E-Conomic plugin installationsvejledning
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Opsætning i E-Conomic
Stamdata E-Conomic
For at få E-Conomic til at spille sammen med din EDI løsning er det vigtigt at være
opmærksom på at data grundlaget i E-Conomic skal være i top. Du skal have udfyldt GTIN
(EAN) nummer på alle dine varer.
Du opretter en vare på E-conomic ved og klikke på ’Salg’ i toppen af siden og derefter vil
navigation siden blive vist på venstre side hvor du klikker på ’Varer’.
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Billede nedenfor viser hvordan en vare oprettes når man klikker på knappen ’Ny Vare’.
’Stregkode’ feltet er vigtigt og udfylde.

GLN på debitor skal også udfyldes. Det gøres under ’Kunder’, hvor man derefter trykker på
’Ny Kunde’ knappen.
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Samt oprettet leveringsadresser med GLN nummer. Leveringsadresser findes under
’Kunder’ i knappen ’flere’ når en ny kunde er blevet oprettet som kan ses nedenfor.
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Ved og trykke på knappen ’Nyt leveringssted’ indtaster man oplysninger som kan ses
nedenfor.

Under indstillinger – Alle indstillinger – Stamoplysninger – Øvrige oplysninger, indtastes
din virksomheds GLN nummer (EAN-NR).
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Aktivering af E-Conomic plugin
Benyt følgende link:
https://secure.economic.com/secure/api1/requestaccess.aspx?appPublicToken=HOx20sSxjGc5YwtaboSb0x
25CwKUv6ghGVr6gA3p2Mg1
Vælg ”Add App” og godkend med din E-Conomic aftale og login. Gem den Adgangs-ID
du får, da den skal bruges i næste trin. Adgangs-ID kan også findes under: Indstillinger Alle indstillinger – Udvidelser – Apps.
Gå til Indstillinger – Alle indstillinger – Udvidelser – Webhooks og vælg nyt ”webhook”
Opret som vist herunder. I feltet URL indtastes nedenstående link, hvor JeresBrugernavn
erstattes med jeres GS1Trade Transact brugernavn og JeresAdgangsID med det AdgangsID i fik da i aktiverede pluginet.
http://economicapi.bizbrains.dk/api/webhooks/invoicebooked?invoiceNumber=[INVOICENO]&username=JeresBrugernavn&agreementToken=Jer
esAdgangsID
Som vist nedenfor.

6

Opsætning i GS1Trade Transact
Aktivering af plugin
Gå i Min Konto – Plugins og vælg Opret ud for E-conomic plugin.

I feltet Adgangs-ID indtastes det Adgangs-ID du fik, da du aktiverede plugin’et i EConomic. Adgangs-ID kan også findes under Indstillinger - Alle indstillinger – Udvidelser –
Apps.
Under E-Conomic Kundenummer skal du indtaste det interne E-Conomic kundenummer på
de kunder, hvor du ønsker fakturaer sendt via EDI.
Enhedskonvertering bruges kun hvis du har behov for at konvertere dine interne EConomic enheder til noget andet.
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Tilpasning af udvekslingsaftaler
De eksisterende udvekslingsaftaler skal rettes til at pege mod E-Conomic. Nye
udvekslingsaftaler skal opsættes på samme måde når de oprettes.
Gå i Stamdata – Udvekslingsaftaler
Tryk Vis på den udvekslingsaftale du ønsker at rette.
Udvekslingsaftaler for salgordrer opsættes således.

Udvekslingsaftaler for salgsfakturer opsættes således.
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