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VQMOD IS NOODZAKELIJK
Je hebt vQmod nodig voor deze extensie.
1) Download de laatste versiie op https://github.com/vqmod/vqmod/releases
2) Uploaden/installeren op je server

AANPASSINGEN DIE JE MOET DOEN
De map creditinvoice2.1.zip uitpakken. Voordat je de bestanden in de map .zip upload naar je server pas
je eerst de gegevens aan zoals hieronder beschreven.

Voeg je bedrijfsgegevens toe in het xml bestand.
Open het credit_invoice_edit.xml bestand en vervang de tekst door je bedrijfsgegevens in te vullen.
$_['text_company_details'] = 'ADD YOUR COMPANY DETAILS HERE';
$_['text_company_details'] = 'ZET HIER JE BEDRIJFSGEGEVENS NEER';
Gebruik je andere talen dan Engels en Nederlands dan kopieer/plak je de <file … </file> en vervang je de
taal door de taal die je gebruikt.
<file name="admin/language/hier-je-taal-neerzetten/sale/order.php">
...... en vertalen ......
</file>
Je bedrijfsgegevens worden zichtbaar onderaan de creditfacturen en ook onderaan je facturen. Als je
geen bedrijfsgegevens wilt tonen verwijder alleen de tekst die tussen ' ' staat.

Nieuwe bestelstatus toevoegen
Login in je admin en voeg de volgende nieuwe bestelstatus toe: Creditfactuur. Daarna opslaan.

Bestelstatus ID aanpassen
Als je na de installatie van OpenCart geen wijzigingen in de bestelstatussen hebt gemaakt dan is het ID
van de bestelstatus die je net hebt toegevoegd 17. Is dit niet het geval controleer dan welk ID de
bestelstatus heeft en pas deze aan in het credit_invoice.xml bestand op regel 444:
if ($order_info['order_status_id'] != 17 && $data['order_status_id'] == '17') {

Bestand opslaan.

Upload files
Upload de mappen admin en vqmod via FTP naar de root op je server.
Er worden geen bestanden overschreven.

Login
Ga in je admin naar Extensies => Modules en installeer de Creditfacturen module, open de module en volg
de instructies.

Ga naar Verkoop => Bestellingen. Je ziet een nieuwe rode button in het overzicht bovenaan. De button
wordt actief als je één of meer bestellingen selecteert. Klik op de blauwe button (potlood icon) om een
bestelling te bewerken. In de bestelgegevens klik je op de groene button om een Creditfactuur nummer
aan te maken.

Ga daarna naar de tab Geschiedenis. Zodra je een Creditfactuur nummer hebt aangemaakt moet je de
bestelstatus wijzigen. Selecteer de bestelstatus “Creditfactuur” en klik op de button “Geschiedenis
toevoegen” om de producten terug te plaatsen in voorraad zodat deze weer is bijgewerkt.
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Rapportages
Ga naar Rapportages => Verkoop => Bestellingen. Kies de Begin- en Einddatum, selecteer Sorteren op en
selecteer Bestelstatus “Creditfactuur”. Klik op de button “Filteren” voor het resultaat.

Support
Als je support nodig hebt stuur dan een e-mail naar opencart@dymago.nl met de volgende gegevens:
- je OpenCart versie
- het bestelnummer toe je deze extensie kocht + website waar je hem gedownload hebt.
- je bedrijfsgegevens
- je webshop URL + backend login (gebruikersnaam en wachtwoord)
- je FTP gegevens
Als je bovenstaande informatie niet verstrekt kan er geen ondersteuning worden gegeven.

Onze toevoeging is gemaakt voor de standaard OpenCart versies. Wij zijn niet verantwoordelijk voor welke schade
dan ook. Gebruiken op eigen risico.
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