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História zmien.
Dátum
Verzia

Kto

19.11.2021

2.0.1

JB

Dokument vytvorený.

1.3.2022

2.0.3

JB

Revízia dokumentu, odberné miesta.

6.5.2022

2.1.7

JB

Revízia dokumentu.
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1. Všeobecný popis
Plugin pridá do Woocommerce 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 WordPress
Plugin je určený pre WordPress verzie 5.8.x a vyššie.

3. Postup inštalácie
V administrátorskom rozhraní vyberieme v kategórii Plugins položku „Add New“ a vpravo hore
pomocu tlačidla „Upload plugin“ nahráme súbor slovakparcelservice.zip. Pomocou tlačidla
„Install Now“ plugin nainštalujeme a zobrazí sa tlačidlo „Activate Plugin“ ktorým ho
aktivujeme.
V administrátorskom rozhraní vyberieme v kategórii Plugins položku Installed Plugins kde
nájdeme plugin SlovakParcelService, tlačidlom settings otvoríme konfiguráciu. V konfigurácii
pluginu 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
na tabe WooCommerce v kategórii Settings v položke Shipping, administrátor vytvorí
Shipping zones. V každej shipping zone je editovateľná Shipping method - Slovak Parcel
Service Delivery to Parcelshop v ktorej ne možné nastaviť názov doručovacej metódy pre
zákazníka, zdanenie, cenu doručenia, cenu príplatku za platbu v hotovosti a limit pre
doručenie zdarma.
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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 WooCommerce v položke Orders môže administrátor
pri objednávkach pri ktorých bol zvolený spôsob prepravy SPS Pomocou tlačidla „Export
Data“ 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 tlačidlo zmení na „Label PDF“ pomocou ktorého je možné
stihanuť štítok pre zásielku. Tlačidlo „Generate SPS EndOfDay“ slúži na generovanie reportu
pre vytvorené zásielky, tento report je možné stiahnuť pomocou tlačidla „EndOfDay PDF“

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