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Lisäosan asentaminen
Lisäosan asentaminen vastaa normaalin WordPressin lisäosan asentamista.
1. Pura wc-invoice_latest.zip paketin sisältämä wc-invoice kansio WordPress-asennuksen
wp-content/plugins kansioon.
2. Kirjaudu sisään WordPressin hallintapaneeliin ja mene Lisäosa > Asennetut lisäosat.
3. Klikkaa ”Ota käyttöön” kohdasta WooCommerce Invoice. Lisäosa on nyt päällä, mutta sen
asetukset on vielä syötettävä.
4. Mene WooCommerce > Asetukset > Kuitit. Syötä seuraavat tiedot:
a. Logon URL
i. URL-osoite kuvaan, jota käytetään kuiteissa
b. Yritys
c. Yhteystiedot
5. Jos haluat lähettää kuitin asiakkaan sähköpostiin tilauksen yhteydessä, valitse ”Tilausta
käsitellään” -sähköposti kohdasta ”Liitä sähköposteihin”.
6. Kuitit on nyt otettu käyttöön ja kauppias voi tulostaa tilauksille kuitteja joko yksitellen tai
ryhmänä.

Kuittien tulostaminen
Kuitti voidaan tulostaa tilauksille yksitellen tai massatoimintona useille tilauksille kerralla.

Ryhmänä tulostaminen
1. Mene WooCommerce > Tilaukset
2. Ruksita ne tilaukset, joiden kuitit haluat tulostaa
3. Valitse massatoiminnoista ”Tulosta kuitit”
4. Klikkaa ”Hyväksy”. Kuitit aukeavat pdf-tiedostona selaimeen.

Yksitellen tulostaminen
1. Mene WooCommerce > Tilaukset
2. Paina tulostimen kuvaa tilauksen kohdalta.

Oman kuittipohjan luominen
Lisäosa tukee omia HTML/CSS-määriteltyjä kuittipohjia. Kuittipohja luodaan lisäämällä lisäosan
tiedostoihin php-tiedosto, joka määrittelee, miltä kuitti näyttää. Alla on kuvattu kuittipohjan
luominen vaiheittain. Kuittipohjan luominen vaatii osaamista HTML- ja CSS-merkkauskielistä
sekä PHP:stä, joten sitä suositellaan ainoastaan kokeneille käyttäjille.
1. Lisää uusi php-tiedosto vapaasti valittavalla nimellä kansioon wp-content/plugins/wcinvoice/templates. Vaihtoehtoisesti voit kopioida basic.php kuittipohjan ja käyttää sitä
pohjana.
2. Lisää kuittipohjaan haluamasi tyylit <style>-tagien sisään sekä kuitin sisältö. Alla on
kuvattu käytettävissä olevat muuttujat.
3. Valitse luotu kuittipohja lisäosan asetuksista.

Muuttujat kuittipohjassa
Muuttuja

Kuvaus

$company

Lisäosan asetuksista syötetty yrityksen nimi.

$contact_details

Lisäosan asetuksista syötetyt yhteystiedot.

$logo

Lisäosan asetuksista syötetty logon URL-osoite.

$order

WooCommercen Order-objekti. Sisältää tiedot tilauksesta. Katso
dokumentaatio: https://docs.woocommerce.com/wc-apidocs/classWC_Order.html

Basic.php kuittipohjan käyttäminen on suositeltavaa, koska siinä näkyy, miten $order-objektin
tietoja hyödynnetään.

Sivun koko kuitissa
Normaalisti tyylitiedostoissa käytetään pikseleitä, kun sisältöä näytetään näytöllä. Kuitenkin
paperilla käytetään millimetrejä, koska ne kuvaavat pikseleitä paremmin fyysisiä mittoja. CSS
tukee millimetriä yksikkönä (mm), joten sen käyttöä suositellaan kuittipohjaa luodessa. A4-sivun
leveys on 210mm ja pituus 297mm, mutta marginaalit vievät osan siitä. Alla on tyyli, jolla saa
määritettyä omat marginaalit.
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Tuki
Jos sinulla tulee kysyttävää lisäosan käyttämisestä, tavoitat asiakaspalvelun osoitteesta
asiakaspalvelu@markup.fi.

