
Разширителен модул за доставка с Rapido за Magento 
 

Инструкция за инсталация 
 

 
Версия на документа 1 
Дата на последна промяна 16.05.2017 
Версия на модула 1.0.0 
Дата на публикуване на текущата версия 16.05.2017 
Поддържани версии на Magento 2.1.x 
Системни изисквания: - Правилно инсталиран и настроен Magento 

без модификации по ядрото на системата; 
- PHP 5.4.x или по висока версия; 
- MySQL 5.0.x или по висока версия; 
- SOAP extension; 
- php max_execution_time > 180 
- php max_input_time > 180 
- php memory_limit > 128M 

 
 
Лицензионно споразумение  
 
 
Настоящият Модул за доставка с Rapido за Magento, наричан по-долу за краткост СОФТУЕР, е 
обект на интелектуална собственост. Авторските права над СОФТУЕРА са притежание на "Rapido" 
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 
 
Zip архивът съдържа install директория. Съдържанието от директория install трябва да 
бъде копирана в {magento_install_dir}/app/code/ директория. 
 
След което следвайте един от двата посочени по-долу 2 метода за инсталация на модула: 
 
Метод 1 - чрез браузър: Този метод изисква да имате настроени и работещи Cron tasks. В случай, 
че не сте го направили все още 
[http://devdocs.magento.com/guides/v2.0/config-guide/cli/config-cli-subcommands-cron.html] 
Тази настройка ще ви е необходима, не само за инсталиране на този модул. 
 
1.1. Отворете admin панела и отидете в System -> Web Setup Wizard -> Component Manager 
там можете да активирате/деактивирате всички налични модули.

 

 
1.2. Изберете extensa/module-rapido от таблицата и от колона Actions изберете Enable.

 

       



(В случай, че Magento е настроен правилно, ще видите известие, че всички системи се изпълняват 
правилно.) 

 
Освен това, преди да активирате модула, ще бъде предложено да се създаде резервно копие на 
системата. 
 
1.3. Следвайте стъпките докато завършите инсталацията 
 
Метод 2 - Shell 
Този метод е по-подходящ за системни администратори. Изисква се SSH достъп до сървъра. 
За да въведете командите трябва да се намирате в главната директория на Magento 
 
2.1. За активиране на модула въведете следната команда 
php -f bin/magento module:enable Extensa_Rapido

 
 
2.2. След изпълнението въведете  
 
 
php -f bin/magento setup:upgrade 

       



 
 
Продължете с настойката на модула. 
 
3. Изчистете кеша от System -> Cache Management -> Select All -> Actions: Refresh -> Submit. 

       



 

       



 
 
4. Отворете Stores -> Configuration -> SALES -> Shipping Methods -> Rapido, за да конфигурирате 
модула според вашите нужди. 

       



 

 
 

       



4.5.1 -  Активно (Enabled) на модула изберете Да (Yes), за да го активирате. 
4.5.2 - Тестов режим (Ако за Тестов модел изберете Да всички заявки ще се пращат към тестовата 
система на Рапидо); 
4.5.3 - Потребителско име за достъп до Рапидо. 
4.5.4 - Парола за достъп до Рапидо. 
4.5.5 - ‘Изтеглете номенклатурата’ е поле в което се въвежда броя на записи които да се 
изпълняват наведнъж. 
4.5.6 - ‘Обновете номенклатурата’ - с този бутон се обновява информацията за държави, населени 
места, квартали, улици. 
4.5.7 - ‘Изтеглете информация’ - с този будон се извлича информация от системата на Рапидо 
свързана с офис/склад на подателя, позволени градски услуги, позволени международни услуги. 
4.5.8 - Офис/склад от който ще се изпращат пратките. 
4.5.9 - Това поле се попълва автоматично при избор от поле 4.5.8. 
4.5.10 - Това поле се попълва автоматично при избор от поле 4.5.8. 
4.5.11 - Това поле активира възможност за избор на фиксиран час за доставка в чекаут формата на 
сайта. 
4.5.12 - Ще се използва ли обратна разписка при доставка. 
4.5.13 - Ще се използват ли обратни документи при доставка. 
4.5.14 - Опция за предварителна застраховка на доставката. 
 

 
 
4.5.15 - Полето маркира пратките от този подател като чупливи. 
4.5.16 - В това поле се избират всички възможни услуги за градски доставки. 
4.5.17 - В това поле се избират всички възможни услуги за международни доставки. 

       



4.5.18 - Автоматичен печат след отваряне на PDF. 
4.5.19 - Етикетен принтер. 
4.5.20 - Изпращане на Email при завършена поръчка. 
 

 
 
4.5.21 - Текстът от това поле се подава при заявката за куриер. 
4.5.22 - Тегло по подразбиране на пратката в случай, че продуктите нямат тегло. 
4.5.23 - Страна платец на доставката. 
4.5.24 - Изчислението на сумата за доставка става на базата на платец/подател. 
4.5.25 - Сумата до която трябва да достигне цената на продуктите в количката за да се активира 
безплатна доставка. Ако не желаете безплатна доставка оставете полето празно. 
4.5.26 - Фиксирана цена за доставка за градски услуги. Ако не желаете фиксирана цена оставете 
полето празно. 
4.5.27 - Фиксирана цена за доставка за международни услуги. Ако не желаете фиксирана цена 
оставете полето празно. 
4.5.28 - Опция за съботен разнос. 
4.5.29 - Възможност за получателя да прегледа доставката преди да я приеме. 
4.5.30 - Възможност за тестване на артикула преди плащане. 
4.5.31 - Използване на паричен превод вместо наложен платеж. 
4.5.32 - Валута с която стават плащанията. 
4.5.33 - Статусът на всяка поръчка след генериране на товарителница. 
4.5.34 - Статусът на всяка поръчка при предаване на куриер. 

       



 
 
4.5.35 - Статус на поръчката при изплащане на наложен платеж. 
4.5.36 - Доставка до следните държави дава възможност на избор на специфични държави до 
които да е възможна доставка 
4.5.37 - Доставка до конкретни. Активна опция само ако 4.5.36 е зададено доставка до следни 
държави. 
4.5.38 - Ако опцията е активна метода за доставка се показва със съобщение дори условията на 
поръчка да не отговарят на настройките. 
4.5.39 - Съобщение към т. 4.5.38. 
4.5.40 - Начин на подреждане. 
 

       



 
 
5. След като сте попълнители полетата за настройка на модула, натиснете бутона "Запиши 
конфигурация", намиращ се в горния десен ъгъл на екрана. Уверете се, че в полето „Активно“ сте 
избрали „Да“. 
 
6. За да се осигури коректната работа на модула на Рапидо е нужно в магазина да бъде разрешена 
и зададена по подразбиране валута Български лев (BGN). За да направите нужните настройките 
отворете Stores -> Configuration -> General tab -> Currency Setup, изберете Български лев в трите 
полета и натиснете бутон „Запиши конфигурация“, намиращ се в горния десен ъгъл на екрана. 
 

 
Допълнително изискване на модула е мерната единица за тегло да бъде кг. В Magento 2 това се 
прави от Stores -> Configuration -> General -> Locale Options -> Weight Unit 

       



 
 
 

Със запазване на направените настройки приключва процедурата по инсталация на модула. 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!  
Вече имате работещ модул за доставка с Рапидо! 

 
 

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). 

       



 
 
3. След като клиент направи поръчка, имате възможност да генерирате товарителница към 
Рапидо. За целта отворете административния панел на вашия онлайн магазин (Magento) и 
изберете от менюто Продажби -> Поръчки (Sales -> Orders) и отворете детайлен преглед на 
поръчка, за която клиентът е избрал доставка чрез Рапидо. За съответната поръчка се появява 
допълнителена секция „Товарителница (Рапидо)“ в лявото меню. Кликнете на съответния таб и ще 
се визуализират възможностите за допълнителни настройки, които можете да промените преди 
генериране на товарителница и бутон „Създай“ в долната част.  
 

       



4. След успешно генериране в таб Товарителница  ще се появи бутон ‘Свали’, откъдето можете да 
принтирате и самата товарителница.

 

       



 
 
5. Всички генерирани товарителници към “Рапидо” отиват автоматично към меню “Рапидо 
поръчки”. 

       



 
 
 
 

       


