
KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY OPERATOR LOGISTYCZNY

INTEGRACJA WOOCOMMERCE – GLOBKURIER.PL

INSTRUKCJA KONFIGURACJI



GlobKurier.pl – profesjonaly operator logistyczny. 
Oszczędzaj i nadawaj przesyłki z GlobKurier.pl aż do 80% taniej!

Wtyczka GlobKurier dla WooCommerce / WordPress daje możliwość:

- Nadawania przesyłek bezpośrednio z zamówienia.
- Ustawienia domyślnych parametrów do tworzenia przesyłki, takich jak: dane nadawcy, 
  wymiary i waga przesyłki, metoda płatności.

- Włączenia i wyłączenia obsługi Paczomatów InPost oraz Paczki w RUCH’u kiedy tylko zechcesz.

- Pobrania listów przewozowych oraz sprawdzania statusów przesyłek bezpośrednio
  z platformy WooCommerce / WordPress.

- Przeglądania dzięki historii zamówień wszystkich przesyłek nadanych za pośrednictwem wtyczki.

- Korzystania i zapisywania nowych kontaktów do książki adresowej.

- Korzystania z wygodnej mapki dostępnych punktów odbioru  podczas składania zamówienia. 



Krok 1: Instalacja wtyczki GlobKurier: 

1. Pobierz wtyczkę GlobKurier dla platformy WooCoomerce: 
https://www.globkurier.pl/integracje/integracja-wordpress/ 

2. Zaloguj się do platformy WooCoomerce / WordPress.

3. Przejdź do zakładki: Wtyczki → Dodaj nową.

4. Wybierz opcję „Wyślij wtyczkę na serwer”.

5. Po wybraniu pliku kliknij „Zainstaluj teraz”, a następnie „Włącz wtyczkę”.

https://www.globkurier.pl/integracje/integracja-wordpress/


Krok 2: Konfiguracja wtyczki GlobKurier

1. Przejdź do zakładki GlobKurier → Konfiguracja.

2. Uzupełnij dane autoryzacyjne oraz konfiguracyjne: domyślny adres nadania, parametry 
przesyłki, obsługa Paczkomatów InPost oraz Paczki w RUCHu.



Krok 3: Korzystanie z usługi odbioru przesyłki w Paczkomacie InPost:

1. Upewnij się, że masz przygotowanego odpowiedniego przewoźnika w sklepie:
Zakładka WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka 

2. Przejdź do panelu konfiguracyjnego GlobKurier:
Zakładka GlobKurier → Konfiguracja:

- Wybierz TAK przy opcji „Włącz obsługę paszkomatów InPost”.
- Kliknij przycisk „Wgraj aktualne punkty InPost”.
- 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.



- Aby na stronie sklepu pojawiła się również możliwość wyboru punktu odbioru z mapki, wpisz w 
konfiguracji wtyczki Google Maps API KEY.



- Po zapisaniu zmian klienci podczas składania zamówienia będą mogli wybrać Paczkomat 
odbiorczy dla wybranego przewoźnika.

- Kiedy klient złoży zamówienie z odbiorem w punkcie wtyczka GlobKurier poinformuje Cię o tym
podczas składania zamówienia.



Krok 4: Nadanie przesyłki poprzez wtyczkę GlobKurier:

1. Aby nadać nową przesyłkę wystarczy kliknąć „Nadaj przez GlobKuriera” lub przejść do 
jakiegokolwiek zamówienia i tam skorzystać z opcji „Nadaj przesyłkę z GlobKurier”.

Jeśli masz jakieś pytania, dotyczące integracji WooCommerce / WordPress, 
skontaktuj się z nami!

integracje@globkurier.pl

mailto:integracje@globkurier.pl

