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www.foxpost.hu  

  
A BŐVÍTMÉNY RENDELTETÉSE  

A „Foxpost official plugin” (továbbiakban: bővítmény, plugin) célja, hogy azon WordPress alapú 

webshopok, melyek WooCommerce plugint használnak, lehetővé tegye a FOXPOST szállítási módok 

kezelését és a rendelések exportálását a FOXPOST rendszerébe. Az exportálás történhet XLS fájlba 

generálással, amit a foxpost.hu oldal tömeges import funkció használatával lehet importálni, vagy 

történhet közvetlenül a FOXPOST API-nak való közvetlen beküldéssel.  

  

A BŐVÍTMÉNY LETÖLTÉSE  

A plugin aktuális verziójának letöltéséhez kattintson ide, és töltse le a ZIP formátumú fájlt.   

  

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK A BŐVÍTMÉNY HELYES MŰKÖDÉSÉHEZ  

A PHP verzió legalább 7.2-es legyen, mivel az alacsonyabb verziószámú kiadásokhoz már nem készül 

biztonsági frissítés, ezért annak használata biztonsági kockázatot jelenthet a webshop rendszer 

részére.  

A WordPress legfrissebb (de legalább a 4.8-as) verzió használata javasolt.  

A WooCommerce plugin legfrissebb (de legalább a 3.0.0-as) verzió használata javasolt.  

  

A BŐVÍTMÉNY TELEPÍTÉSE  

Az adminisztrációs felületen a menüből a “Bővítmények” menü “Új hozzáadása” almenüre kattintva a 

bővítmény kezelő oldalra jutunk.  

  

  
  
Ezen az oldalon a bővítmény feltöltése gombra kattintva megjelenik az űrlap, ahol ki lehet választani a 

feltölteni kívánt plugint.  

  

http://www.foxpost.hu/
http://www.foxpost.hu/
https://foxpost.hu/uzleti-partnereknek/integracios-segedlet?id=woocommerce-plugin
https://foxpost.hu/uzleti-partnereknek/integracios-segedlet?id=woocommerce-plugin
https://foxpost.hu/uzleti-partnereknek/integracios-segedlet?id=woocommerce-plugin
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A fájl kiválasztó gombra kattintva megjelenik a böngésző fájl tallózó ablaka, ahol ki az előzőleg 

letöltött zip fájlt kell betallózni, majd a “Telepítés gombra” kattintva a plugin bekerül a rendszerbe  

  

  
  

Majd a “Bővítmények” oldalon a “Foxpost official plugin” sorban a “Bekapcsolás” linkre kattintva 

lehet engedélyezni a plugint.  

  

 

  

  

Telepítés után a WordPress -> Eszközök -> Időzített műveletek között megjelenik egy  

„foxpost_wc_shipping_parcel_update” feladat mely napi egyszer frissíti a csomagállapotokat, ennek a 

feladatnak „Függőben” állapotban kell lennie. Figyelem! „Sikertelen” állapot esetén az állapotok nem 

fognak frissülni.  

  

  
    
A BŐVÍTMÉNY ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSA  
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A plugin működéséhez mindenképp szükség van a foxpost.hu oldalon történő (üzleti) regisztráció után 

a Beállítások alatt található FOXPOST API felhasználó névre(Basic auth username), jelszóra(Basic auth 

password) és kulcsra(API-key).  

  

  

  
  

  

A beállításokat a „WooCommerce→Beállítások” oldalon található „FoxPost” fülről elérhető 

konfigurációs oldalon lehet elvégezni. 

https://foxpost.hu/uzleti-partnereknek
https://foxpost.hu/uzleti-partnereknek
https://foxpost.hu/uzleti-partnereknek
https://foxpost.hu/beallitasok
https://foxpost.hu/beallitasok
https://foxpost.hu/beallitasok
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Ezek kitöltése után a „Nyomja meg a fenti adatok ellenőrzéséhez...” gombbal leellenőrizhetjük, hogy 

jó adatokat adtunk-e meg.  
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A csomagautomatás és házhoz szállításos szállítási módok külön-külön konfigurálhatóak és 

engedélyezhetőek.  

  

További beállítások nem szükségesek, de mindenképp nézzük át és állítsuk be a saját üzleti 

működésünknek megfelelően:  

  

CÍMKEMÉRET  

  API-n beküldött rendelések címkemérete/elrendezése a nyomtatandó PDF fájlban.  

ALAPÉRTELMEZETT CSOMAG MÉRET  

A FOXPOST felé beküldött csomagok alapértelmezett csomagmérete. A rendelésnél 

megváltoztatható!  

  

UTÁNVÉT KEZELÉSI KÖLTSÉG  

  Az utánvétes csomagok esetén itt állítható be a kezelési költség, ha nincs, állítsuk mind két 

értéket nullára!  

  

RENDELÉSI EMAIL ÜZENET  

  A rendelésből kiküldött emailben ez a szöveg fog megjelenni a csomagkövetés link felett. Ne 

használjunk HTML kódot!  

  

CÍMKENYOMTATÁS  

A funkció alapértelmezetten be van kapcsolva. Amennyiben ez a funkció kikapcsolásra kerül, 

úgy a csomagokhoz tartozó feladási címke kizárólag egyszer lesz nyomtatható. Kikapcsolás esetén a 

funkció későbbiekben visszakapcsolható.  

  

CSV EXPORT ÉS API KÜLDÉS  

Bekapcsolva többször lehet egy rendelést kiexportálni vagy beküldeni API-n. Figyelem! Csak 

indokolt esetben kapcsolja be! Tartósan nem ajánlott, mert keveredést okozhat!  

    
RENDELÉS ÁLLAPOT VÁLTÁS  

  Itt beállíthatja, hogy mely (foxpost) csomagstátuszokhoz milyen rendelés állapotokba 

kerüljenek a rendelései. Figyelem! Gondolja át üzleti folyamatait és körültekintően járjon el ennek 
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beállításakor. Az egyes csomagállapotokkal kapcsolatban ügyfélszolgálatunk tud felvilágosítást 

nyújtani. 

NAPLÓFÁJLOK  

  Itt megtekintheti a plugin naplófájlját, amit esetleges hiba jelentése esetén az 

ügyfélszolgálatunk kérhet.  
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A SZÁLLÍTÁSI MÓDOK ENGEDÉLYEZÉSE  

Ahhoz, hogy a webshop szállítási módjai között megjelenjenek a FOXPOST szállítási módjai, be kell 

kapcsolni őket. Lehetőség van csak automatába küldés vagy csak házhoz szállítás módot engedélyezni, 

vagy egyszerre mindkettőt.  

  

Ehhez a „WooCommerce” menü „Beállítások” almenüjére kattintva és az ott megjelenő oldalon a 

„Szállítás” fülre kattintva lehet eljutni a WooCommerce szállításokkal kapcsolatos beállításokat 

tartalmazó oldalára.  

  

  

  

A használni kívánt szállítási zónát kiválasztva (ha még nincs, akkor létre kell először hozni egy szállítási 

zónát) a „Szerkesztés” linkre kattintva eljutunk arra az oldalra, ahol hozzá lehet adni új szállítási 

módokat a zónához.  
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A megjelenő felugró ablakban a „Foxpost csomagautomatába szállítás” elemet kiválasztva, majd a 

„Szállítási mód hozzáadása” gombra kattintva a csomagautomatába szállítási mód hozzárendelődik a 

szállítási zónához.  

  

  

Ezután a „Szállítási módok” listában a „Foxpost csomagautomatába szállítás” sorban megjelenő 

„Szerkesztés” linkre kattintva megjelenik a szállítási mód beállításait tartalmazó felugró ablak.  
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Itt lehet engedélyezni/tiltani a szállítási módot az „Engedélyezve” oszlopban lévő csúszka 

segítségével.  

  

A SZÁLLÍTÁSI MÓDOK BEÁLLÍTÁSA  

  

Mindkét szállítási mód esetén az alábbi beállításokat kell elvégezni:  

  

  
  

SZÁLLÍTÁSI MÓD MEGNEVEZÉSE  

Itt lehet megadni, hogy mi legyen a szállítási mód megnevezése. Ez látja majd a vevő a 

rendelés közben.  

KÖLTSÉG TÍPUS  

• Fix díj: a szállítási díj rendelésenként számolódik.  

• Termékenkénti díj: a szállítási díj termékenként számolódik.  
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SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG  

A szállítási mód díja. Figyelem! Bruttó értéket kell megadni!  

INGYENES KISZÁLLÍTÁS X FT FELETT  

Ha itt nullánál nagyobb érték szerepel, akkor a szállítási mód díja nulla Forint lesz, ha a 

kosárban levő termékek árának összege eléri ezt az értéket.  

MAXIMÁLIS SÚLY  

Ha ebben a mezőben van érték megadva (mértékegység: kilogramm), akkor a plugin ellenőrzi a 

beállított súlyhatárt. Amennyiben a kosárban levő termékek összsúlya eléri az itt megadott értéket, 

akkor nem engedi megvásárolni a termékeket. (Csak ha a termékek súlya definiálva van.)  

  

Figyelem!  

A FOXPOST szállítási módokat a plugin akkor értelmezi és kezeli helyesen, ha a fent említett módon 

kerülnek beállításra. Például attól, hogy az általány szállítási mód kerül beállításra és átnevezésre pl.  

„Foxpost házhoz szállítás”-ra, attól a rendszer nem fogja FOXPOST-os szállítási módként kezelni.  

  

RENDELÉSEK KEZELÉSE  

  

RENDELÉSEK OLDAL  

A plugin telepítése után a „Rendelések” oldalon 3 változás figyelhető meg:  

  

 
FEJLÉC  

A Foxpost logó mellett szöveg arról tájékoztat, hogy hány óra múlva várható az automatikus 

állapotfrissítés (alapértelmezetten minden nap ~04.30kor). Ha mégis kézzel szeretnénk frissíteni a 

csomagállapotokat (és ezzel a rendelés állapotokat), akkor a „Frissítés most!” gomb megnyomásával 

tehetjük meg. Tipp: Ne legyünk türelmetlenek, csak indokolt esetben nyomkodjuk túl sokat.  

  

  
    
CSOPORTMŰVELETEK  

A 2 új menü jelenik meg:  

• Foxpost: címke generálás (API)  
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• Foxpost: exportálás CSV fájlba  

  

  

  

CSOMAG ADAT BEKÜLDÉS ÉS CÍMKE GENERÁLÁS API-N  

Ezt a műveletet választva a rendszer a kijelölt rendeléseket beküldi a FOXPOST API-n keresztül a 

FOXPOST rendszerébe. Sikeres beküldés esetén létrejön(nek) a csomag(ok), illetve a címkéket 

tartalmazó PDF fájl is, amit az értesítő mezőben lévő linkre kattintva le is tölthetünk, majd 

kinyomtathatunk. Figyelem! A FOXPOST rendszerébe csak FOXPOST szállítási móddal(ezzel a 

pluginnel) létrejött rendeléseket lehet beküldeni!  

  

CSOMAG ADAT EXPORTÁLÁS CSV FÁJLBA  

Ha nem rendelkezünk API kapcsolattal, akkor a kijelöl rendeléseket CSV fájlba menthetjük majd a 

foxpost.hu „Tömeges csomag feladás” oldalán felötlve adhatjuk fel a csomagokat. Figyelem! Ebben az 

esetben a webshopban nem követhetőek a csomagok, hiszen a csomagazonosító nem kerül vissza.  

    
SZÁLLÍTÁSI CÍM OSZLOP  

  Az alapértelmezett adatok mellet itt új elemként a következők jelennek meg:  

• Szállítási mód  
• Csomagazonosító  
• Csomag státusz  

  

https://foxpost.hu/szinkron-tomeges-csomag-feladas
https://foxpost.hu/szinkron-tomeges-csomag-feladas
https://foxpost.hu/szinkron-tomeges-csomag-feladas
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RENDELÉS OLDAL  

Az egyes rendelések oldalán következő változások figyelhető meg:  

  

 
SZÁLLÍTÁS OSZLOP  

  A „Szállítás” oszlop 3 új elemmel (Szállítási mód, Csomagszám, Címkenyomtatás VAGY Szállítás 

kérése gomb) bővült.  

  

  

  

SZÁLLÍTÁSI MÓD  

  A szállítási mód megnevezése.  

  

CSOMAGSZÁM  

  Foxpost csomagazonosító (rákattintva a csomagkövetés oldal tölt be), mellette a Csomag 

jelenlegi(!) állapota. Figyelem! Az itt megjelenő állapot csak tájékoztató jellegű! Az itt megjelenő 

változás nem váltja ki automatikusan a rendelés állapotváltását. Ezt csak a napi automatikus vagy a 

„Frissítés most!” gomb változtatja meg.  

  

SZÁLLÍTÁS KÉRÉSE VAGY CÍMKENYOMTATÁS  

  Ha rendelésenként szeretnénk a csomagoknak azonosítót és címkét generálni, akkor 

használjuk ezeket a gombokat. Szállítás kérése esetén csak csomagazonosítót kap a rendelés (erről a 

vevőnek e-mail értesítést küld a FoxPost belső rendszere).  

    
EGYEDI MEZŐK  

Az „Egyedi mezők” szekció pedig 2 értékkel bővül „foxpost_wc_shipping_barcode”, és 

„foxpost_wc_shipping_parcel_size”.  
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„FOXPOST_WC_SHIPPING_BARCODE”  

  Ebben a mezőben szerepel a csomagazonosító. Figyelem! Csak akkor változtassuk meg, ha 

„kézzel” keletkezett új azonosító vagy ha CSV-vel küldtük be a Foxpost-hoz. A csomagkövetés is ezen 

alapul, nem megfelelő érték esetén a rendelés rossz állapotba kerülhet!  

  

„FOXPOST_WC_SHIPPING_PARCEL_SIZE”  

  Minden csomag az „Alapértelmezett csomag méret” értéket veszi fel rendeléskor(ld. „A 

bővítmény általános beállítása” rész). Figyelem! A csomag ezzel az értékkel kerül átadásra (API,CSV), 

ha csomag más méretű, akkor még átadás elött(!) változtassuk meg a megfelelő értékre(XS,S,M,L,XL).  

  

 
RENDELÉS JEGYZETEK  

Jobb oldat a „Rendelés jegyzetek”-ben pedig a csomag és rendelés állapot változásairól 

találhatunk információkat. Figyelem! Ezekről a vevő nem kap értesítést!  

  



 

  

-10-020309  
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