Gebruikershandleiding

Voorwoord
Hierbij de gebruikershandleiding voor onze module die geschikt is voor Magento 1.x.
Bij vragen kunt u via ict@parcelpro.nl of het telefoonnummer 085 273 2780 support
aanvragen. Kijk voor de meest recente informatie m.b.t. de Magento module in het
verzendsysteem onder het menu item ‘Koppelingen’.
Wij horen graag wat uw bevindingen zijn m.b.t. tot onze module. Met uw feedback
maken wij de module steeds een stap beter.
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Module
De module is te vinden via het menu System > Configuration > Shipping methods.
Op deze pagina is de module te vinden onder de tab Versturen via parcelpro.nl. Om
de module te mogen gebruiken moet u een gebruiker id en API key invullen. Deze
vindt u terug in het verzendsysteem op de pagina ‘Koppelingen’.

Bij het configureren van onze module kunt u de volgende opties instellen.
Vervoerdersnaam: Titel van deze module.
Landen: Bij welke landen mag de module geactiveerd worden.
GebruikerId: LoginId van het verzendsysteem (zie Koppelingen pagina
verzendsysteem)
API Key: Sleutel om toegang te krijgen (zie Koppelingen pagina verzendsysteem)
Automatisch aanmelden bij status: Indien ingesteld wordt de order direct in het
verzendsysteem aangemeld bij het bereiken van de gekozen status.
Status na zending afdrukken: Indien ingesteld wordt de order na het afdrukken van
de label in de Magento Backend van status veranderd.

Per vervoerder kan een titel worden opgegeven. Deze wordt bij het afreken proces
boven de verzendmethoden weergegeven. Per verzendoptie onder een vervoerder
kan een tariefregel aangemaakt worden. Een tariefregel bevat de velden:
Titel: Titel die bij het afrekenen wordt getoond
Country: Voor welk land deze van toepassing is.
Min_weight: Minimaal gewicht van de totale order waarvoor deze regel van
toepassing moet zijn.
Max_weight: Maximaal gewicht van de totale order waarvoor deze regel van
toepassing moet zijn.
Min_total: Minimaal orderwaarde waarvoor deze regel van toepassing moet zijn.
Max_total: Maximale orderwaarde waarvoor deze regel van toepassing moet zijn.
Price: De prijs die hiervoor toegepast moet worden.
De module ondersteund de verzendmethoden van PostNL, DHL, UPS, DPD, en Same
Day in combinatie met ons verzendsysteem. Indien de consument één van onze
verzendopties tijdens het afrekenen kiest zal deze op de juiste wijze worden gemapt
in ons verzendsysteem. Indien dit niet het geval is of de zending kan niet juist gemapt
worden, wordt de standaard verzendmethode die in ons verzendsysteem ingesteld
staat, gehanteerd.
De order kan, indien de optie automatisch aanmelden niet actief is, via de knop
Zending aanmelden doorgezet worden naar het verzendsysteem.
Vervolgens kan hier direct een label voor worden afgedrukt via de knop Print label
die verschijnt na het succesvol aanmelden van een zending.

Indien u meerdere zendingen tegelijk wilt aanmelden of de labels van wilt afdrukken
kunt u ze via het order overzicht binnen Magento selecteren. Vervolgens kiest u
bovenaan bij acties voor ‘zendingen aanmelden’ of ‘labels printen’.

De track en trace code kan via de link Volg bestelling bij het blok Verzend-en
verwerkingsinformatie bij een order of shipment opgevraagd worden.

Er verschijnt een pop-up waar de track en trace link en barcode direct zichtbaar
worden.

FAQ
Foutmelding 11: Niet geautoriseerd voor afhaallocatiekiezer.
Via de ‘koppelingen’ pagina in het verzendsysteem kunt u een URL toevoegen onder
de tab Magento. Vul hier de exacte url in die wordt getoond tijdens het afrekenen.
Voorbeeld: http://www.mijnwebshop.nl/onestepcheckout.
Vul dan alleen http://www.mijnwebshop.nl in.
De afhaallocatiekiezer wordt niet goed weergegeven tijdens het afrekenproces.
Er zijn een tal van afreken modules voor Magento. De module ondersteund standaard
in ieder geval Onestepcheckout en de standaard afreken procedure van Magento.
Daarnaast kan het ook voorkomen dat er een eigen thema met eigen bestanden
wordt gebruikt. Zorg ervoor dat onze module dan ook in dit thema is geïntegreerd.
Komt u er niet uit of heeft u andere vragen, dan kunt u altijd contact opnemen via
ict@parcelpro.nl. In de meeste gevallen hebben we toegang nodig tot uw FTP server
en backend.
One-step Checkout.
Indien uw Magento versie gebruik maakt van de One-step Checkout module moet
onderstaande worden toegepast. Dit voorkomt een error melding.
In het bestand app/etc/modules/ParcelPro.xml
Vervang
<depends>
<Mage_Checkout />
<Mage_Shipping />
</depends>
Met
<depends>
<Mage_Checkout />
<Mage_Shipping />
<Idev_OneStepCheckout />
</depends>
Verzendmethode(s) niet zichtbaar bij het afreken proces?
Controleer de ingesteld verzendopties. Vallen de gekozen producten in het
winkelmandje tussen de waarde van de ingestelde tariefregel? We bedoelen daarmee
of de producten die zijn gekozen tussen de waarden van minimaal gewicht en
maximaal gewicht valt en de totale order waarde tussen de minimale prijs en
maximale prijs ligt.

Zending bevat foutieve gegevens
De zending kan maar een keer worden doorgezet naar ons verzendsysteem. Indien
de zending foutieve gegevens bevat moeten deze voor het afdrukken van de label in
ons verzendsysteem worden aangepast. Nadat van de zending een label is afgedrukt
kunnen de gegevens niet meer aangepast worden. Een nieuwe zending zal
handmatig aangemaakt moeten worden.

