Steg 1. Köp Plugboard
Första steget är att köpa tjänsten via den här länken. https://my.sharespine.com/product.html/plugboard.
Steg 2. Bekräftelsemejl med inloggningsuppgifter
Efter att ha köpt tjänsten via Sharespine så får du ett mail med uppgifter för att logga in på
Plugboard. Mejlet ser ut på följande sätt:

Steg 3. Logga in på Plugboard
Gå till https://my.plugboard.io för att komma till inloggningssidan för Plugboard.
Skriv in kundnummer, användarnamn och lösenord som du fick i mejlet.
Så här ser inloggningssidan ut:

Steg 4. Skapa en systemintegration till er Tradera
Nu ska vi skapa en systemintegration för att kunna koppla ihop din Traderabutik med plugboard
och det gör man på följande sätt. Klicka på den gröna knappen där det står “Skapa ny
systemintegration”.

Steg 5. Välj ditt system
Därefter så kommer det upp en ruta med olika inställningar.
I första rutan står det “Välj system”, där väljer du WooCommerce.

Steg 6. Ge din koppling ett namn i Plugboard
När du har valt system så är nästa steg att ge kopplingen ett namn, detta blir namnet kopplingen
kallas internt i Plugboard.. I detta exempel kallar jag den bara “Traderabutik”

Steg 7. Lägg till beskrivning för koppling
Efter det så finns det en ruta som heter beskrivning och det är till för dig som kund om du vill ha
en intern notis om systemet du vill koppla.

Steg 8. Realtidstrigger
Sedan kommer en ruta upp som heter “Realtidstriggers” som du kan bocka i. “Realtidstriggers”
innebär att Plugboard hämtar in produkter och ordrar automatiskt så fort det skapas i diverse
system. Du kan också hämta in produkter och ordrar genom att välja schemaläggning. Då
schemalägger du importen efter ett intervall som antingen kan vara mellan 15 min eller 30 min.
Då sker importen automatiskt efter intervallet. Du kan också skicka data manuellt genom att gå
in på arbetsflöde och välja det system du vill hämta/skicka data ifrån.

Steg 9. Gå till fliken “Generellt”
För att göra en koppling mot Tradera behöver vi lägga in användaruppgifter, detta gör vi under
fliken “Generellt”. Detta förutsätter att du har ett traderakonto med påkopplad butik, har du inte
det gå till www.tradera.com för skapa dig ett konto.

Steg 10. Lägg in användarnamn
Det enda vi behöver göra i fliken generellt är att lägga in vårt användarnamn från Tradera och
därefter trycka på knappen “Anslut Tradera-konto”

Steg 10. Lägg in användarnamn och anslut
Det enda vi behöver göra i fliken “Generellt” är att lägga in vårt användarnamn från Tradera och
därefter trycka på knappen “Anslut Tradera-konto”

Steg 11. Anslut ditt Tradera-konto till Plugboard
Efter att du har tryckt på knappen i föregående steg öppnas ett nytt fönster. Där ska du skriva in
dina loginuppgifter på tradera och därefter trycka på knappen “Tillåt”

Steg 12. Nu fungerar kopplingen
User Id & Secret key är genererat och kopplingen fungerar nu. Nu kommer vi gå vidare med
andra inställningar.
Steg 13. Välj prislista
När vi skapar vår traderabutik kanske vi vill ha en särskild prissättning av våra produkter på just
Tradera. Då kan vi skapa en egen prislista och använda för just vår traderabutik. I detta exempel
har vi dock valt att använda samma priser som vi har i vår WooCommerce butik
Läs mer om hur du gör prislistor på vår FAQ-sida

Steg 14. Välj produktbeskrivning
På varje artikel i din e-handelsplattform finns både en lång och en kort produktbeskrivning. Här
väljer du vilken av dem som hamna på Tradera som beskrivning av dina artiklar.

Steg 15. Välj skick
På Tradera kan man sälja både begagnade och nya artiklar. Här väljer du om dina artiklar ska
listas som “ny” eller “begagnad”. OBS! Du kan inte välja båda alternativen här.

Steg 16. Välj “Region”
När du väljer region bestämmer du vart du kan tänka dig skicka dina ordrar. Om du väljer “Inom
Sverige” så kommer ingen med ett traderakonto registrerat utanför Sverige kunna köpa dina
artiklar.

Steg 17. Välj “Fraktval”
På Tradera finns det en rad olika valbara fraktsätt. Här aktiverar du dem du vill använda (max
2st) och prissätter dem. Dessa fraktsätt och priser kommer gälla alla dina artiklar som du listar i
din traderabutik.

Steg 18. Välj betalsätt
På Tradera finns det en rad olika betalsätt du kan erbjuda. Välj de du vill erbjuda dina
traderakunder. Tänk på att t ex Klarna kräver att du innan haft kontakt med Tradera för att de
skall koppla på en Klarnafunktionalitet till din traderabutik.

Steg 19. Aktivera pluggar
Under fliken “Aktivera pluggar” så väljer du hur din traderakoppling skall arbeta
Här skall du tänka dig att Plugboard är det centrala. Dvs “Order-import” är import av order till
Plugboard. “Produkt-export” är export av produkter från Plugboard till Tradera.
Om du t ex vill att din order importeras till Plugboard för att sedan exporteras till din
e-handelsplattform är det viktigt att du klickar i Order-export i kopplingen på din
e-handelsplattform.

Steg 20: Det var allt!
När du har valt alla inställningar som du vill ha så klickar du på spara längst ner i högra hörnet

Bra! Nu har du gjort din koppling med Tradera och kan nu aktivera den genom att trycka
på knappen nere i vänstra hörnet (se bild).

