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Conversific összekötése ShopRenteres webáruházzal 

Mivel az összekötés félautomatikusan működik, ezért sok esetben csak ellenőrizni kell, hogy a 

megjelenő adatok megfelelnek-e a valóságnak. Előfordulhat azonban, hogy az automatikus rész 

valamilyen előre nem várt ok miatt nem működik. Ebben az esetben manuálisan is végre lehet 

hajtani az integrációt. A manuális integrációhoz szükséges lépések az útmutató végén lesznek 

felsorolva. 

A Conversific használatához biztosítani kell bizonyos előfeltételeket is. Ez pedig a Google 

Analytics és Search Console használata azonos e-mail címmel és tulajdonosi jogosultsággal. 

Amennyiben nem biztos benne, hogy teljesíti az előfeltételeket a linkre kattintva ellenőrizheti: 

Előfeltételek ellenőrzése és biztosítása 

1. Conversific Integráció engedélyezése 

 A Beállítások > Integrációk > Egyéb menüpontban válasszuk a Conversific opciót: 

 

 A Conversific státuszát állítsuk Engedélyezett-re 
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2. A Conversific regisztrációhoz szükséges előzetes adatok megadása ShopRenterben 

A ShopRenter az engedélyezés után listázza a 

beállításhoz szükséges egyéb paramétereket. 

A legfontosabb dolog, hogy a Bolt címe részhez 

a rendszer az első megtalált elsődleges 

domaint húzza be. Itt arra a domainre van 

szükség, amellyel elsődlegesen a Google 

Analytics és a Search Console rendszerét 

használja. Ha az automatikusan megjelenített 

domain nem egyezik ezzel ezt módosítani kell. 

Ez főként akkor fordulhat elő, ha a 

ShopRenteres áruházhoz több elsődleges 

domain is be van állítva. 

Ha valamilyen adat automatikusan nem jelenne 

meg, akkor kattintson ide. 

3. Conversific telepítés és regisztráció 

Ha minden szükséges adatot ellenőriztünk, kattintsunk a Telepítés indítása gombra a jobb felső 

sarokban: 

 

Ekkor a Conversific regisztrációs felülete jelenik meg, ahol regisztrálni kell. 

Több mező a ShopRenter admin felületén megadottaknak megfelelően, ki fog töltődni. Ezen kívül 

az alábbi adatokat kell manuálisan megadni: 

 Vezetéknév 

 Keresztnév 

 Jelszó 

 Jelszó megerősítése 

Ha a fenti adatokon kívül üres mezőt talál a regisztráció során, kattintson ide. 
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4. Az első Conversific projekt létrehozása 

Innentől már a Conversific felületén belül kell megadni a szükséges adatokat. A projekt 

létrehozásának megkönnyítése érdekében a ShopRenter-ben korábban megadott adatok 

automatikusan meg fognak jelenni, így csak a tovább gombra kell kattintani. Ha az adatok 

mégsem jelennének, meg akkor kattintson ide. 

 

Google Analytics összekötés 

A Google Analytics adatkapcsolat beállításához mindenképpen manuálisan beállításra van 

szükség: 

 Kattintson a Google Analytics fiók hozzáadása linkre 

 

 A megjelenő felületen be kell lépni azzal az e-mail cím/jelszó párossal, amellyel a Google 

Analytics és a Search Console szolgáltatását is megfelelő jogosultsággal el tudjuk érni.  

 A belépés után egy hasonló oldalnak kell megjelennie 
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 Kattintson az Engedélyezés gombra 

 A rendszer visszanavigál a Conversific felületére, ahol a Tovább gombra kell kattintani 

Google Analytics fiók és nézet kiválasztása 

Szintén manuálisan ki kell választani a lenyíló listából az összekötni kívánt Google Analytics fiókot 

és nézetet. Itt figyelni kell arra, hogy ha az e-mail cím több Google Analytics fiókot is kezel akkor 

azt válasszuk a listából, amely ShopRenteres áruházhoz kapcsolódik és a nézetnél olyat kell 

választani, amelyben engedélyezve van az e-kereskedelmi adatok átadása.  

 

Ha kiválasztásra került a megfelelő fiók és nézet, kattintson a Tovább gombra 

 

Bolt beállítások és az összekötés befejezése 

A beállítások véglegesítéséhez az alábbiakat kell kiválasztani: 

 Pénznem, amelyben meg szeretné jeleníteni a bevételi adatokat 

 Bolt típusa pedig Shoprenter 

Ezt követően automatikusan megjelennek a szükséges API adatok, amelyek összekötik a 

Conversific-et a ShopRenterrel. Ezután a tovább gombra kattintva létrejön az első Conversific 

projekt. 
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Ha az API URL, Username és Key mezők nem töltődnek ki automatikusan kattintson ide. 

 

 

5. Az adatok betöltődése Conversificben 

Ha az összekötés során mindent jól csináltunk, létrejön a Conversific projekt a ShopRenteres 

áruházához. A jelentésekhez szükséges adatok lekérése és a szükséges számítások elvégzése 

némi időt vesz igénybe. Ez akár percekig is eltarthat. Így a regisztráció után érdemes 10-15 percet 

várni, majd a korábban létrehozott felhasználónévvel és jelszóval újra belépni a Conversificbe a 

my.conversific.com oldalon. 

 

Amennyiben huzamosabb idő után sem jelennek meg adatok előfordulhat, hogy az 

összekötésben lépett fel valamilyen probléma. Ebben az esetben írjon üzenetet a 

krisztina.rajz@conversific.com email címre és rövid időn belül segítünk a probléma 

megoldásában. 
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6. Manuális integráció lépései 

Conversific regisztrációhoz szükséges előzetes adatok beállítása ShopRenterben 

 

Ha valamilyen oknál fogva az automatikus adatok nem jelennének meg, az alábbiak alapján 

lehet őket manuálisan megadni a megfelelő mezőkben 

 E-mail cím: Egy olyan e-mail cím megadása, amellyel a Conversific rendszerét szeretné 

használni. 

 Felhasználónév: Egy olyan felhasználónév megadása, amellyel a Conversific 

rendszerébe szeretne belépni. 

 Bolt címe: Az az elsődleges domain név, amely össze van kötve a megfelelő 

jogosultsággal a Google Analytics és a Search Console rendszerével is.  

 Projekt neve: Az első projekt neve a Conversificben. A lényeg, hogy utaljon a kapcsolni 

kívánt ShopRenteres áruházra, hogy később, ha több áruház is esetleg össze lesz 

kapcsolva a Conversific-kel, meg tudja különböztetni, hogy melyik projekt mely áruház 

adatait tartalmazza. 

 API URL: Ez a mező már nem módosítható. Ezt az URL-t majd a Conversific-be történő 

regisztráció során kell használni 

 API felhasználó: Szintén a rendszer generálja, nem módosítható és a regisztráció során 

kell majd felhasználni 

 API jelszó: Szintén a rendszer generálja, nem módosítható és a regisztráció során kell 

majd felhasználni 

Conversific telepítés és regisztráció 

 

Amennyiben nem jelenne meg semmilyen adat automatikusan, manuálisan/értelem szerűen is 

ki lehet tölteni a regisztrációs formot: 

 Vezetéknév 

 Keresztnév 

 E-mail cím 

 Felhasználónév 

 Jelszó 

 Jelszó megerősítése 

Conversific projekt létrehozása 

 

Projekt alap adatainak megadása 

 Project neve: Ez alapján később is beazonosítható legyen az Ön számára, hogy mely 

ShopRenteres áruház adatait tartalmazza az adott projekt akkor is, ha már nem csak egy 

áruház adatait használja a fiókban. 

 Project URL: A kapcsolni kívánt webáruház elsődleges domainje, amely össze van 

kapcsolva a Google Analytics és a Search Console rendszerével is. 
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Bolt beállítások és az összekötés befejezése 

 Az API URL mezőbe be kell másolni a ShopRenter admin felületén a Conversific 

Integrációnál az API url mezőben megjelenő URL-t 

 A Username mezőbe be kell másolni a ShopRenter admin felületén a Conversific 

integrációnál az API felhasználónév mezőben megjelenő felhasználónevet.  

 A Key mezőbe be kell másolni a ShopRenter admin felületén az API jelszó mezőben 

megjelenő karakterláncot. 

 

Amennyiben a manuális összekötés után huzamosabb ideig sem jelennek meg adatok (15-30 

perc szükséges az adatletöltéshez), előfordulhat, hogy az összekötésben lépett fel valamilyen 

probléma. Ebben az esetben írjon üzenetet a krisztina.rajz@conversific.com email címre és rövid 

időn belül segítünk a probléma megoldásában. 

 

  

mailto:krisztina.rajz@conversific.com
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7. Előfeltételek ellenőrzése és biztosítása 

Annak érdekében, hogy a Conversific-et használni lehessen a ShopRenteres webáruházakkal 

arra is szükség van, hogy a Search Console és a Google Analytics rendszerével a webáruház 

megfelelő módon össze legyen kötve. Ennek az oka, hogy a Conversific külső adatforrásként 

használja a két említett szoftverben összegyűlő adatokat, amelyeket a Google API-ján keresztül 

tud lekérni. Ahhoz azonban, hogy a lekérés lefuthasson az ügyfél e-mail fiókjának megfelelő 

jogosultsággal kell rendelkeznie: 

Ha már van Google Analytics és Search Console fiókja is. 

 

Ebben az esetben, csak ellenőrizni kell, hogy valóban megfelelőek-e a jogosultságok és a 

beállítások: 

 Google Analytics: 

o Jogosultság ellenőrzése: 

 Be kell lépni a Google Analytics rendszerébe 

 Meg kell nyitni a csatolni kívánt webáruházhoz tartozó nézetet 

 Ezután a felső menüben kattintsunk az Adminisztrálás menüpontra 

 A Fiók oszlopban válasszuk a Felhasználókezelés menüpontot 

 A megjelenő listában keressük meg az az email címet, amellyel használni 

szeretnénk a Conversificet és ellenőrizzük, hogy a fiókengedélyek oszlopban 

minden engedélyezve van-e (Felhasználókezelés, szerkesztés, 

együttműködés, olvasás és elemzés egyárant legyen bepipálva) 

 Ha valamilyen oknál fogva nem rendelkezne az email fiók minden szükséges 

jogosultsággal, akkor egy olyan másik fiókkal rendelkező ember adhat 

jogosultságot ugyanebben a menüpontban, amelynek felhasználókezelési 

jogosultsága is van. 

o E-kereskedelmi adatok engedélyezése: 

 Ha az e-kereskedelmi adatok átadása engedélyezve van, nincs más teendő. 

Ha még nincs engedélyezve, akkor a következőket kell megtenni: 

 Ehhez vissza kell lépni az adminisztrálás menüpontba 

 A megtekintés oszlopban válasszuk az e-kereskedelem 

engedélyezése menüpontot 

 E-kereskedelem állapotát állítsuk bekapcsoltra, a kapcsolódó 

termékek követését kikapcsoltra, majd kattintsunk a következő lépés 

gombra 

 A továbbfejlesztett e-kereskedelem követése maradjon kikapcsolva, 

és kattintsunk a küldés gombra 
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 Search Console: 

o A Google Analytics fiók ellenőrzésénél használt email címmel és jelszóval lépjünk 

be a Search Console rendszerébe is.  

 Ha megtaláljuk a csatolt weboldalak listájában az összekapcsolni kívánt 

webáruházhoz tartozó fiókot, kattintsunk rá. 

 A jobb felső sarokban lévő fogaskerék ikonra kattintva a legördülő 

menüből válasszuk a Felhasználók és tulajdonosok menüpontot 

 A listában keressük ki azt az email címet, amivel használni szeretnénk 

a Conversificet és amivel beléptünk 

 A Engedély oszlopban ellenőrizzük, hogy tulajdonosi jogosultsággal 

rendelkezik-e a használt email címünk 

Ha még nincs Google Analytics fiókja 

 

 Ha még nincs Google Analytics fiókja, akkor be kell regisztrálni a 

https://www.google.com/analytics/ oldalon 

 Ezt követően a kapott követőkódhoz tartozó fiókazonosítót be kell másolni a 

ShopRenteres webáruház admin felületén a Beállítások/SEO & Analitika beállítások 

Google Analytics fülén a Google követőkód mezőbe 

 Engedélyezni kell az e-kereskedelmi adatok engedélyezése: 

o A Google Analytics fiókon belül be kell lépni az adminisztrálás menüpontba 

o A megtekintés oszlopban válasszuk az e-kereskedelem engedélyezése 

menüpontot 

o E-kereskedelem állapotát állítsuk bekapcsoltra, a kapcsolódó termékek 

követését kikapcsoltra, majd kattintsunk a következő lépés gombra 

o A továbbfejlesztett e-kereskedelem követése maradjon kikapcsolva, és 

kattintsunk a küldés gombra 

Ha még nincs Search Console fiókja. 

 

 Bejelentkezés és regisztráció: www.google.hu/webmasters/tools/home?hl=hu  

 Ha a Search Console-ba történő bejelentkezés után nem találjuk meg a listában a 

webáruházunkat, vagy még egyetlen áruház sem szerepel benne.  

o akkor a tulajdonság hozzáadása gombra kattintva adjuk, hozzá a webáruházunk 

elsődleges domainjét 

o A javasolt vagy az alternatív módszerek között keressük meg a Google Analytics 

opciót és pipáljuk ki 

o Kattintsunk az ellenőrzés gombra. 

o Ha a Google Analytics-ban már korábban megfelelő jogosultsággal 

rendelkeztünk létrejön az összekötés a webáruházzal. 

o Ha nem választhatjuk a HTML címke feltöltése opciót is. Ebben az esetben a 

Shoprenteres áruház admin felületén a beállítások/seo és analitika 

beállítások/google search console fül - azonban fontos, hogy ha erre a lépésre 

kényszerülünk valószínűleg a Google Analytics összekötésnél még valami nem 

tökéletes. 

https://www.google.com/analytics/
http://www.google.hu/webmasters/tools/home?hl=hu

