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Zgodny z Magento.
Moduł Pocztex – Magento jest kompatybilny z następującymi wersjami oprogramowania:
- 1.7.0.2
- 1.7.0.1
- 1.7.0.0
- 1.6.2.0
- 1.6.1.0
- 1.6.0.0

Instalacja.
Aby zainstalować dodatek należy rozpakować plik pocztapolska.zip, a następnie jego zawartość skopiować do
głównego katalogu Magento na serwerze.
Dodatkowo do katalogu modułu tj. „app/code/community/Websoft/PocztaPolska” należy wgrać plik licencji „licmag-pocztapolska.txt”.
W panelu administracyjnym należy w menu System wybrać Cache Managment.

Następnie należy użyć opcji Flush Magento Cache
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Po ponownym zalogowaniu pojawi się dodatkowe menu Narzędzia.

Problem z instalacją
W przypadku, gdy licencja modułu nie posiada wpisanych wszystkich adresów sklepu to moduł się wyłączy
tuż po instalacji lub nie zostanie zainstalowany. Jeżeli taka sytuacja nastąpi należy skontaktować się z dostawcą
licencji w celu dokupienia licencji na kolejną domenę.
Jeśli w licencji są wpisane wszystkie adresy sklepu należy sprawdzić czy serwer posiada ioncubeloader,
jeżeli nie, to należy poprosić administratora serwera o zainstalowanie ioncubeloader.

Po otrzymaniu poprawnej licencji lub po zainstalowaniu ioncubeloader należy wejść w katalog:
app/etc/modules odszukać plik .xml od instalowanego modułu i go zedytować, zmieniając parametr active z false
na true (co prezentuje poniższy obrazek).

Odinstalowanie modułu:
Usunięcie / wyłączenie modułu można wykonać na kilka sposobów.
1. Można wpisać false zamiast true w pliku xml odpowiedzialnym za widoczność modułu.
2. Można wyłączyć moduł w System -> Konfiguracja -> Zaawansowane -> wyłączamy moduł na liście.
3. Należy usunąć pliki modułu oraz dodane atrybuty w systemie magento.
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Konfiguracja.
Aby skonfigurować moduł należy użyć opcji
opcji Konfiguracja z menu Narzędzia > Poczta Polska.

Aby używać modułu należy ustawić opcję dostępny.
Następnie podać nazwę dostawcy jaka będzie się wyświetlać klientom, zalecamy użycie nazwy Poczta Polska. Aby
korzystać z elektronicznego nadawcy, należy uzupełnić nazwę użytkownika i hasło.

Wybieramy także czy chcemy korzystać z testowego api aby przetestować usługę.

Moduł pozwala na ustalenie marży, czyli doliczonej opłaty do kosztu przesyłek, może być podana w procentach
np. 120 (120%), lub jako stała kwota doliczana
oliczana do przesyłek np. 5 (5 zł).
z

W dalszej części konfiguracji możemy ustawić dodatkowe usługi jak deklarowanie wartości, potwierdzenie
odbioru, oraz usługa ostrożnie.
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Musimy także ustalić na jakiej zasadzie chcemy otrzymywać opłatę za usługę
usługę pobraniową. Jeżeli ma to być
przelew na konto należy podać numer konta.

Możemy także zdecydować czy korzystamy
ystamy z usługi Przesyłka Biznesowa (wymagana odpowiednia umowa z PP).

Następnie musimy zdecydować czy chcemy korzystać z jednej ceny dla wszystkich
wszystkich przesyłek, czy będziemy
definiować ceny, dla różnych przesyłek w zależności od masy, odpowiednie narzędzie opisane jest w dalszej części
niniejszego dokumentu.

Ostatnią czynnością konfiguracyjną jest wybranie dostępnych metod wysyłki (Paczka Pocztowa, Przesyłka
Pobraniowa itd.). Klientowi wyświetlane są tylko zaznaczone opcję spełniające warunki dotyczące masy (np. list
polecony widoczy jest tylko dla przesyłek o masie do 2kg).
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Konfiguracja cennika
Wybierając opcję Ustaw cennik z menu Narzędzia
Narz
->> Poczta Polska możemy zdefiniować cennik wysyłki.

Aby dodać nową regułę
ułę klikamy na opcję dodaj cenę.

Następnie
astępnie wybieramy metodę wysyłki której dotyczy reguła, ustawiamy maksymalną masę (w kg) do
d jakiej
obowiązywać będzie dana cena, oraz koszt dla
d klienta. Przy dodawaniu reguły należy ręcznie określić który rodzaj
wysyłki dotyczy danego kodu pocztowego, np. opcja „Pocztex Miejski 3h do 5km” dotyczy kodów pocztowych
„02-0*”.

Przy wyświetlaniu opcji wyboru klientowi moduł pokazuje najniższy możliwy
możliwy koszt na podstawie masy
zamówionych przedmiotów.
Należy także pamiętać, że w przypadku przekroczenia masy danej paczki (np. 10kg przy Przesyłce Pocztowej)
moduł nie wyświetli opcji dostawy. Dla przesyłek pocztowych powyżej 10kg należy ustalić cenę dla Przesyłki
Pocztowej PLUS.
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Tworzenie zamówienia.
Przy tworzeniu wysyłki zaznaczamy tworzenie etykiety i klikamy na tworzenie zamówienia.

Pojawią nam się do uzupełnienia dane paczki, najpierw dodajemy proidukty do paczki.

Pojawi nam się lista zamówionych produktów przez klienta. Zaznaczamy produkty i dodajemy je do paczki.

Uzupełniamy wymiary opakowania (masa, długość, wysokość, szerokość – potrzebne aby moduł mógł wybrać
odpowiedni gabaryt). Następnie zatwierdzamy przesyłkę.

Zostanie pobrana
na etykieta oraz numer nadania. Z pozycji zamówienia możemy wydrukować etykietę.

Etykiety można także wydrukować z pozycji Sprzedaż > Zamówienia zaznaczając interesujące nas przesyłki i
wybierając drukowanie etykiet z menu akcji.
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Wysyłka zamówień do placówki Poczty Polskiej.
Polskiej
Aby wysłać listę przesyłek do placówki poczty polskiej należy użyć opcji Wysyłka listy paczek do PP w menu
Narzędzia > Poczta Polska.

W tym miejscu możemy zobaczyćć listę dodanych wysyłek. Zatwierdzamy wysyłkę przyciskiem Wyśli do
placówki poczty polskiej.
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