INTEGRACJA PRESTASHOP - GLOBKURIER.PL
INSTRUKCJA KONFIGURACJI

GlobKurier.pl – profesjonalny operator logistyczny.
Oszczędzaj i nadawaj przesyłki z GlobKurier.pl aż do 80% taniej!
Moduł wysyłkowy GlobKurier.pl pomoże Ci zautomatyzowad dostarczanie
przesyłek. Dzięki naszemu modułowi będziesz mógł wysyład paczki do 80%
taniej niż bezpośrednio z UPS, DPD, DHL, FedEx, K-EX, InPost, GLS. Nasza usługa
jest darmowa!

Nowa jeszcze lepsza wersja wtyczki GlobKurier 1.6 dla PrestaShop pozwoli Ci
na:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

możliwośd utworzenia przesyłki dla kilku zamówieo pochodzących od
tego samego klienta i skierowanych na ten sam adres dostawy
jeśli do obecnego zamówienia została już zamówiona przesyłka
wyświetli się możliwośd pobrania listu przewozowego, oraz link do
śledzenia przesyłki
możliwośd ustawienia domyślnych danych do tworzenia przesyłki,
takich jak, adres nadania, wymiary i waga przesyłki, przewoźnika,
metody płatności
przyciski do włączenia lub wyłączenia obsługi paczkomatów InPost
w przypadku włączenia obsługi paczkomatów InPost pojawia się
okienko z wyborem domyślnego punktu nadawczego
możliwośd zmiany adresu dostawy oraz adresu odbioru
przy tworzeniu przesyłki do zamówienia wykrywanie, czy została
wybrana przesyłka z obiorem w punkcie (usługi inpost)
strona z historią nadanych przesyłek zawiera wszystkie przesyłki
zamówione za pośrednictwem modułu, umożliwia podgląd
podstawowych danych przesyłki, w przypadku przesyłek powiązanych
z zamówieniem, posiada odnośnik do tego zamówienia

Stworzyliśmy ilustrowany przewodnik ułatwiający korzystanie z naszego
modułu GlobKurier.pl na platformie PrestaShop. Dzięki niemu dowiesz się krok
po kroku jak przeprowadzid integrację i wysład pierwsze paczki.

Instalacja modułu GlobKurier.pl dla sklepu internetowego na
platformie PrestaShop
Moduł GlobKurier.pl można zainstalowad na dwa sposoby:
Sposób pierwszy – Ręczne wgranie pliku instalacyjnego dostępnego w
serwisie www.globkurier.pl w zakładce pluginy e-commerce:
Jak zainstalowad nową wersję modułu GlobKurier z dodatkiem Paczkomaty
InPost:
Krok 1. W pierwszej kolejności należy odinstalowad starą wersję modułu. W
tym celu proszę przejśd do zakładki Moduły, odszukad moduł Globkurier i z
rozwijanej listy wybrad opcję Odinstaluj.
Jeśli dopiero rozpoczynasz współpracę z nami, przejdź do kroku 3.

Krok 2. Usuo całkowicie moduł z serwera klikając Usuo z rozwijanej listy.

Krok 3. Prześlij na serwer nową wersję modułu klikając Dodaj nowy moduł w
prawym górnym rogu, a następnie wybierając archiwum zip z nową wersją
modułu. Po wybraniu, naciśnij Prześlij moduł.

Krok 4. Po przesłaniu nowego modułu na serwer, powinien się on pojawid na
liście modułów. Zainstaluj nową wersję modułu klikając Instaluj.

Krok 5. Po instalacji zostaniesz automatycznie przekierowany do panelu
konfiguracyjnego. Aby móc korzystad z wtyczki musisz podad tam swoje dane
autoryzacyjne, a następnie kliknąd Zapisz.

Krok 6. Po poprawnym podaniu danych powinien ukazad się panel
konfiguracyjny, w którym możesz ustawid domyślne parametry przesyłek, takie
jak waga, wymiary, czy nadawca – dane te będą automatycznie ustawiane
podczas zamawiania kuriera

Informacja:
Do panelu konfiguracyjnego będziesz mógł zawsze wrócid. Moduł tworzy nowe
zakładki w panelu po lewej stronie:

Aby nadad nową przesyłkę wystarczy kliknąd „Nadaj przez Globkuriera” lub
przejśd do jakiegokolwiek zamówienia i tam kliknąd w zielony przycisk „Wyślij
przez Globkurier”

Korzystanie z usług odbioru w punkcie InPost
1. Upewnij się, że masz przygotowanego odpowiedniego przewoźnika w sklepie
– zakładka Wysyłka > Sposób dostawy

2. Przejdź do panelu konfiguracyjnego Globkurier – zakładka Globkurier >
Konfiguracja – kliknij TAK przy „Włącz obsługę paczkomatów inPost”,
następnie z rozwijanej listy wybierz wcześniej ustalonego przewoźnika, który
będzie oferował klientowi odbiór w punkcie. W tym miejscu możesz także
ustalić domyślny paczkomat nadawczy, który będzie się automatycznie
ustawiał podczas zamawiania kuriera. Nie zapomnij na koniec kliknąć Zapisz

3. Od tego momentu każdy klient podczas składania zamówienia będzie mógł
wybrać paczkomat odbiorczy dla wybranego przewoźnika. Wybór paczkomatu
pojawia się w momencie kroku wyboru przewoźnika jak na obrazku poniżej

4. Kiedy klient złoży zamówienie z odbiorem w punkcie wtyczka Globkurier
poinformuje Cię o tym podczas zamawiania kuriera

Uwaga!
Może się zdarzyd taka sytuacja, że np. ze względu na gabaryty zamówionych
przedmiotów, nie będzie się dało ich wysład paczkomatami i będzie potrzeba
zamówid zwykłego kuriera. W takim wypadku należy włączyd opcję „Pokaż
wszystkich przewoźników” w okienku Odbiór w punkcie

