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Az integráció beállításához a Marketingmérnök, és a bolt felületén is 

beállításokra van szükség: 

 

1. Állapotsorozat létrehozása a Marketing Mérnökben 

A Marketing Mérnök rendszerében szükség van az összekötés előtt egy kevés 

beállításra, nevezetesen létre kell hozni a rendelésekhez tartozó állapotokat. 

Ezek fogják mutatni számunkra, hogy a rendelés éppen hol tart. 

 

1.1 Új állapot létrehozása 

A létrehozáshoz kattintsunk a fejlécben az „Állapotok” menüpont „Új” sorára. 

Itt adjuk meg az állapot-sorozat nevét, amely tetszőleges lehet, pl: 

„ShopRenter rendelések”. 

Az Állapotsorozat típusa legyen „Egyéb”. Ekkor a lentebbi Állapotsorozat 

lépések részben meg kell adni az állapotokat. Ezeket csak a létrehozáskor 

lehet megadni.  

Adjuk meg az összes, általunk használni kívánt állapotot. Fontos, hogy az 

állapot nevében nem lehet sem szóköz! pl: Visszafizetve, Megrendelve, 

Kifizetve, stb. 

Ha mindegyik állapotot megadtuk, akkor a mentéshez kattintsunk fent, vagy 

az oldal alján a Mentés gombra. 
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1.2 Állapotsorozat kódjának megismerése 

Válasszuk ki az Állapotok menüpont Állapotsorozatok sorát. Ekkor egy 

táblázat jelenik meg, amelyben láthatóak a különböző állapotsorozatok. 

Válasszuk ki azt, amelyet használni szeretnénk, és kattintsunk a nevére. 

Az ekkor megjelenő oldal url-jéből kell kimásolnunk az állapotsort leíró kódot. 

Ez a „record=” rész után a következő & jelig tart, 5 elemű szám és betűsor 

lesz. pl: 

http://marketingmernokbolt.hu/index.php?action=DetailView&module=Mcr

mStatusSequences&record=a8b5333a-e11c-7b31-71d1-

507570a08470&offset=1&stamp=1350040460069662500 

 

2. Marketingmérnök integráció beállítása 

A Marketing Mérnök beállítások a ShopRenter bolt admin felületén a 

Beállítások > Integrációk > Marketing Mérnök integráció menüpontban 

találhatóak.  

Ahhoz, hogy az összeköttetést egyértelműen meg tudjuk adni, ahhoz a 

következő adatokat kell megadnunk: 

 MarketingMérnök url: ide a saját Mérnökünk url-je kerül. Csak magára a 

domainnévre van szükségünk, másra nem. Pl. a „mernokom.hu” url jó, 

mert nincs utána semmilyen más információ. A „mernokom.hu/login” nem, 

mert van utótag. 

 Felhasználónév: ugyanaz a felhasználónév, amely segítségével a Marketing 

Mérnök rendszerbe is bejelentkezünk. 
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 Jelszó: a fenti felhasználónévhez tartozó jelszó. Ugyanaz, mint amivel a 

fenti felhasználónév esetén bejelentkezek a Marketing Mérnök rendszerbe 

is. 

 Állapotsorozat azonosító: A fenti szám és betűsorozatot kell ide másolni. 

 Rendelési státuszok: A két rendszer összekötéséhez egyeztetni kell a két 

rendszerben használható rendelési állapotokat. Mivel a két rendszer 

egymástól függetlenül kezeli ezeket, ezért ezen az oldalon lehet a kettő 

között kapcsolatot teremteni. A bal oldali oszlopban szerepelnek a 

ShopRenter rendelési állapotai, ezeket kell megfeleltetni egyesével a 

MarketingMérnökben létezőkhöz.  

 

Ha ezeket megadtuk, és elmentettük a változásokat, akkor készen is vagyunk. 

 

3. A Marketing Mérnök integráció működése 

A Mérnök két részre bontva működik, és eközben a rendszer a ShopRenter 

webáruházból a következő adatokat továbbítja a Marketing Mérnök felé: 

 Hírlevél feliratkozások (automatikus) 

 Regisztrációk (automatikus) 

 Termékek (manuális) 

 Rendelések – akár regisztráltan, akár regisztrálatlanul lettek leadva 

(manuális) 
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Az integráció egyik része automatikus. Ez azt jelenti, hogy az áruházban 

történt Regisztráció, illetve hírlevél feliratkozás – történjen akár az adminban, 

akár a bolt felületén – automatikusan azonnal átkerül a Mérnök rendszerébe 

is. 

A második rész manuális. Ez a rész a rendeléseket és a termékeket adja át. Ezt 

csak a fenti beállítási oldalon lehet elindítani, a Szinkronizáció sorban látható 

„Összes szinkronizálása” gomb segítségével. Erre kattintva a rendszer kis 

gondolkozás után egy folyamatcsíkot jelenít meg, ahol látható, hogy hol tart a 

rendelések és a termékek feltöltése. Amint az állapotot jelző csík végigér, az 

összes adat átkerül a MarketingMérnök rendszerébe. 
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