
INSTRUKCJA KONFIGURACJI



Manualna instrukcja połączenia
GlobKurier.pl z BaseLinker

W celu zintegrowania systemów postępuj według
poniższego schematu:

Wejdź na stronę:
https://panel-c.baselinker.com/list_integrations.php

Klikaj przycisk dodaj integrację i wybierz GlobKurier

Uzupełnij dane związane z kontem:



Nazwa nadawcy                Nazwa firmy
Osoba kontaktowa               Imię + Nazwisko

Manualna instrukcja połączenia
GlobKurier.pl z BaseLinker

Uzupełnij informacje zgodnie z danymi wpisanymi w serwisie
GlobKurier



Manualna instrukcja połączenia
GlobKurier.pl z BaseLinker

Jeśli korzystasz z Paczkomatu InPost wpisz jego numer
identyfikacyjny

Jeśli korzystasz z wielu form płatności po założeniu konta, dodaj nowe i
ponownie uzupełnij dane, wybierając inny sposób płatności. W celu uniknięcia
pomyłek zalecamy nazwanie kont w różny sposób, np.: GlobKurier (PrePaid),
GlobKurier (Płatność online).

Wybierz rodzaj listu przewozowego (Zebra/A4)

Wybierz typ płatności taki sam, jak w serwisie GlobKurier



Manualna instrukcja połączenia
GlobKurier.pl z BaseLinker

Gotowe!

Dokonałeś manualnej integracji GlobKurier.pl z BaseLinker. W dalszej części
instrukcji dowiesz się, jak usprawnić nadawanie przesyłek. Po zakończonej
integracji możesz skonfigurować szablon, według którego parametry paczek
będą automatycznie uzupełniane.

Na koniec wybierz typ odbioru i sposób nadania
przesyłki. Kliknij zapisz.



Ustawienia domyśle przesyłki -
konfiguracja szablonu 

Wejdź na stronę:
https://panel-c.baselinker.com/list_integrations.php

W sekcji ustawienia integracji znajdź profil, którego
szablon chcesz ustawić i kliknij ustawienia

Przewiń stronę w dół do sekcji ustawienia domyślne
przesyłki i wydruków



Ustawienia domyśle przesyłki -
konfiguracja szablonu 

W kategorii typ kwoty pobrania ustaw wartość jaką
klient zapłaci przy odbiorze paczki. 
W przypadku oferowania daromowej przesyłki można
wybrać opcję: Przyjmij kwotę zamówienia
bez kosztów wysyłki

Następnie ustaw dostawcę, który automatycznie będzie
wybierany w  serwisie GlobKurier.pl



Ustawienia domyśle przesyłki -
konfiguracja szablonu 

Następnie możesz ustawić kwotę ubezpieczenia zgodnie
z opisem

Jeśli sprzedajesz produkty o takich samych wymiarach
przesyłki, możesz ustawić to w szablonie

Na końcu możesz ustawić opis zawartości, jeżeli
korzystasz z wewnętrznego numeru referencyjnego



Ustawienia domyśle przesyłki -
konfiguracja szablonu 

Kliknij zapisz 
Teraz wszystkie paczki będą miały parametry według
danych wpisanych do szablonu

Gotowe!

Usprawniłeś nadawanie przesyłek, dzięki skonfigurowaniu szablonu. W
dalszej części instrukcji pokażemy Ci, jak nadać przesyłkę przez
GlobKurier.pl



Nadawanie paczki GlobKurier.pl 

W celu nadania paczki GlobKurier.pl postępuj według
poniższego schematu:

Z menu wybierz 
Manager zamówień                 Zamówienia

Wyszukaj nowe zamówienie i kliknij jego numer

Na tym etapie BaseLinker umożliwia dokonanie szeregu
operacji, takich jak wystawienie faktury, czy edycja danych
klienta



Na tym etapie możesz ręcznie zmienić parametry
przesyłki, przewoźnika lub kwotę ubezpieczenia.
Jeśli korzystasz z wcześniej przygotowanego
szablonu, możesz w tym kroku również zmienić te
dane

Nadawanie paczki GlobKurier.pl 

Przewiń stronię w dół do sekcji przesyłki i wybierz
GlobKurier



Nadawanie paczki GlobKurier.pl 

Kliknij Nadaj paczkę GlobKurier 

Jeśli masz jakieś pytania, dotyczące integracji BaseLinker
skontaktuj się z nami!

integracje@globkurier.pl

Gotowe! 

www.globkurier.pl
PL +48 22 300 16 21
UK +44 20 376 96 449
RU +7 499 50 444 38


