Shoptet integrációs segédlet
A Shoptet adminjában az összekapcsolás menüpont alatt található „Shoptet alkalmazások”
menüponton belül található lista „Szállítás” kategóriában található.

Az alkalmazás telepítéséhez a „Rendelés és telepítés” gombra kell nyomni. Az installálás után sikeres
visszaigazolást kapunk:

Az installálást követően az alkalmazást a bal oldali menü „Összekapcsolások” menü alatt találjuk meg.
A Foxpost linkre kattintva megnyílik az alkalmazás, melyet az api beállítások nélkül nem lehet
használni. Az api adatok a https://foxpost.hu/beallitasok oldal tetején találhatók meg:

Az api adatok megadása után használható teljes funkcionalitásban az alkalmazás.

Alkalmazás beállításai
További két beállításra van lehetőség:
-

Cégnév a szállítólevélen: amennyiben a csomagokat a foxpost futárja szállítja el, akkor
kötelező a szállítólevél használata. Itt adható meg, hogy mi legyen a cégnév a szállítólevélen.
Címkeméret: megadható, hogy a listaoldalról milyen méretű címke legyen kinyomtatva.

Shoptet szállítási módok beállítása
Az alkalmazás automatikusan létrehozza a szükséges szállítási módokat, ezek a Beállítások > Fizetés
és szállítás > Szállítási módok alatt találhatók meg.
Mint a házhozszállítás, mint a csomagutomatás szállítási mód létrehozásra kerül. Alapesetben ezek ki
vannak kapcsolva, tehát a vásárlási folyamatban nem láthatók. A használat előtt szükséges a
megfelelő beállítások elvégzése!

A bekapcsolás után a vásárlási folyamatban lesz látható a két szállítási mód. (Természetsen nem
kötelező mind a kettőt használni, lehetőség van csak az egyiket bekapcsolni.)

A vásárlási folyamatban mind a két szállítási mód esetén egy felugró ablakban kell megadni a
szállítási címet. Automatás szállítás esetén a célautomatát, házhozszállítás esetén a szállítási címet:

Foxpost alkalmazás használata
Az „Összekapcsolások” > „Foxpost” linkre kattintva léphetünk be az alkalmzaásba. Ebben listázásra
kerül az összes Foxpost szállítási módú csomag, a Shoptetben történő létrehozás szerint fordított
sorrendben.
Szűrők:
-

Alapadatok: névben, email címben, telefonszámban
Státusz: Shoptet státusz szerinti szűrés
Id: Shoptet rendelés azonosító (teljes egyezés)
Foxpost csomagszám
Címke nyomtatva: van-e nyomtatva címke a csomaghoz.
Szállítólevélen: szerepelt-e szállítólevélen a csomag.

Működés:
-

Az alkalmazásba minden Foxpost szállítási módú csomag bekerül.
Az első lépésként a kész csomagokhoz cspomagszámot kell generálni. A sor elején az adott
sort ki kell jelölni, utána a „csomagszám generálás” gombra kattintani.
Sikeres csomagszám generálás után a „csomagszám” oszlopban megjelenik a CLFOX kezdetű
csomagszám, illetve az aktuális csomagstátusz.
Azoknál a csomagoknál, ahol már van clfoxid, van lehetőség címkét nyomtatni és
szállítólevelet nyomtatni.

