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História zmien.

Dátum Verzia Kto Zmena

1.3.2022 1.0.0 JB Dokument vytvorený.

21.10.2022 1.2.0 JB Úprava dokumentu, pridanie 6. konfigurácia
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1. Všeobecný popis

Plugin pridá do OpenCart nového prepravcu s doručením zásielky na adresu alebo do 

zákazníkom vybraného odebneného miesta SPS.

Prevádzkovateľovi webshopu umožňuje automatizovaný prenos dát o zásielkach pomocou 

konta WebShip. 

2. Podporované verzie Opencart

Plugin je určený pre OpenCart verzie 3.0.3.x a vyššie.       

3. Postup inštalácie

V administrátorskom rozhraní vyberieme v kategórii Extensions položku Installer a pomocou 

tlačidla „Upload“ nahráme súbor slovakparcelservice.ocmod.zip. Plugin sa nahrá a súbor je 

zobrazený nižšie v „Install History“.

V administrátorskom rozhraní vyberieme v kategórii Extensions položku Extensions a z menu 

vyberieme  typ  Shipping.  V  zozname  nájdeme  plugin  Slovak  Parcel  Service  a  pomocou 

zeleného  tlačidla  ho  nainštalujeme.  Použitím  tlačidla  „Edit“  sa  dostaneme  do  nastavení 

pluginu. Pre opis nastavení pokračujte prosím na kapitolu 
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4. Užívateľské rozhranie

Zákazník webshopu si pri výbere spôsobu dopravy vyberie Slovak Parcel Service delivery to 

pickup place alebo Slovak Parcel Service delivery to address. V prípade doručenia na 

odberné miesto si ho zákazník vyberie na mape.

Po vybratí balíkomatu sa zobrazia základné údaje balíkomatu.

Kontroluje sa či bolo zvolené odberné miesto a či telefónne číslo zodpovedá požiadavkám 

webshipu na formát telefónneho čísla.
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5. Administrátorské rozhranie

 V administrátorskom rozhraní na tabe Slovak Parcel Service má administrátor webshopu 

prístup k „Order List“ - zoznam objednávok pri ktorých bol zvolený spôsob prepravy SPS. 

Pomocou tlačidla „Data Export“ ktoré sa nachádza vpravo hore môže odoslať dáta do 

webshipu. Akciu „Export Data“ je možné vykonať aj hromadne označením viacero objednávok 

pomocou začiarkovacích políčkok a použitím hromadnej akcie. Štítky pre takto hromadne 

exportované objednávky sú spojené do jednoho pdf súboru.Po úspešnom odoslaní dát sa pri 

objednávke zobrazí button „Label URL“ pomocou ktorého je možné stiahnuť štítok pre 

zásielku. Tlačidlo „Protocol generation“ slúži na generovanie reportu pre vytvorené zásielky, 

tento report je možné stiahnuť pomocou tlačidla „Protocol URL“.

Výsledný štítok z portálu webship.sps-

sro.sk pre nalepenie na zásielku 
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6. Konfigurácia

V administrátorskom rozhraní vyberieme v kategórii Extensions položku Extensions a z menu 

vyberieme typ Shipping. V zozname nájdeme plugin Slovak Parcel Service a použitím tlačidla 

„Edit“ sa dostaneme do nastavení pluginu.

Edit Slovak Parcel Service Shipping

API username – prihlasovacie meno do účtu vo WebShipe.

API password - prihlasovacie heslo do účtu vo WebShipe.

Google API key – Google API kľúč.

Geo Zone – zóny pre ktoré je dostupný spôsob doručenia SPS.

Status –  zapnuté / vypnuté  doručovanie cez plugin SPS

Zip/City checking –  zapnutá / vypnutá kontrola zákazníkom zadaných PSČ/Mesto (pre 

korektné použitie je potrebné aspoň raz spraviť „Zip/City data update“)

Zip/City data last update – posledná aktualizácia zoznamu PSČ/Mesto

Cod payments – dostupné spôsoby platby pre doručenie cez SPS

Cod sending - sprístupnenie doručenia pomocou pluginu SPS do krajín kde je používaná iná 

mena ako euro. Ak je možnosť zapnutá je možné poslať balík s dobierkou aj do týchto krajín. 

Dobierka bude v mene EUR. 

Order number – poradové číslo pre spôsob dopravy.

Edit configuration for delivery to pickup place

Status – zapnuté / vypnuté doručovanie do odberných miest SPS

Use weight ranges for cost - zapnuté / vypnuté použitie váhovej tabuľky

Delivery cost -  Cena doručenia ak nie je použitá váhová tabuľka

Costs for weight ranges -  váhová tabuľka pre určenie ceny podľa hmotnosti (max 20kg)

Tax class – daňová trieda

Delivery to - sprístupnenie doručenia do Parcelshopov / Parcelterminálov alebo oboje
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Edit configuration for delivery to address

Status – zapnuté / vypnuté doručovanie na adresu cez SPS

Use weight ranges for cost - zapnuté / vypnuté použitie váhovej tabuľky

Costs for weight ranges -  váhová tabuľka pre určenie ceny podľa hmotnosti (max 150kg)

Delivery cost -  Cena doručenia ak nie je použitá váhová tabuľka

Tax class – daňová trieda
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