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História zmien. 

Dátum Verzia Kto Zmena 

27.05.2014 0.0.1. BŠ Dokument vytvorený. 

18.11.2021 1.1.0 JB Revízia dokumentu. 
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1. Všeobecný popis 

Balíkomatový plugin pridá do PrestaShopu nového prepravcu s doručením zásielky do 

zákazníkom vybraného balíkomatu spoločnosti SPS. 

Prevádzkovateľovi webshopu umožňuje vygenerovať CSV súbor potrebný pre import zásielky 

určenej do balíkomatu do portálu webship.sps-sro.sk. 

 

2. Podporované verzie PrestaShopu 

Balíkomatový plugin je určený pre PrestaShop verzie 1.7.0.x a vyššie. 

 

3. Postup inštalácie 

V administrátorskom rozhraní PrestaShopu vyberieme v kategórii IMPROVE na tabe Modules 

položku Module Manager a v pravo hore pomocu tlačidla „Upload a module“ nahráme súbor 

slovakparcelservice-prestashop.zip. Modul sa automaticky nainštaluje a zobrazí sa tlačidlo 

„Configure“. V konfigurácii modulu je potrebné vyplniť WEBSHIP API SETTINGS a teda 

prihlasovacie meno a heslo k účtu do webship.  

Po uložení konfigurácie je možné nastaviť cenu prepravného v administrátorskom rozhraní 

PrestaShopu v kategórii IMPROVE na tabe Shipping v položke Carriers. 
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4. Užívateľské rozhranie 

Užívateľ si pri výbere spôsobu dopravy vyberie SPS to Adress alebo SPS to Parcelshop: 
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Po zvolení SPS to Parcelshop sa zobrazí mapa s balíkomatmi z ktorej užívateľ vyberie 

balíkomat. 

 

Po vybratí balíkomatu sa zobrazia základné údaje balíkomatu. 

 

Kontroluje sa či bol vybratý balíkomat a či telefónne číslo zodpovedá požiadavkám webshipu 

na formát telefónneho čísla. 
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5. Administrátorské rozhranie 

V administrátorskom rozhraní v tabe Orders v položke Slovak Parcel Service vidí 

administrátor objednávky pri ktorých bol zvolený spôsob prepravy SPS.  

Prenos dát do webshipu je možné spraviť pomocou tlačidla „Export Data“. Následne je možné 

stiahnuť štítky pre zásielku (Label PDF – Download PDF) a vytlačiť protokol (Print Protocol – 

Download PDF). 

Výsledný štítok z portálu webship.sps-sro.sk pre nalepenie na zásielku  

 


