Integracja z
Allegro w ecat
1.

Konto na Allegro

2.

Połączenie WooCommerce - Allegro

3.

FAQ Allegro

1

Konto na
Allegro
Na koncie Allegro przechodzimy do działu Konto - Moje
konto. Następnie przechodzimy do działu Ustawienia – Moje
adresy e-mail.
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W dziale Dodatkowe adresy e-mail wpisujemy nasze maile
do obsługi klienta.

Następnie przechodzimy do działu SPRZEDAŻ – USTAWIENIA SPRZEDAŻY
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Przechodzimy do działu INFORMACJE O GWARANCJI.

Okres gwarancji to standardowo 24 miesiące i tak zaznaczmy.
Następnie przechodzi do działu WARUNKI REKLAMACJI.
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Reklamować towar też można przez 24 miesiące. Adres do
wysyłki reklamowanego towaru prosimy wpisać:
BUSINESS DREAM Sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 36
32-600 Oświęcim
Następnie przechodzimy do działu WARUNKI ZWROTÓW
Czas na odstąpienie od umowy to minimum 14 dni,
wymagane przez prawo.
Adres zwrotu:
BUSINESS DREAM Sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 36
32-600 Oświęcim
Koszt przesyłki pokrywa KUPUJĄCY

5

Na koniec przechodzimy do działu USTAWIENIA DOSTAWY.

Tworzymy cennik dostaw, ustawiamy cenę wysyłki dla
poszczególnych działów, z których korzysta nasz sklep.
Przy ustawianiu kosztów wysyłki prosimy sprawdzić koszty i
sposoby wysyłki hurtowni towaru do Klientów.
Prosimy pamiętać, że jeśli ustawią Państwo niższą cenę
dostawy niż hurtownia, różnicę pokryjemy z Państwa
prowizji.
Jeśli wysyłka okaże się tańsza z hurtowni niż ustawiona w
cenniku Allegro, różnicę dodamy do Państwa prowizji.
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Połączenie
WooCommerce
– Allegro
1. Ściągamy wtyczkę „Moje aukcje Allegro”
2. Instalujemy wtyczkę „WC Allegro Pro” – wysyłamy ją
mailem. (Wtyczka jest płatna).
3. We wtyczce MAA przechodzimy do „Ustawienia wtyczki”.
Wtyczka służy do wystawiania produktów i połączenia
Allegro ze sklepem, ale takie aukcje nie są idealne - może
brakować elementów
w atrybutach, tekst może być
rozjechany lub spłaszczony. Zachęcamy do indywidualnej
poprawy takich aukcji
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4. Wpisujemy nazwę.
5. Ustawienia strony – Allegro
6. Środowisko testowe – nie
7. Login – nasz login z Allegro

8. Wybieramy kraj, podajemy dane adresowe
9. Aktualizuj produkt – my mamy Nie rób nic
10. Klikamy Zapisz.
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11. Klikamy Stwórz aplikację

12. Otwiera się okienko – jeśli nie, proszę odblokować
pojawianie się okienek
13. Klikamy Zarejestruj nową aplikację
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14. Wpisujemy nazwę aplikacji – najwygodniej taką
jak login konta, wybieramy pierwszą opcję Aplikacji
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W okienku Adresy Url do przekierowania wklejamy link który jest
w poprzednim okienku , poniżej napisu „Kliknij Stwórz aplikację
aby pobrać Client ID…”
Następnie zaznaczamy „Zapoznanie się i akceptację regulaminu” i
klikamy Dodaj.

15. W kolejnym okienku pojawiają się dane, które należy
przekopiować do poprzedniego okienka.
Clent ID / klucz WebAPI do dwóch okienek - WebAPI Key , Client
ID jest ten sam numer; następnie wklejamy kolejny numer do
okienka Client Secret. Na dole klikamy zapisz.
16. Następnie klikamy Połącz.
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17. W okienku które się pojawia klikamy Powiąż konto.
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18. Jeśli wszystko jest ok, to pojawia się zielony napis Interfejs API
został pomyślnie podłączony

19. Następnie przechodzimy w MAA do działu „Proﬁl”
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20. Klikamy dodaj

21. W Api Settings wybieramy Ustawienia
Nazwa – nazwa proﬁlu Allegro
Typ aukcji – Moje aukcje
Liczba aukcji – ustalamy sami liczbę
Kategoria – wybieramy główną kategorię Allegro, w której
będziemy działać
Sortowanie – do wyboru (najlepiej trafność)
Update prices – tak, jeśli chcemy żeby wtyczka aktualizowała ceny
Allegro do WC
WooCommerce? Wybór
Poziom kategorii WooCommerce (0-3) – wybieramy poziom
dopasowania produktów w drzewku kategorii Allegro – 0 oznacza
kategorię główną, 3 – najbardziej szczegółową
Sync with CRON – wybór
Wyczyść aukcję – jeśli chcemy, to usuwamy wszystkie hurtem
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22. Przechodzimy do WC Allegro PRO

23. Klikamy Mapowanie
Domyślne kategorie – wybieramy kategorie Allegro, których
będziesz używać do wystawiania produktów
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Kategorie - do kategorii produktów WC przypisujemy kategorię
Allegro.

Prowizja w kategorii – dla kategorii przypisujemy prowizję Allegro –
znajdziemy ją w Kalkulatorze Opłat Allegro.
Atrybuty – możemy na razie zostawić.
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24. Przechodzimy do Products.
Cenniki dostaw – importujemy z Allegro (muszą być wcześniej
stworzone na koncie Allegro)- domyślny ustawiamy za pomocą
gwiazdki z prawej strony – zaświeci się na żółto.

Usługi posprzedażowe – jak wyżej.
Mapowanie i Executed – możemy na razie zostawić.
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25. Przechodzimy do Szablon aukcji.
Klikamy dodaj i dla każdej kategorii Allegro, z której korzystamy,
tworzymy szablon – wymagane parametry są oznaczone gwiazdką.

26. Przechodzimy do Settings.

Zamówienia – Główne
Pobieranie zamówień – tak
Synchronizacja z WooCommerce – tak
Tworzyc użytkownika – nie
Item name in orders – Allegro Product Name
Start import orders from – zostawiamy datę
Disable emails – wybór
WooCommerce NIP Meta Key – zostawiamy puste
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Zamówienia – Status zamówień
Nowe – Oczekujące na płatność
Oczekująca płatność - Oczekujące na płatność
W trakcje realizacji – W trakcie realizacji
Cancelled - Anulowane
Zamówienia - Dostawa zamówień
Wszędzie Płaska Stawka
Opinie – tu już wybór Klienta
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Produkty – Synchronizacja
Stan magazynowy – tak
Typ synchronizacji – Sync always
Typ magazynu – realny stan
Stan magazynowy allegro – 0
Brak w magazynie – Zakończ aukcję
Wraca do magazynu – Aktywuj aukcję
Cena – Tak
Rounding price – wybór

Produkty – Wystawianie produktu
Po usunięciu produktu – Zakończ aukcję
Choose type of description – Description
Choose type of uploadind media – Binary data
Produkty – Inne
Edytor gutenberg Tak
Ręczne mapowanie – Tak
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27. Wystawianie oferty na Allegro.
Z lewej strony klikamy Produkty, poniżej WooCommerce. Wszystkie produkty. Jak najedziemy na interesujący nas produkt,
wybieramy „Wystaw na Allegro”. Następnie wybieramy W Allegro
Settings nasze Ustawienia, a w Auction Template ID wybieramy
przygotowany dla kategorii tego produktu szablon.
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Price – możemy ustawić stałą cenę dla wybranych produktów.
Jeśli wybierzemy od razu kilka produktów do wystawienia, to nad
nimi pojawi się możliwość przypisania ustawień i szablonu do
wszystkich wybranych produktów.

Następnie dany produkt pojawia się na szczycie listy.
Klikamy obok produktu „sprawdź status”. Możemy zaznaczyć
większą ilość aukcji (na jednej stronie pojawia się 20 produktów,
możemy zaznaczyć wszystkie do sprawdzenia i później do
wystawienia).
Wtyczka sprawdza, czy aukcja ma wszystkie wymagane dane.
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Jeśli tak, pojawia się informacja „Wszystko OK”. Jeśli nie, pojawi się
informacja o rodzaju błędu. Jeśli jest wszystko ok, klikamy Aktywuj
aukcję. Aukcje pojawią się w ciągu kilku minut na Allegro.
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FAQ Allegro

Ustawianie faktury w szablonie

W rozwijanej liście w dziale Faktura prosimy zaznaczyć
„Faktura VAT”, a w „Dodatkowych informacjach” prosimy
wpisać – Faktura zostanie wysłana mailem.
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Warunki sprzedaży – Domyślne dla konta
Są to te, które zaznaczyli Państwo żółtą gwiazdką w dziale
Products – Usługi posprzedażowe.

Powiązanie z produktem
Allegro w każdej kategorii wymaga minimum 1%
powiązanych aukcji z istniejącymi już produktami. W
niektórych ten próg jest większy, nawet 10 %. Znajdą to
Państwo w dziale Moje oferty. Proszę kliknąć na edycję
oferty, a następnie "Powiąż z produktem". Proszę wybrać ten
pasujący do oferty.
Jeśli nie ma takiego, prosimy uzupełnić wszystkie rubryki w
produkcie, a następnie "zapisz".
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Polityka na Allegro
Przy wystawianiu przez nas produktów ustawiamy koszt
wysyłki z najdroższej hurtowni oraz możliwość wysyłki tylko
jednego produktu w paczce. Politykę cenową, wysyłkową na
Allegro ustawiają sobie Klienci sami.
Przypominamy, że nie można podpiąć dwóch sklepów do
jednego konta na Allegro, ale można podpiąć do jednego
sklepu kilka kont na Allegro
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Błędy Walidacji:

●

Możesz dodać do 10 zdjęć - wystarczy wejść do
edytora produktu, który chce się wystawić i w dziale
Galeria/Zdjęcia usunąć nadmiar zdjęć - maksymalnie
może być ich 9 (dziesiątym zdjęciem jest zdjęcie
główne). Można potem dodać te zdjęcia do aukcji
ręcznie - dla kont ﬁrmowych limit zdjęć to 16.

●

Aby aktywować sprzedaż, zweryﬁkuj konto poczekaj na weryﬁkację konta, danych osobowych lub
rachunku bankowego, zazwyczaj trwa od 1 do 3 dni
roboczych,
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●

Nie jest poprawną wartością dla pola
payments.invoice, dozwolone wartości: VAT,
VAT_MARGIN, WITHOUT_VAT, NO_INVOICE - w
szablonie nie mają Państwo wybranej opcji w kategori
“Faktura”

●

Nieoczekiwany błąd: DownloadError: Nie można
pobrać zdjęcia z adresu
'https://xxx/wp-content/uploads/2020/11/5f9123f9ed3f
f-converted.jpg'.
Serwer ze zdjęciem zwrócił kod HTTP: 404
NOT_FOUND z błędem: ''. dla adresu
https://upload.a... - jest błąd pobierania zdjęcia z
serwera, hurtowni - prosimy spróbować wystawić
aukcję później lub wybrać inny produkt do sklepu.
Jeżeli próba wystawienia produktu w późniejszym
terminie się nie udaje, a chcemy wystawić ofertę, to
można podmienić zdjęcia w Edycji produktu, np. na
znalezione w sieci, a następnie
spróbować wystawić
ofertę jeszcze raz. Można również w WP
usunąć
problemowe zdjęcie i wystawić ofertę.

●

Nie możesz wystawić oferty bez powiązanego
produktu, ponieważ masz za mało ofert powiązanych
z produktem w tej kategorii. Wybierz lub utwórz
nowy produkt i powiąż go ze swoją ofertą - po
wejściu na swoje konto na Allegro, do działu Moje
oferty, pojawi się informacja, w której kategorii trzeba
powiązać produkt (w większości musi być min 1%
powiązanych produktów, więc wystarczy powiązać 1
produkt na 100 w danej kategorii - w niektórych
kategoriach może to być aż 10%)
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wtedy
czerwone kółko zmieni się w zielone; powiązać
produkt można na 2 sposoby - można to zrobić poprzez
najechanie na liście aukcji na Akcje - Powiąż z produktem
- tutaj potrzebne dane to Producent, Kod producenta i Kod
EAN, które można znaleźć w sieci do praktycznie
wszystkich produktów. Można to zrobić również,
przechodząc do edycji oferty Akcje - Edytuj. Informacja o
powiązaniu produktu pojawi się na górze oferty, na żółtym
tle. Prosimy wybrać połącz produkt, wpisać jego nazwę w
okienku a następnie szukaj. Jeśli znajdą Państwo ten, który
odpowiada Waszemu produktowi, prosimy go wybrać z listy,
a następnie zapisać całą aukcję

●

Tytuł zawiera niedozwolone znaki: X - prosimy usunąć
lub zmienić znaki, które są niedozwolone w
tytułach aukcji na Allegro,

●

Do oferty trzeba dodać nowy opis - produkt nie
posiada opisu, prosimy edytować Produkt i stworzyć
opis,

●

Opis zawiera nieprawidłową encję “xxx” - prosimy w
opisie poprawić wymagane znaki/litery - zazwyczaj
wystarcza poprawienie ich ręcznie, za pomocą
klawiatury; lista
encji dostępna jest np. na stronie
internetowej:
https://mansfeld.pl/webdesign/znaki-specjalne-html-sy
mbole-encje-unicode/
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●

Nieoczekiwany
błąd: INTERNAL_SERVER_ERROR:
Wewnętrzny błąd serwera. Spróbuj ponownie za
kilka minut. dla adresu
https://api.allegro.pl/sale/offers i metody POST
prosimy spróbować wrzucić aukcję później

●

Przekroczono maksymalny dopuszczalny rozmiar
tytułu oferty (50 znaków, przy założeniu, że
niektóre litery i symbole liczone są jako więcej
niż
1 znak) - prosimy skrócić tytuł w edycji produktu do
wymaganych 50 znaków,

●

Produkt z wieloma wariantami - Produkty, które mają
więcej niż jeden wariant rozmiaru, koloru, itp możemy
wystawić jako wielowariantowość. Zaznaczamy taki
produkt na liście produktów i wybieramy z rozwijalnej
listy Masowe działa Wystaw na Allegro i zastosuj.
Powinna się pojawić lista wszystkich możliwych
wariantów tego produktu. Wybieramy dla nich szablon,
a następnie przechodzimy do działu Products.
Wystawiamy w pierwszej kolejności warianty. Po
wystawieniu ich na Allegro, klikamy przy głównym
produkcie/wariancie "aktywuj wielowariantość".
Utworzy się ta funkcja dla tego przedmiotu na Allegro.
Ważne, w przypadku takich produktów musimy je
wystawić pojedynczo, inaczej wtyczka nie wyciągnie z
nich wariantów.
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Do każdego konta na Allegro prosimy dopisać nasz numer
telefonu: +48531000021 oraz nasze maile jako dodatkowe do
konta: sklep@ec-at.com, info@ec-at.com.

Jeśli usuwacie produkty ze swojego sklepu np. w momencie,
kiedy zmieniacie asortyment w sklepie, to musicie pamiętać
o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeśli macie wystawione
produkty za pomocą wtyczki, to usuwajcie je po kolei w
pakietach po np. 100 sztuk. Nigdy nie usuwajcie wszystkich
od razu. Powyżej tej ilości może zostać przekroczony
"maksymalny czas wykonywania skryptu" i mogą zostać te
aukcje na Allegro mimo braku produktów na sklepie i
managerze.
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