
Instalacja modułu DHL24 w sklepie Magento
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• Ogólna koncepcja

Moduł integracji DHL z Magento ma na celu umożliwienie generowanie przesyłek z poziomu
sklepu z wykorzystaniem metod api udostępnianych przez DHL24. Po instalacji i konfiguracji pluginu
zamawianie przesyłki staje się łatwe i szybkie. Idea polega na dodaniu nowego formularza z częściowo
wypełnionymi  danymi,  którego  poprawne  uzupełnienie  umożliwi  utworzenie  przesyłki  bez
przechodzenia na portal DHL24. 

Dodatkowo  administrator  może  włączyć  dwie  nowe  formy  wysyłki  DHL  Parcel  Shop  z
możliwością wyszukania punktu doręczenia na mapie oraz DHL Kurier z możliwością podania danych
adresowych  sąsiada.  Jeżeli  zostanie  wybrana  jedna  z  tych  opcji  i  użytkownik  wybierze  z  mapy
Parcelshop  lub  poda  dane  sąsiada  wtedy  na  formularzu  wysyłki  odpowiednie  dane  zostaną
automatycznie uzupełnione.

Administrator ma także możliwość skonfigurowania płatności Cash On Delivery tak aby kwota
pobrania automatycznie uzupełniała się na formularzy DHL.



Ważne przed instalacją

Aby móc korzystać z pluginu należy mieć włączoną na swoim koncie w DHL24 odpowiednią
opcję oraz skonfigurowany  Panel Magento na portalu DHL24 (nowy panel pojawi się po włączeniu
odpowiedniej opcji przez administratora).

Należy posiadać dostęp do DHL24 WebAPI oraz opcjonalnie dostęp do Parcelshop Manager
WebAPI.

Instalacja  tej  wersji  pluginu  uniemożliwi  dotychczasowe  (z  wcześniejszej  wersji  pluginu)
tworzenie przesyłki z przenoszeniem na portal DHL24.

• Konfiguracja Panelu Magento

W celu włączenia opcji umożliwiającej korzystanie z nowej wersji pluginu prosimy o kontakt z 
administratorami serwisu DHL24.
Użytkownik po zalogowaniu się do serwisu DHL24, będzie miał dostępną nową opcję „Panel 
Magento”. W panelu tym użytkownik będzie mógł:

 skonfigurować domyślną etykietę wydruku oraz czy do tworzonej przesyłki ma być zamawiany 
kurier czy nie,



 skonfigurować jednego lub wielu nadawców, dane nadawcy będą przenoszone na formularz 
tworzenia przesyłki w sklepie Magento,



 skonfigurować jedną lub wiele przesyłek, dane przesyłki będą przenoszone na formularz 
tworzenia przesyłki w sklepie Magento,

Aby  móc tworzyć przesyłki za pomocą tego pluginu należy mieć zdefiniowane dane 
administracyjne oraz dodanego przynajmniej jednego nadawcę.



• Instalacja modułu

Instalacja jest standardowa i nie odbiega niczym od instalacji innych dostępnych pluginow magento. 

• Foldery „app”,  „js” oraz „skin”, które  znajdują się w paczce kopiujemy do katalogu 
głównego gdzie zainstalowaliśmy Magento.

•

Logujemy  się  do  panelu  administracyjnego  magento  pod  adresem:
[nasza_domena]/admin za pomocą loginu i hasła administratora 



• Następnie wchodzimy  do konfiguracji systemu pod zakładką: SystemConfiguration

• W  kolumnie  po  lewej  stronie  klikamy  „Advanced”  i  z  listy  w  głównej  kolumnie
uruchamiamy nasz plugin wybierając z listy rozwijanej polecenie „Enable” i wciskamy na
górze po prawej stronie ekranu przycisk „Save Config”



• W lewej kolumnie klikamy na link „Dh24lpl” i uzupełniamy pola. W zakładce  „General”
wpisujemy nasz login i  hasło,  którego używamy w systemie DHL24 (opcja dla  starszej
wersji  pluginu).  W zakładce „Webapi” podajemy nasz login i hasło używany do DHL24
WebAPI (niezbędny do tworzenia przesyłek). W zakładce Servicepoint Api podajemy login
i  hasło  używany  do  Parcelshop  Manager  WebAPI  (jeżeli  nie  podamy  tych  dostępów,
dodawanie przesyłki będzie możliwe, jednakże bez opcji „Doręczenie do Parcel Shop”). Na
koniec klikamy przycisk „Save Config”.
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• Wchodzimy do zakładki SystemCache Management i kolejno wciskamy przyciski: „Flush
Magento Cache”, „Flush Cache Storge” oraz „Flush Catalog Images Cache”



• W  efekcie,  po  przejściu  do  zakładki  zamówienia  (Salesorders)  otrzymujemy
zmodyfikowana tabele zamówień.



• Aby włączyć nowe opcje dostawy należy wejść w menu System->Configuration, następnie
w  Sales->Shipping  Methods. Pojawi  się  nowa  opcja  DHL24,  domyślnie  nieaktywna.
Musimy ją włączyć oraz ustawić ceny dla nowych form dostawy



• Konfiguracja  COD  –  widok  dostępny  zakładce  Konfiguracja  System->Configuration,  w
sekcji Sales->Dhl24pl, 

Głównym  celem  tej  funkcjonalności  jest  przeniesienie  kwoty  zamówienia  na  formularz
tworzenia  przesyłki  DHL  w pola  Kwota ubezpieczenia oraz  Kwota  pobrania.  Administrator
musi  wybrać  z  jakiej  płatności  za  pobraniem  chce  skorzystać.  Ma do  wyboru  albo  opcję
CashOnDelivery  wbudowaną w Magento albo opcję dostarczaną przez zewnętrzny plugin,
dostępny  pod  tym  adresem  http://www.magentocommerce.com/magento-
connect/cashondelivery.html.  W  przypadku  wybrania  przez  klienta  odpowiedniej  opcji
płatności za pobraniem, kwota zamówienia zostanie przeniesiona na formularz DHL. 
Dodatkowo  administrator  może  wybrać,  rodzaj  przenoszonej  kwoty,  albo  tylko  wartość
towarów albo koszt całego zakupu (towary plus koszty transportu).

http://www.magentocommerce.com/magento-connect/cashondelivery.html
http://www.magentocommerce.com/magento-connect/cashondelivery.html


• Użytkowanie
• Po kliknięciu w przycisk Utwórz list przewozowy DHL użytkownik zostanie przeniesiony na 

formularz z domyślnie uzupełnionymi danymi 



Po kliknięciu w „Utwórz” (w przypadku poprawnych danych) przesyłka zostanie utworzona, 
numer listu przewozowego zostanie przypisany do zamówienia, a na ekranie pojawi się ekran 
z możliwością pobrania etykiety dla przesyłki.

Przesyłki dodawana są za pomocą dwóch metod api. W przypadku zaznaczenia opcji 
„Doręczenie do Parcel Shop” wykorzystywana jest metoda createShipment z Parcelshop 
Manager WebAPI, zaś w przeciwnym razie wykorzystywana jest metoda createShipment z 
DHL24 WebAPI.

• Po przejściu procesu tworzenia przesyłki i zapisaniu transakcji, w liście zamówień sklepu 
pojawią się odnośniki pozwalające usunąć przesyłkę oraz śledzić przesyłkę

• Użytkownik ma także możliwość wygenerowania raportu PNP. Plugin udostępnia nowa 
zakładkę PNP w kategorii Sales

• Jeżeli zostaną aktywowane nowe formy wysyłki wtedy pojawią się one w procesie składania 
zamówienia



Wybierając DHL Kurier mamy możliwość wprowadzenia danych sąsiada



Wybierając DHL Parcel Shop musimy wyszukać punkt na mapie




