Manual de utilizare modul Smart Bill
pentru WooCommerce
1. INSTALARE
Dupa ce ai descarcat modulul, acesta se poate instala in 2 moduri.
Metoda 1 (metoda usoara)
Mergi in panoul de administrare WordPress si apoi in sectiunea Module -> Adaugare
module.

Pe aceasta pagina, in partea de sus, apasa pe butonul "Incarcare modul" din meniu.

Foloseste formularul din pagina pentru a selecta fisierul .zip din calculatorul tau si apasa pe
butonul "Instaleaza acum".

Pagina urmatoare iti va spune ca modulul a fost instalat cu succes. Va fi un link numit
"Activare modul" pe care va trebui sa il apesi pentru a finaliza instalarea.

Metoda 2
Aceasta metoda necesita folosirea unui client de FTP pentru a urca modulul pe serverul tau.
Vei avea nevoie sa stii detaliile de conectare.
Dezarhiveaza fisierul zip. Foloseste clientul tau de FTP pentru a naviga in directorul unde ai
instalat WordPress. Navigheaza in folderul wp-content -> plugins si transfera directorul
dezarhivat.
Dupa ce transferul s-a finalizat, intra in panoul de administrare WordPress si mergi la Module
-> Lista module. Acolo vei vedea modulul dar va fi dezactivat. Apasa link-ul "Activeaza"
pentru a finaliza instalarea.

2. AUTENTIFICARE
Pentru a putea folosi modulul, va trebui intai sa te autentifici cu contul de Smart Bill Cloud.
Daca nu ai deja un cont, acceseaza https://cloud.smartbill.ro/inregistrare-cont/.

Acceseaza sectiunea de Autentificare din meniul Smart Bill.

In pagina de autentificare, completeaza datele contului tau si apasa pe butonul
"Autentificare". Daca autentificarea a fost realizata cu succes atunci un mesaj va fi afisat pe
pagina.

3. CONFIGURARE
Dupa autentificare acceseaza pagina "Setari" din meniul "Smart Bill".

a. Alege "Compania implicita" din lista.
b. Setari TVA
Alege daca preturile introduse de tine pe produse includ sau nu tva, alege cota de TVA pe
care o aplici atat pe produse cat si pe transport.

c. Setari emitere documente
Alege tipul de document emis (factura sau proforma), seria implicita a facturii, unitatea de
masura, moneda in care sunt preturile din WooCommerce introduse, moneda documentului
emis, daca sa incluzi transportul pe factura.
Poti alege si daca vrei sa salvezi clientul in contul tau de Smart Bill sau daca vrei sa folosesti
gestiunea.

Apasa pe butonul "Salveaza modificarile" pentru a salva setarile tale.
4. UTILIZARE
Pentru a emite un document, intra in detaliile unei comenzi din WooCommerce si in partea
dreapta-sus poti apasa butonul "Emite in Smart Bill" pentru a emite documentul conform
setarilor tale.

Vei fi redirectionat in contul tau Smart Bill Cloud unde vei vedea toate datele comenzii
completate in pagina de factura.
Dupa ce vei emite factura, seria si numarul acesteia vor aparea in detaliile comenzii in partea
dreapta-sus.

De asemenea, seria si numarul facturii vor aparea si in lista de comenzi, pe coloana
SmartBill.

