan.
Du kan också om du vill, koppla dina produkter direkt till Fyndiqs produktkategori struktur genom
att klicka i bockrutan under “Fyndiq produktkategori” då kommer olika mappar upp som du kan
välja emellan.

Nu ska dina produkter vara importerade till Fyndiq.
Du kan nu logga in på ditt Fyndiq konto och försäkra dig om att dina produkter är upplagda.

Om Sharespine
Sharespine AB är integrationsspecialister och bygger bl.a produkter och tjänster för
att integrera flöden mellan bl.a. ekonomisystem, webbutiker, marknadsplatser och
betalväxlar.
Med hjälp av våra olika standardprodukter Sharespine Client och Cloud, så kan vi
bl.a erbjuda avancerade "en till en" integrationer mellan din e-handelsplattform och
ditt ekonomisystem.
Med vår nya produkt Sharespine Plugboard, vill vi ge ett verktyg så att ni själva
kunna konfigurera era digitala flöden. Med Plugboard kan du som kund mellanlagra
och bearbeta dina dataregister innan du skickar dem vidare till nästa system.
Över 700 företag har valt att automatisera sin kopplingar genom Sharespine och vår
kundbas växer ständigt.
För mer information om våra tjänster och produkter kan du använda vårt
kontaktformulär eller ringa oss på 031 - 7043800.
Läs mer på www.sharespine.com

