
  

Разширителен модул за доставка с Еконт Експрес за Prestashop 

Инструкция за инсталация 

 

 

Версия на документа 1.0 

Дата на последна промяна 06.06.2014 

Версия на модула 1.1 

Дата на публикуване на текущата версия 06.06.2014 

Поддържани версии на PrestaShop 1.5.x; 1.6.0.0, 1.6.0.1, 1.6.0.2, 1.6.0.3, 1.6.0.4, 
1.6.0.5, 1.6.0.6 

Системни изисквания - Правилно инсталиран и настроен 
PrestaShop без модификации по ядрото; 

- PHP 5.2.x или по висока версия; 
- MySQL 5.0.x или по висока версия; 
- cURL PHP extension; 
- SimpleXML PHP extension; 
- php max_execution_time > 180 
- php max_input_time > 180 
- php memory_limit > 128M 
- mysql wait_timeout > 180 
- mysql max_allowed_packet > 16M 
- mysql max_updates > 120 000 
- apache timeout > 180 
- apache RLimitCPU > 180 
- mod_fcgid FcgidIOTimeout > 180 
- server httpd_can_network_connect = true 

 

 

Лицензионно споразумение 
 

Настоящият Модул за доставка с Еконт Експрес за PrestaShop, наричан по-долу за краткост 

СОФТУЕР, е обект на интелектуална собственост. Авторските права над СОФТУЕРА са 

притежание на "Еконт Експрес" ООД. 

Нямате право да продавате, променяте,  лицензирате и/или създавате производни 

произведения. 

СОФТУЕРЪТ се разпространява безплатно и се предоставя "ТАКЪВ КАКЪВТО Е", без гаранция от 

какъвто и да е вид, явна или неявна, включително но и не само търговски гаранции, годност за 

определена цел и ненарушаване. Разработчикът или притежателят на авторското право в 

никакъв случай не носят отговорност за преки или непреки загуби, вреди или пропуснати ползи 

настъпили в резултат от ползването или невъзможността за използване на СОФТУЕРА. 

С инсталацията на СОФТУЕРА, ползвателят се съгласява с горните условия. 

 

 

 

 

 



  

Инсталация 
 

1. Проверете версията на PrestaShop магазина, върху който ще интегрирате разширителния 

модул. Това може да направите от административния панел, версията е изписана в 

долната лява част на страницата: 

 

 

 
 

 

 

 



  

2.  Отворете административния панел на магазина, отидете на списъка с модули като 

кликнете на меню Модули -> Модули. Натиснете бутона „Добавете нов модул“ (Add new 

module), изберете инсталационния архив на Еконт модула и го качете в системата, като 

натиснете бутона „Прикачи този модул“ (Upload this module). 

 

 
 

3. След успешно качване на файловете, от списъка с модулите, намерете в списъка новите 

модули "Еконт Експрес" (намиращ се в категория доставки - Shipping & Logistics) и "Еконт 

Експрес наложен платеж" (намиращ се в категория плащания - Payment & Gateways). За да 

инсталирате модулите, кликнете на бутона за инсталация „Инсталирай“ ("Install"). 

 

 



  

4. След успешна инсталация на двата модула, трябва да конфигуритате модула "Еконт 

Експрес", като кликнете бутона "Направи" (Configure), намиращ се под описанието на 

модула "Еконт Експрес". 

 

5. Конфигурирайте модула, като попълните необходимите данни: 

 Тестов модел (Ако за Тестов модел изберете Да всички заявки ще се пращат към 

тестовата система на ЕКОНТ); ВНИМАНИЕ: Потребителските имена и пароли за 

двете системи са различни, затова ако не разполагате с потребителско име и 

парола за тестовата система – изберете „Не“ от падащото меню. 

 Потребителско име за достъп до e-Econt; 

 Парола за достъп до e-Econt; 

 Кликнете на бутона "Обновете информацията", и изчакайте докато се изтегли 

нужната информация от сървърите на Еконт и се появят нови полета с различни 

настройки на модула;  

ВНИМАНИЕ! Изчакайте търпеливо без да натискате нищо друго по страницата. 

Процесът по изтегляне на информацията е сравнително бавен и може да отнеме 

няколко минути. В случай, че процесът продължи повече от 10 минути – опитайте 

отново, като кликнете повторно бутона „Обновете информацията ”.  

  

 
 

 

 

 

 

 



  

6. Попълнете останалите полета и конфигурирайте модула според вашите нужди. 

 

 



  

7. След като сте попълнители полетата за настройка на модула, натиснтете бутона "Запиши", 

намиращ се в долната част на страницата. Уверете се, че за Статус сте избрали „Включено“. 

 

8. За да се осигури коректната работа на модула на Еконт Експрес е нужно в магазина да 

бъде добавена и направена по подразбиране валута Български лев (BGN). 

За да добавите валута Български лев (BGN) влезте в меню Локализация -> Валути 

(Localization->Currency) и кликнете бутона “Add new currency”. 

Попълнете полетата по следния начин: 

 Currency name: Български лев 

 Международен код: BGN 

 Numeric ISO code: 975 

 Символ: лв. 

 Валутен курс: 1 

 Currency format:  

 

 



  

 
 

След като в магазина има добавена валута Български лев, за да я направите валута по 

подразбиране(default currency), от административния панел влезте в меню Локализация -> 

Локализация (Localization -> Localization). В блок "Настройка" (Configuration) изберете 

Валута по подразбиране (Default currency): Български лев. 

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!  

Вече имате работещ модул за доставка с Еконт Експрес! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Допълнителна информация 

 
1. За да бъде изчислена правилно цената за доставка, клиентите на магазина трябва да 

въвеждат коректен адрес за доставка, избирайки някое от предложенията в падащите 

менюта. Падащото меню при попълване на адреса се появява след въвеждане на 

няколко букви. 

След въвеждане на коректен адрес, клиентът трябва да кликне на бутона Изчисли цена 

за да види стойността на доставката. 

 
2. За да бъде изчислена правилно цената за доставка, всички избрани от клиента 

продукти трябва да имат предварително зададено реално тегло (различно от 0). В 

противен случай, при натискане на бутон „Изчисли цена” системата връща съобщение 

„Поръчката се обработва”. След получаване на това съобщение клиентът има 

възможност да довърши процеса на поръчка, но в последствие, преди да имате 

възможност да генерирате товарителница, системата ще изиска въвеждане на тегло за 

всеки от поръчаните продукти. 

 

 

 



 

3. След като клиент направи поръчка, трябва да генерирате товарителница към ЕКОНТ. За 

целта отворете административния панел на вашия онлайн магазин (PrestaShop) и 

изберете от менюто Поръчки->Поръчки (Orders->Orders) и отворете детайлен преглед на 

поръчка, за която клиентът е избрал доставка чрез Еконт Експрес. 
 

За съответната поръчка се появява допълнителен блок с различни настройки, които 

можете да промените преди генериране на товарителница и бутон „Генериране“ в 

долната част. 
 

След успешно генериране ще получите PDF файл със самата товарителница, а бутон 

„Генериране“ ще бъде заменен с номера на товарителницата. 
 

 

 

 

 

 

При възникнали проблеми или ако имате въпроси, може да се обръщате за 

допълнително съдействие и информация към отдел „Интернет Активност” на ЕКОНТ. 

 

тел.: 07001 7300 
 

email: info@econt.com 
 

website: www.econt.com 
 


