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1 Korte introductie
Om transportboekingen te kunnen doen bij een of meerdere transporteurs, vanuit eén omgeving,
heeft Transsmart een zogenaamde ‘API’ gebouwd. Deze API-omgeving wordt MyTranssmart
genoemd.

Magento heeft een koppeling (plugin) met MyTranssmart: SmartConnect. Deze koppeling maakt het
mogelijk om vanuit uw Magentowebshop bestellingen te verzenden, labels te printen en statussen te
volgen.

In dit document leest u hoe u SmartConnect configureert in Magento.
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2 Voorbereiding
Om gebruik te kunnen maken van SmartConnect heeft u het volgende nodig:

Hardware
•

Een recente Windows (géén Windows XP) of Apple PC.

•

Een grafische A4 printer of een Zebra stickerprinter (bij voorkeur GK420d).

Software
•

Magento 2.0 of hoger.

•

SmartConnect plugin (te verkrijgen via Transsmart).

•

De QZ-tray print utility 2.0 en SmartPrint (te downloaden via https://my.transsmart.com).

•

Een internetbrowser (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari).

•

Een recente versie van Java (geïnstalleerd op de pc van waaraf geprint zal worden, of op het
netwerk in geval van een netwerkprinter).

•

Communicatiepoorten 8181 en 8282 moeten openstaan voor printing.

Transsmart

2.1

•

Heeft het achterliggende MyTranssmart account voor u ingericht.

•

Heeft de koppeling(en) met uw vervoerder(s) geactiveerd.

•

Heeft u voorzien van de accountgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord en account ID).

Installatie SmartConnect

Log in op uw Magento omgeving (zoals u dat gewend bent met uw Magento inloggegevens).
SmartConnect voor Magento is te installeren door de beheerder van uw webshop. SmartConnect kan
gedownload worden via packages.transsmart.com via een klant specifieke inlog. Deze inlog zal u
toegestuurd worden door Transsmart. Op deze pagina staan verder instructies m.b.t. de installatie.
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De code van de plugin is voor uw Magento beheerder duidelijk leesbaar. Daarnaast is deze zo
geschreven dat het ook toepasbaar is als u geen standaard Magento omgeving heeft. Uw beheerder
kan op basis van deze code zo nodig maatwerkaanpassingen verrichten. Mocht uw beheerder
behoefte hebben aan technisch advies op dit gebied, kan onze partner Techtwo B.V. hierin voorzien.
SmartConnect voor Magento is compatible met zowel One-page checkout als OneStepCheckout.

Hierna kunt u starten met het inrichten van de SmartConnect. Deze zorgt voor de verbinding tussen
Magento, Transsmart en de gekoppelde vervoerders. De configuratie is toegankelijk voor een
Magento-user met administrator rechten. In deze configuratie kunt u naast het maken van een
verbinding, onder andere het volgende bepalen:
•

De standaarden m.b.t. vervoerdersprofiel, e-mailnotificatie, incoterms, kostenplaats en
verpakkingstype.

•

Welke printer gebruikt wordt.

•

Welke vervoerdersprofielen zichtbaar zijn in de checkout voor uw klant en hoe deze zichtbaar
zijn in de checkout; als bezorgoptie of afhaaloptie.

•

Of er een locatieselector (kaart) zichtbaar is in de checkout.

•

Welke transportprijs berekend wordt.

•

Naar welke landen een vervoerdersprofiel te selecteren is.
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3 SmartConnect configuratie
Nadat SmartConnect is geïnstalleerd in uw Magento omgeving kan de configuratie starten. Om
SmartConnect te configureren gaat u in Magento via Stores > Configuration naar het tabblad Sales
(links in het menu). Hier ziet u dat er na installatie van de plugin twee items zijn toegevoegd:
Transsmart en Transsmart Booking Profiles. Kies voor Transsmart.

3.1

Verbinding instellen

Vul bij ‘Environments’ de gebruikersnaam, het wachtwoord en de account ID in welke u van
Transsmart hebt ontvangen. Om zendingen naar de vervoerder te kunnen boeken, dient deze
omgeving op ‘live’ te staan. We adviseren u om altijd eerst te beginnen in een testomgeving. Uw
Magento partner kan dit voor u instellen. Ook bij Transsmart begint u in een testomgeving. Dit doet
u door te kiezen voor ‘staging’. Zendingen worden dan nog niet naar de vervoerder verstuurd.
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Heeft u nog geen testomgeving bij Transsmart? Neem dan contact met ons op via
support.transsmart.com. Klik na het instellen rechtsboven op ‘Save config’ om de instellingen op te
slaan.

Vervolgens kunt u de configuratie van de verbinding(en) die Transsmart gemaakt heeft met uw
vervoerder(s) ophalen via het tabblad ‘Default Shipment Properties’ met de knop ‘Load Transsmart
data’. Er zal een hoover draaien met ‘Please wait..’ op dat moment worden de gegevens opgehaald.
Pas nadat de pagina zich automatisch ververst heeft zijn de gegevens opgehaald en zal er in de gele
balk aangegeven worden wanneer de laatste update is gedaan.
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3.2

Instellen van de standaard eigenschappen van een zending

U kunt de standaard eigenschappen van een zending instellen via Stores – Configuration – Stores –
Transsmart bij het tabblad ‘Default Shipment Properties’. Hier bepaalt u met welke eigenschappen
een zending aangemaakt wordt. Per zending zijn deze instellingen nog te wijzigen door de bestelling
aan te passen. Zie hiervoor de gebruikershandleiding.

U bepaalt hier de volgende standaardgegevens voor een zending:
•

Booking Profile | Dit betreft alle vervoerdersprofielen die bij Transsmart geconfigureerd zijn.
Een vervoerdersprofiel is een combinatie van vervoerder, dienst (service level) en zo mogelijk
ook aanvullende dienst (service level other).

•

Email Type | Dit betreft de e-mailnotificatie die via Transsmart naar uw klanten wordt
verstuurd (wanneer dit geconfigureerd is).

•

Incoterm | Dit betreft de incoterm voorwaarden waaronder uw zendingen standaard
verstuurd worden.

•

Cost center | Wanneer u vanuit verschillende tenaamstellingen of onder verschillende
contractnummers wilt kunnen verzenden kunnen hiervoor kostenplaatsen geconfigureerd
worden door Transsmart. Hier bepaalt u welke kostenplaats standaard gebruikt wordt.

•

Package | Hier bepaalt u het standaard verpakkingstype dat gebruikt wordt voor een
zending.

Wanneer u iets hebt gewijzigd in een of meerdere velden, kies dan rechtsboven voor ‘Save Config’.
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Voor alle keuzemogelijkheden geldt dat het geconfigureerd moet worden door Transsmart en daarna
opgehaald moet worden in de Magento omgeving door middel van de knop ‘Load Transsmart data’.
Wilt u wijzigingen in de opties aanbrengen? Neem dan contact met ons op via
support.transsmart.com.

3.3

Instellen Transsmart afhaallocaties

In het Transsmart menu (Stores – Configuration – Sales) vindt u het tabblad ‘Transsmart Pickup
locations’. Hier kunt u instellen welke vervoerders u wilt laten zien in de checkout als afhaallocatie.
Dit houdt in dat uw klant deze vervoerder in de checkout kan selecteren via de kaart en de zending
geleverd wordt op de gewenste afhaallocatie.

3.3.1

Standaard instellingen afhaallocaties

•

Enabled for Checkout | Hier geeft u aan of u gebruik wilt maken van pickup locaties ja of nee.

•

Shipping Method Name on Frontend | Hier geeft u aan hoe u wilt dat de pickup locaties
worden genoemd in de checkout.

•

Request shipping rates dynamically | Indien u de tarieven van de vervoerders heeft laten
instellen bij Transsmart kunt u hier aangeven of u de tarieven van de vervoerder wilt ophalen
bij Transsmart of dat u een vaste prijs per profiel aanbiedt aan uw klant.

Wanneer u iets hebt gewijzigd in een of meerdere velden, kies dan rechtsboven voor ‘Save Config’.
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3.3.2

Afhaallocaties configureren

In het tabblad ‘Transsmart Pickup locations’ kunt u bij Pickup profiles aangeven welke afhaallocaties
u in de checkout wilt weergeven voor uw klant.

•

Klik op ‘Add profile’ om een nieuw profiel toe te voegen. Er verschijnt een nieuwe lege regel
in het grijze vlak.

•

Active | Hier geeft u aan of het profiel in de checkout getoond mag worden ja of nee.

•

Carrier profile | Hier selecteert u het vervoerdersprofiel welke u wilt tonen in de checkout.
Let op, hier zijn alle vervoerdersprofielen te zien dus niet alleen de afhaallocaties. Zorg dat u
de juiste service selecteert van de vervoerder.

•

Title | Hier kan u aangeven hoe u dit vervoerdersprofiel wilt benoemen. Deze titel wordt
getoond in de checkout.

•

Price | Heeft u gekozen om de transportkosten zelf in te stellen en niet via de
transportkosten die ingesteld staan bij Transsmart? Dan kunt u hier de transportkosten
instellen. Deze prijs telt mee in het totaal af te rekenen bedrag voor de klant. Wanneer u hier
niets invult zal er een bedrag van €0,00 getoond worden in de checkout. Wilt u ‘geen
transportkosten’ instellen vanaf een x-bedrag, maak dan gebruik van de Magento
functionaliteit ‘winkelwagen prijsregels’. Vraag hiervoor advies aan uw Magento partner. Dit
is te combineren met SmartConnect en de prijzen die u instelt via stores > configuration >
sales > Transsmart. Resultaat is dat u in de checkout vanaf een x-bedrag aan productwaarde
een transport prijs van € 0,- ziet staat.

•

Action | Hier kunt u eventueel een profiel verwijderen indien u deze niet meer gebruikt.
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Wanneer u iets hebt gewijzigd in een of meerdere profielen, kies dan rechtsboven voor ‘Save Config’.
De pickup locaties worden getoond in een kaart van Google Maps. Hiervoor heeft u een Google API
key nodig. Deze kunt u configureren onder de pickup profiles bij ‘Google Maps API key’.
Wanneer u bijvoorbeeld onderstaand in uw configuratie heeft ingesteld (dit is slechts een voorbeeld):

Dan ziet dit er in de checkout als verzendoptie als volgt uit:
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Indien de klant op de button ‘Selecteer locatie’ klikt opent zich de volgende pop-up waar de klant de
afhaallocatie kan kiezen:

3.4

Instellen Transsmart bezorgopties

In het Transsmart menu (Stores > Configuration > Sales > Transsmart) vindt u het tabblad Shipping
Methods. Hier kunt u instellen welke vervoerders u wilt laten zien in de checkout als bezorgoptie. Dit
houdt in dat de zending op het afleveradres wordt afgeleverd.

3.4.1
•

Standaard instellingen bezorgopties
Shipping Methods to Profiles Map | Indien u gebruik maakt van fixed rates in Magento kunt
u hier kiezen met welk vervoerdersprofiel u deze zendingen zou willen versturen. Het
instellen van de fixed rates gebeurt via Stores > Configuration > Shipping Methods > Flat
Rate.

•

Shipping Carrier Title on Frontend | Hier geeft u aan hoe u wilt dat de bezorgopties worden
genoemd in de checkout.
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Wanneer u iets hebt gewijzigd in een of meerdere velden, kies dan rechtsboven voor ‘Save Config’.

3.4.2

Bezorgopties configureren

In het tabblad ‘Shipping Methods’ in het Transsmart menu kunt u bij Delivery methods aangeven
welke bezorgopties u in de checkout wilt weergeven voor uw klant.

•

Active | Hier geeft u aan of het profiel in de checkout getoond mag worden ja of nee.

•

Carrier profile | Hier selecteert u het vervoerdersprofiel welke u wilt tonen in de checkout.
Let op, hier zijn alle vervoerdersprofielen te zien dus niet alleen de bezorgopties. Zorg dat u
de juiste service selecteert van de vervoerder.

•

Title | Hier kan u aangeven hoe u dit vervoerdersprofiel wilt benoemen. Deze titel wordt
getoond in de checkout.
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•

Price | Hier kan u de transportkosten instellen. Deze prijs telt mee in het totaal af te rekenen
bedrag voor de klant. Wanneer u hier niets invult zal er een bedrag van €0,00 getoond
worden in de checkout. Wilt u ‘geen transportkosten’ instellen vanaf een x-bedrag, maak dan
gebruik van de Magento functionaliteit ‘winkelwagen prijsregels’. Vraag hiervoor advies aan
uw Magento partner. Dit is te combineren met SmartConnect en de prijzen die u instelt via
Stores > Configuration > Sales > Transsmart. Resultaat is dat u in de checkout vanaf een xbedrag aan productwaarde, een transport prijs van € 0,- ziet staat.

•

Action | Hier kunt u eventueel een profiel verwijderen indien u deze niet meer gebruikt.

Wanneer u iets hebt gewijzigd in een of meerdere profielen, kies dan rechtsboven voor ‘Save Config’.

Wanneer u bijvoorbeeld onderstaand in uw configuratie heeft ingesteld (dit is slechts een voorbeeld):
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Dan ziet dit er in de checkout als volgt uit:

3.5

Mapping parameters

Als uw webshop gebruik maakt van meerdere straatvelden, kunt u instellen welk veld waarvoor
gebruikt dient te worden. Dat kan via Stores > Configuration > Sales > Transsmart > Transsmart
mapping parameters.
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Description, Country of origin, HS code en Reason of export gebruikt u alleen in geval van douane
plichtige documenten waarvoor u een (paperless) invoice mee moet sturen. Wilt u hier gebruik van
maken, dan moeten deze diensten voor u bij Transsmart gekoppeld zijn. Neem hiervoor contact op
via support.transsmart.com.

3.6

Vervoerdersprofielen per land instellen

In het tabblad Stores > Configuration > Sales > Transsmart Booking Profiles kunt u per vervoerder
bepalen voor welke landen het vervoerdersprofiel zichtbaar is. Dit wordt bepaald op basis van de
landcode die de klant als afleveradres heeft gekozen. U kunt kiezen voor alle landen of voor
specifieke landen. Wilt u meerdere landen (de-)selecteren, dan houdt u de Ctrl-toets in.
Wanneer u iets hebt gewijzigd in een of meerdere profielen, kies dan rechtsboven voor ‘Save Config’.

3.7

Afzenderadres instellen

Het afzenderadres komt uit de standaard Magento instellingen. Het adres kunt u instellen via stores
> general > general > store information. Dit adres wordt standaard meegestuurd naar Transsmart
en als afzenderadres gebruikt in de boekingen.

Voor handmatige boekingen in MyTranssmart is standaard jullie bedrijfsadres ingesteld. Dit is
eventueel aan te passen door in te loggen in MyTranssmart. Ga vervolgens bovenin naar ‘Manage
account’ en kies voor Dispatch locations. Hier staat het afzenderadres ingesteld welke voor
handmatige boekingen in MyTranssmart wordt gebruikt.
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4 Printen vanuit Magento
Het printen vanuit Magento is volledig geïntegreerd. Dit moet echter eenmalig geconfigureerd
worden in MyTranssmart om het te laten werken.
Om te kunnen printen met Magento heeft u het printprogramma QZ Tray altijd nodig. Daarnaast is
het noodzakelijk om ook het printprogramma SmartPrint te installeren om vanuit Magento te
kunnen printen.
De hulpprogramma's moeten worden geïnstalleerd en toegankelijk zijn op het niveau waarop u de
labels afdrukt, dat wil zeggen lokaal als de printers lokaal zijn geïnstalleerd of op de printserver als u
labels afdrukt via een server.

A. Qz tray installeren
Om de meest recente versie van dit programma te downloaden, logt u eerst in op MyTranssmart.
Indien u bent ingelogd klikt u in MyTranssmart op de printerknop (rechtsboven) en vervolgens op
‘download QZ Tray’:

Het QZ Tray icoontje zal rechts onderin uw taakbalk verschijnen. Wanneer deze groengekleurd is,
heeft u het programma succesvol geïnstalleerd.

Tip: klik met de rechtermuisknop op het icoontje van QZ Tray, onderin uw taakbalk. Klik vervolgens
op ‘automatically start’. Het programma zal nu altijd automatisch opstarten bij het aanzetten van uw
pc.
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B. SmartPrint installeren
Om vanuit Magento te kunnen printen (zonder port forwarding) heeft u de SmartPrint tool nodig.
Om de SmartPrint tool te configureren voert u eenmalig onderstaande acties uit.

•

Klik nogmaals op de printerknop (rechtsboven) en vervolgens op ‘download Smartprint’.

•

Het SmartPrint icoontje zal rechts onderin uw taakbalk verschijnen.

•

Klik met de rechtermuisknop op het icoon en kies connection status

•

Vul de user credentials in en druk op de connect button

•

Herstart de SmartPrint. Deze staat rechts onderin uw taakbalk. Klik met uw rechtermuis op
Exit. Start SmartPrint opnieuw door op uw Windows toets te drukken, vervolgens
SmartPrint te typen en Enter te drukken.

C. Printers instellen in MyTranssmart
Zorg ervoor dat eerst QZ-tray eerst is opgestart en het icoontje op groen staat. Start daarna
SmartPrint op en log in op MyTranssmart.
•

Klik daarna rechtsboven op het persona icoontje en kies vervolgens voor MyDetails.

•

Ga naar ‘printing’ en selecteer het vakje ‘print with SmartPrint’.

•

Selecteer de beschikbare connectie.

•

Selecteer daarna de printer waarmee u wilt printen.

•

Klik op de knop ‘save’.

Per gebruiker kunnen er verschillende printers worden gedefinieerd maar er kan maar via eén
SmartPrint tool connectie worden gemaakt.
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5 Table rates
Magento kent zogeheten ‘table rates’. Dit is een functionaliteit waarmee u transportprijzen verder
kunt specificeren in de checkout. Deze table rates werken ook in combinatie met de Transsmart
vervoerdersprofielen. Zo heeft u de mogelijkheid om op basis van onderstaand te specificeren welke
vervoerdersprofielen getoond mogen worden in de checkout en kunt u de prijzen per profiel hiervoor
laten afwijken.
•

Bestemming vs. gewicht

•

Bestemming vs. subtotaal bestelling

•

Bestemming vs. aantal artikelen

Table rates is een Magento-functionaliteit. Voor meer informatie hierover adviseren we u om contact
op te nemen met uw Magento partner. De uitleg in dit document betreft enkel een uitleg voor het
Transsmart gedeelte in table rates.

A. Inrichten van table rates
Om per regel van table rates te kunnen bepalen welk vervoerdersprofiel aangeboden mag worden,
moet u de ID-codes van de vervoerdersprofielen opzoeken. Log hiervoor in op MyTranssmart, ga
vervolgens naar ‘Manage account’ en kies in het menu voor ‘Booking profiles’. Hier ziet u per
vervoerdersprofiel een uniek ID. In onderstaand voorbeeld is dit D4U1, D4U2 etc.

20 / 22

Een table rate op basis van subtotaal van de bestelling ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit;

In de laatste kolom is er een ruimte bijgekomen voor ID-codes van de vervoerdersprofielen. De table
rate is als volgt uit te lezen;

Heeft uw klant een zending naar NL met een orderwaarde tussen de 0 en 20 euro, dan krijg uw klant
2 vervoerdersprofielen te zien in de checkout namelijk:
•

D4U1: DHL 4 You Avond levering voor € 2,50

•

D4U2: DHL 4 You standaard levering voor € 2,00

Zou de zending een orderwaarde van € 50,- of hoger hebben, dan krijgt de klant enkel D4U oftewel
DHL 4 You standaard, niet bij buren voor € 0,- te zien in de checkout.

Let op, table rates werken op dit moment nog niet met profielen waarbij een afhaallocatie gekozen
moet worden (V1.1). U kan op dit moment dus alleen table rates gebruiken bij bezorgopties.

Deze logica werkt exact hetzelfde voor table rates op basis van bestemming vs. gewicht en
bestemming vs. aantal artikelen.
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6 Extensieversie en hyperlinks
Via het configuratie menu, stores > configuration > sales > Transsmart, kunt u zien welke versie van
SmartConnect u in gebruikt hebt.

Tevens vindt u hier hyperlinks naar:
•

MyTranssmart, zowel acceptatie (test omgeving) als de productie omgeving.

•

Handleidingen van Magento en MyTranssmart.

•

Transsmart Support desk.

In onze support desk kunt u eventuele vragen en wensen bekend maken. Via de support portal kunt
u, door bij announcements te kiezen voor ‘follow’, op de hoogte gehouden worden van updates,
onderhoudswerkzaamheden en storingen van alle betrokken partijen. U dient in de support portal de
eerste keer te kiezen voor ‘sign up’. Met uw e-mailadres kunt u zelf een wachtwoord aanmaken. Is uw
e-mailadres al in gebruik? Kies van voor ‘forgot my password’. Hierna kunt u een nieuw wachtwoord
aanmaken.
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