Instalacja modułu DHL24 w sklepie PrestaShop
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1. Ogólna koncepcja
Moduł integracji DHL24 z PrestaShop ma na celu ułatwienie zamawiania przesyłek w serwisie
DHL24. Po prostej instalacji i konfiguracji zamawianie przesyłki staje się wiele sprawniejszcze i
przyjemniejsze. Idea polega na dodaniu opcji umożliwiającej automatyczne przeniesienie
użytkownika ze wszystkimi wymaganymi danymi z panelu administracyjnego sklepu do formularza
tworzenia nowej przesyłki bez konieczności każdorazowego logowania oraz wypełniania formularzy.

2. Instalacja
Instalacja jest bardzo prosta i intuicyjna, dzieli się na 2 etapy:
I. Kopiowanie zawartości katalogu modułu do katalogu sklepu PrestaShop.
UWAGA! Podczas instalacji sklepu PrestaShop wymuszona jest zmiana nazwy katalogu panelu
administracyjnego w celu zwiększenia bezpieczeństwa, w związku z tym należy skopiować pliki z
katalogu „admin” w źródłach wtyczki do katalogu panelu administracyjnego ze zmienioną nazwą!

II. Instalacja modułu w panelu administracyjnym

W panelu administracyjnym należy przejść kolejno do zakładek Moduły → Wysyłka i logistyka.

Wcisnąć przycisk „Instaluj” przy module DHL24 Zamów Kuriera
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3. Konfiguracja
W zainstalowanym module zaleca się skonfigurowanie danych logowania do serwisu DHL24.
W zakładce Moduły → Wysyłka i logistyka należy kliknąć w link „Konfiguruj” przy module DHL24
Zamów Kuriera, w panelu konfiguracji danych należy podać login oraz hasło i następnie zapisać.

Rys 1: Panel konfiguracji danych autoryzacyjnych serwisu DHL24.

4. Zastosowanie
Po zakończeniu procesu instalacji modułu, w liście zamówień wyświetlane jest dodatkowe
pole z przyciskiem kierującym do serwisu DHL24.
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Rys 2: Lista zamówień w panelu administracyjnym po instalacji modułu.

Po kliknięciu w przycisk Utwórz list przewozowy DHL użytkownik zostanie przeniesiony do miejsca
tworzenia przesyłki w serwisie DHL24, uzupełniając przy tym dane odbiorcy oraz nadawcy (Rys. 3).
Po przejściu procesu tworzenia przesyłki i zapisaniu transakcji, w liście zamówień sklepu pojawią się
odnośniki pozwalające obejrzeć szczegóły przesyłki oraz wydrukować list przewozowy (Rys 4).

Rys 3: Formularz tworzenia nowej przesyłki po przeniesieniu z panelu osCommerce

4

Rys 4: Lista zamówień w sklepie po przejściu procesu tworzenia przesyłki w serwisie DHL24
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