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Shipit-lisäosa Woocommerce-verkkokauppaan by Sivustonikkari. 
 
Huom! Tämä lisäosa vaatii Shipit API-tunnukset, jotka saat rekisteröitymällä maksutta  
osoitteesta shipit.fi 
 
Ohjelmistoriippuvuudet 
 
• WordPress (testattu versiolla 4.8.1) 
• Woocommerce (testattu versiolla 3.0.8) 
• Suositellaan PHP versio 7.0 
 
Lyhyt asennusohje 
 
1. Lataa .zip-paketti osoitteesta: https://sivustonikkarit.com/plugins/wc-shipit-by-

sivustonikkari.zip  
2. Mene WordPressin Lisäosat-välilehdelle oman sivustosi Ohjausnäkymässä 
3. Valitse ”Lisää Uusi” 
4. Paina ”Lataa lisäosa” painiketta sivun yläreunassa 
5. Valitse kohdassa 1. valitsemasi tiedosto 
6. Klikkaa ”Asenna nyt” (asennus voi kestää jonkin aikaa) 
7. Kun asennus on valmis, klikkaa ”Ota lisäosa käyttöön” -painiketta 
8. Tämän jälkeen määritä Shipit-lisäosan asetukset kohdassa Woocommerce->Asetukset 
9. Avaa Toimitus-välilehti ja klikkaa Yläreunan Shipit-linkkiä 
10. Täytä ainakin Personal Key ja Secret kentät ja Lähettäjän tiedot.  
11. Tallenna asetukset 
 
Nyt lisäosan pitäisi toimia. Voit tehdä lähetyksen klikkaamalla Woocommerce->Tilaukset(Orders) 
osioon ilmaantunutta Shipit-nappulaa. 
 
Koska kyseessä on Beta-versio, voi toiminnassa olla vielä puutteita. Ilmoitathan havaitsemistasi 
virheesta ja muutospyynnöistä joko sähköpostilla tai puhelimitse Sivustonikkarille: 
Riku Salminen, riku@sivustonikkari.fi, 050 4821 270 
 
Tai voit halutessasi käyttää vikailmoituslomaketta osoitteessa: https://sivustonikkari.fi/plugins  
 
Tässä vielä paras tapa ilmoittaa bugeista: 
 
• Kerro mitä olit tekemässä mahdollisimman tarkasti (mitä linkkiä tai nappia painoit, mitä olit 

valinnut/kirjoittanut) 
• Kerro, mitä oletit, että tapahtuisi  
• Kerro, mitä todellisuudessa tapahtui 
• Kerro myös, onko virhe kriittinen (toimintoa ei voi jatkaa lainkaan), pakko korjata (toimintoa voi 

jatkaa, mutta vika on selkeä), kosmeettinen (vika olisi kiva korjata) 
• Jos pystyt lisäämään näyttökaappauksen, se auttaa yleensä paljon 
 
Osa virheistä korjataan suoraan Shipit-pluginiin, jolloin saat uuden version automaattisesti 
klikkaamalla Asennetut lisäosat -osiossa ”Päivitä” -nappulaa. Osa korjataan Shipit-palvelusssa, jolloin 
vian pitäisi korjaantua automaattisesti. Joskus kyseessä voi olla yhteensopivuusongelma jonkin 
toisen lisäosan tai verkkokaupan ympäristön tai -asetusten kanssa. Tässä tapauksessa voi olla, että 
Sivustonikkari joutuu käymään tutkimassa verkkokauppasi – tai palvelimesi asetuksia. 
 

https://shipit.fi/
https://sivustonikkarit.com/plugins/wc-shipit-by-sivustonikkari.zip
https://sivustonikkarit.com/plugins/wc-shipit-by-sivustonikkari.zip
mailto:riku@sivustonikkari.fi
https://sivustonikkari.fi/plugins


  



Vielä tulossa: 
- Automaattinen hintalaskuri (tällä hetkellä vain asetuksissa syötetty hinta toimii, jos sitä ei 

ole syötetty, toimitus on ”maksuton”) 
- Suomen- ja ruotsinkieliset tekstit 
- Toimitusaikalaskuri 
- Usean tilauksen valinta toimitettavaksi samalla kerralla 
- Tilauksen tilan automaattinen muuttaminen tilaan ”Valmis”, kun Shipit-maksu on hoidettu 
- ”Tilaus on matkalla” -viestin valinta (Woocommerce vai Shipit) 
- Toimitus kotiovelle -vaihtoehto 

 
Seuraava versio on suunnitteilla viikolle 38 
 
Ohjelmistolisenssi ja vastuuvapautus 

Asentamalla tämän WordPress-lisäosan ja käyttämällä sitä sivuston omistaja, eli lisäosan 
käyttäjä hyväksyy seuraavat ehdot: 

1. Henkilökohtaisten tietojen käsittely 
 
Tämä WordPress-lisäosa ei tallenna käyttäjän, eikä hänen sivustonsa asiakkaiden henkilökohtaisia 
tietoja. Näitä tietoja saatetaan kuitenkin välittää käyttäjän omistaman sivuston tietokantaan tai 
sellaisille kolmansille osapuolille, joita vaaditaan lisäosan toimintaan. 
 
3. Omistusoikeudet  
 
Lisäosa on julkaistu GPL (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE) lisenssin alaisena, vapaan ohjelmistokoodin 
periaatteella.  
 
4. Kolmannen osapuolen toimittamat komponentit ja sisältö 
 
Lisäosa saattaa sisältää kolmannen osapuolen toimittamia komponentteja, kuten maksuttomia tai 
avoimen lähdekoodin ohjelmisto-osia, logoja, grafiikkaa, linkityksiä ja muita tietoja. Näihin osiin 
pätevät kuhunkin omat erilliset tekijänoikeudet ja lisenssiehdot, jotka on mainittu 
lähdekooditiedostoissa tai tekijänoikeuden omistajan sivustolla. Kaikissa tapauksissa tulee joka 
tapauksessa noudattaa Suomen ja Euroopan Unionin tekijänoikeuslainsäädäntöä.  

5. Takuun vastuuvapauslauseke  

Tämä lisäosa toimitetaan "sellaisenaan" ja "kuten saatavilla" vain sen varsinaiseen 
käyttötarkoitukseen. Lisäosan asennus ja käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Sivustonikkari 
sanoutuu irti kaikista lisäosaa koskevista takuista ja ehdoista, olivat nämä sitten suoria, epäsuoria tai 
lakisääteisiä, sisältäen, mutta ei rajoittuen, ehtoihin, jotka liittyvät myyntikelpoisuuteen, 
tyydyttävään laatuun, soveltuvuuteen tiettyyn käyttöön, tarkkuuteen tai kolmansien osapuolien 
oikeuksien kunnioittamiseen. Sivustonikkari ei takaa, että lisäosa vastaa käyttäjän vaatimuksia tai 
että toiminta jatkossa on keskeytymätöntä tai virheetöntä. 

6. Vastuun rajoitus  

Sivustonikkari ei ole missään tilanteessa vastuussa suorasta, erityisestä, epäsuorasta tai 
seuraamuksellisesta vahingosta, joka syntyy tämän lisäosan asennuksesta tai käytöstä, mukaan 
lukien omaisuusvahingot, säästöjen tai voittojen menetys sekä tietojen menetys. 
 
7. Muuta 
Tätä WordPress-lisäosaa koskevat myös Sivustonikkarin yleiset toimitusehdot niiltä osin kuin ne eivät 
ole ristiriidassa tämän ohjelmistolisenssi ja vastuuvapauslausekedokumentin kanssa. 

https://www.gnu.org/licenses/gpl.html
https://sivustonikkari.fi/yleiset-sopimusehdot/


 
 


	Ohjelmistoriippuvuudet
	Lyhyt asennusohje
	Tässä vielä paras tapa ilmoittaa bugeista:

	Vielä tulossa:
	Ohjelmistolisenssi ja vastuuvapautus
	1. Henkilökohtaisten tietojen käsittely
	3. Omistusoikeudet
	4. Kolmannen osapuolen toimittamat komponentit ja sisältö
	7. Muuta


