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1. Bevezető
A dokumentum célja, hogy részletezze a Sprinter – Pick Pack Pont integráció
WordPress/WooCommerce bővítmény (plugin) tulajdonságait, telepítésének és használatának a
módját.

2. A bővítmény célja
A bővítmény célja, hogy a Sprinter azon ügyfelei, akik a webshopjukat WordPress/WooCommerce
platformon üzemeltetik, mind házhozszállítás, mind Pick Pack Pont szolgáltatás esetén a webáruház
admin felületéről tudják az adatokat a Sprinternek átküldeni, valamint a megrendeléseikhez a
fuvarlevelet (címkét) és a csomagátvételi elismervényt elkészíteni.
A bővítmény további célja még, hogy a webshop frontend felületén a Sprinter házhozszállítás ill. a Pick
Pack Pont szállítási módokat a vásárlók számára elérhetővé tegye, valamint Pick Pack Pont esetén a
vásárló számára csomagpont választási lehetőséget nyújtson.

3. A bővítmény képességei
3.1 Frontend
•
•

Sprinter házhozszállítás kiválasztása
Pick Pack Pont-os szállítás kiválasztása
o lista nézetben
o térképes keresővel

3.2 Backend
•
•

•

Beállítások
WooCommerce listanézet
o egyetlen fuvarlevél készítése, letöltése
o fuvarlevélszám kijelzése
o csomag nyomkövetés
o tömeges fuvarlevél készítés, véglegesítés
o dokumentumok (fuvarlevelek, csomagátvételi elismervények) több megrendeléshez
o Tömeges betöltő CSV gyártása Partner Portál feladáshoz
WooCommerce megrendelés részletei nézet
o egyetlen fuvarlevél készítése, letöltése
o fuvarlevélszám kijelzése
o csomag nyomkövetés
o Pick Pack Pont hozzáadása, kijelzése, módosítása, törlése
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4. A bővítmény telepítése
A telepítéshez szükség van a Sprinter által mellékelt sprinter-ppp-integracio.zip állományra.
A telepítés lépései:
1.
2.
3.
4.

Lépjünk be a WordPress admin felületre
A bal oldali menüben válasszuk a Bővítmények / Új hozzáadása lehetőséget
A képernyő tetején kattintsunk a Bővítmény feltöltése gombra
A Fájl kiválasztása gombbal válasszuk ki a kapott sprinter-ppp-integracio.zip fájlt, majd
kattintsunk a Telepítés gombra
5. A sikeres telepítés végén aktiváljuk a bővítményt

5. A bővítmény beállításai
A bővítmény beállításainak megadásához válasszuk a WordPress admin felületén a bal oldali menüből
a WooCommerce / Beállítások lehetőséget, majd a megjelenő képernyőn kattintsunk a Sprinter / Pick
Pack Pont fülre.
Ezután a Sprintertől kapott adatok alapján töltsük ki a beállításokat.

6. A bővítmény használata
A bővítmény aktiválása után a WordPress admin felületen a WooCommerce / Rendelések képernyőn
megjelenik egy új oszlop, melynek fejlécében a Sprinter logó szerepel:
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6.1 Egyedi megrendelések
Az oszlopban az egyes megrendelésekhez tartozó adatok, műveletek szerepelnek. Az itt található
információk, gombok funkcióját az alábbi táblázat tartalmazza.

Információ/gomb

Leírás
Fuvarlevéllel még nem rendelkező megrendeléshez fuvarlevél készítése.

Csak akkor látszik, ha a megrendelés már rendelkezik korábban készített
fuvarlevéllel, ennek a számát tartalmazza.
Már fuvarlevéllel rendelkező megrendelés esetén látszik, esetleges
adatmódosítás után újabb fuvarlevelet készít a megrendeléshez.
Csak akkor látszik, ha a megrendelés már rendelkezik korábban készített
fuvarlevéllel, célja a megrendelés fuvarlevelének lekérése.
Az előző gomb megnyomása után jelenik meg ez a kattintható hivatkozás,
amivel a fuvarlevél PDF letöltése elindítható.
Csak akkor látszik, ha a megrendelés már rendelkezik korábban készített
fuvarlevéllel. Megnyitja a fuvarlevél nyomkövetését egy új ablakban vagy
új böngészőfülön.

Az egyes műveletek végrehajtásáról – ahol az releváns – a képernyő tetején megjelenő értesítő doboz
tájékoztat, például:

6.2 Tömeges műveletek
A WordPress/WooCommerce megrendeléseken tömeges műveleteket is végre lehet hajtani.
Ehhez:
1. ki kell jelölni egy vagy több megrendelést az első oszlopban lévő pipa segítségével
2. a lista fölötti Bulk actions / Tömeges műveletek legördülő menüből ki kell választani a
végrehajtandó műveletet
3. meg kell nyomni az Alkalmaz gombot
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A bővítmény az alábbi tömeges műveleteket adja hozzá a lehetőségekhez
Művelet neve

Leírás

Sprinter megrendelések
véglegesítése

Elkészíti (vagy létező esetén frissíti) a fuvarleveleket a kijelölt
megrendelésekhez. A művelet eredményéről a képernyő tetején
értesítő dobozban tájékoztat.

Sprinter dokumentumok
lekérése

Csak fuvarlevéllel már rendelkező megrendeléseken működik. A
kijelölt megrendelésekhez lekéri a fuvarleveleket (az összeset egy
fájlban) és a csomagátvételi elismervényeket (egyet a
házhozszállításos, egyet a Pick Pack Pont-os megrendelésekhez),
és ezeket a képernyő tetején található értesítési dobozban
letölthetővé teszi.

Sprinter tömeges betöltő CSV

A kijelölt megrendelésekhez Partner Portálon használható
tömeges betöltő CSV fájl(oka)t hoz létre és tesz letölthetővé.

6.3 Megrendelés részletes nézete
Bármely megrendelésre kattintva megjelennek annak a részletei. A részletes képernyőn a jobb felső
részen lévő dobozban ugyanazon műveletek és információk érhetőek el, mint a 6.1-es pontban.

Ezen felül lehetőség van még Pick Pack Pont hozzáadására, módosítására, törlésére is:
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A módosítás után az új adatokat a WooCommerce megrendelésbe a képernyő jobb oldalán található
Frissítés gombbal lehet elmenteni.
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