
      
 Integrarea eMag Marketplace cu FGO  

 Utilizare  

Dupa conectarea contului eMag Marketplace in FGO, pentru fiecare comanda finalizata (status 4) 

din eMag, FGO va genera automat factura fiscala aferenta si va trimite factura in contul eMag.   

 Conectare  

1. Mergi în contul eMag, pagina Contul meu - Profil - Detalii tehnice. Apasă butonul 

"Adaugă un nou IP" și introdu IP-ul 3.120.96.206. Repetă acest pas şi pentru IP-

urile 18.195.231.56, respectiv 54.93.52.57 (acest IP va fi decomisionat incepand cu 

01.11.2021) 

2. După adăugarea IP-ului în contul eMag, vei găsi în dreptul IP-ului utilizatorul cu care 

te vei putea conecta în FGO. Completează în FGO utilizatorul + parola contului eMag 

și apasă butonul “Conectează contul eMag”.  

3. Se va afisa o fereastra de unde poti alege o data viitoare de cand sa inceapa 

emiterea automata a facturilor. Implicit, daca nu alegi o data, se vor emite facturi 

pentru comenzile primite si finalizate incepand cu data si ora conectarii contului eMag 

in FGO.  

  

4. Dupa conectare:  

  

a. alege seria de factura care doresti sa fie utilizata. Profilul de facturare aferent 

seriei de facturi il poti seta in Setari – serii, iar personalizarea facturii o poti 

face in Setari – Factura.  

b. bifeaza sau debifeaza optiunea Cod articol (Codurile articolelor din eMag 

corespund codurilor articolelor din FGO):  

Cand optiunea este activata, articolele din facturile emise se vor cauta in 

FGO in functie de codul articolului. Daca nu se gaseste codul, articolul se va 

cauta dupa denumire. Daca nu se gaseste nici dupa denumire, se va adauga 

un nou produs in lista. Cand optiunea este dezactivata, cautarea se face 

doar dupa denumirea articolului, asa cum este trecuta in eMag.  

Dupa conectare (sau din data setata pentru incepere), este important sa nu mai emiti facturi manual 

pentru comenzile primite in eMag. Altfel, exista riscul sa se emita de doua ori factura pentru aceeasi 

comanda. FGO citeste comenzile din eMag la fiecare 5 minute si emite automat facturi pentru comenzile 

finalizate care nu au factura atasata. Informatii, suport si sugestii: suport@fgo.ro.  

 

Vezi si procesarea borderoului eMag Marketplace: https://youtu.be/7_fFWvZiCzE  

https://youtu.be/7_fFWvZiCzE
https://youtu.be/7_fFWvZiCzE

