Prestashop vtičnik in portal PS Mojpaket
Navodilo za namestitev vtičnika in uporabo portala PS Mojpaket
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1. Predpogoj
V kolikor želite uporabljati vtičnik in portal PS Mojpaket za Prestashop, morate uporabljati podprto
različico Prestashopa.
Če želite več informacij o podprtih različicah, si oglejte našo spletno stran in opis (podrobnosti)
zadnje verzije vtičnika, ki ga nudimo (spletni vtičniki).
Za pravilno delovanje vseh funkcionalnosti (modalnega okna) si morate sami zagotoviti svoj API-ključ
za Google Maps.
Pred namestitvijo nove različice najprej odstranite predhodno različico PS Dostavni vtičnik (v
kolikor jo že uporabljate).
1.1. Kako pridobiti vtičnik in dostop do portala?
Za uporabo vtičnika in portala je najprej potrebna registracija na naši spletni strani in »oddaja
naročila« (brezplačno) za želeni vtičnik.
Povezavo za prenos vtičnika boste takoj po oddanem naročilu prejeli na vaš mail naslov.
V roku dneva ali dveh (po pregledu vaše registracije) boste na vaš mail prejeli še dostop do portala
ter TOKEN in GUID (GUID prejmete samo v primeru, da ste pogodbeni partner Pošte Slovenije), ki ju
boste potrebovali pri namestitvi vtičnika (več o tem v nadaljevanju).

1.2 Kako bo vtičnik vplival na vašo spletno trgovino?
Vtičnik bo na vašo Prestashop spletno trgovino vplival na naslednjih področjih:
Frontend (prikaz kupcu):
• V postopku nakupovanja in oddaje spletnega naročila (pri izbiri dostave v košarici) bo kupcu na
voljo »gumb« (
), kateri ob pritisku nanj odpre modalno okno, preko katerega bo
kupec lahko izbral želeno alternativno možnost prevzema pošiljke (paketomat, pošta, bencinski
servis ali paketnik).

Backend (prikaz administratorju):
• Dodaten modul v Module Managerju.

• Dodatni gradnik v urejanju naročila.

o Pošta Slovenije – Sledenje pošiljk - Prikaz zadnjega statusa pošiljke ter povezava do podrobnega
izpisa statusov pošiljke.

2. Namestitev vtičnika
Pred namestitvijo nove različice najprej odstranite predhodno različico dostavnega vtičnika (v kolikor
ste že uporabnik našega vtičnika in urejate samo posodobitev ter ne pozabite si shraniti podatkov, ki
jih že imate vpisane v vtičniku). Svetujemo vam, da si pred namestitvijo ustvarite kopijo vaše spletne
trgovine.
Novi uporabniki pa si vtičnik najprej prenesite in shranite na trdi disk.
Vtičnik si lahko prenesete na povezavi v mailu, ki ste ga prejeli ob potrditvi naročila.

2.1 Kako namestiti dostavni vtičnik?
V administraciji v levem meniju pod rubriko »Izboljšave« poiščite kategorijo "Moduli" (1), nato iz
podmenija izberite možnost "Module manager" (2). V desnem zgornjem kotu kliknite gumb "Naloži
ta modul" (3).

Odpre se novo pojavno okno v katerega lahko vtičnik povlečete (drag-drop) ali pa ga izberete iz mape
vašega trdega diska. Kliknite na "Izberite datoteko" (4) in na trdem disku poiščite .zip datoteko
dostavnega vtičnika. Lahko tudi .zip datoteko povlečete v pojavno okno in vtičnik se bo nato
samodejno namestil.

Ko se bo vtičnik namestil, ga boste morali nastaviti (5):

2.2 Kako pravilno nastaviti vtičnik?
Na modulu Pošta Slovenije kliknite (puščico navzdol) in izberite ''Nastavite" (5).
V polje "TOKEN" (6) vnesite unikatno kodo, ki ste jo prejeli v našem sporočilu.

Pogodbenim uporabnikom Pošte Slovenije dodatno omogočamo sledenje pošiljkam kar znotraj
platforme spletne trgovine. Funkcionalnost omogočite tako, da vnesete "GUID" (7), ki ste ga prejeli.
Če že imate svojo prilagojeno povezavo za sledenje, bodite pozorni, da uporabite del, ki je označen v
primeru: http://sledenje.posta.si/Default.aspx?tn=@&guid=9809Z9DF-72F9&lang=si.
Za pravilno prikazovanje zemljevida ter lokacije v polje "Google API ključ" (8) vnesite svoj API ključ.
Navodila za pridobitev le-tega lahko najdete tukaj.
Določiti je potrebno načine dostave, pri katerih se bo pojavila možnost enostavne izbire naših
alternativnih možnosti dostave. Vpišite jih v polje "Omogočeni načini dostave" (9) ter jih ločite s
podpičjem (npr.: Pošta Slovenije; Brezplačna dostava ali karkoli tretjega, kar imate).
PS Dostavni vtičnik vsebuje le prevzemna mesta Pošte Slovenije. V kolikor boste za dostavo
uporabili drugega ponudnika, pošiljka ne bo vročena na način, ki ga je izbral kupec.

2.3 Uporaba vtičnikov za optimizacijo slik (t.i. "lazyload" funkcija)
Ob uporabi določenih vtičnikov za optimizacijo slik vtičnik Pošte Slovenije ne deluje pravilno. Za
pravilno prikazovanje smo našim elementom dodali CSS class .cam .
Da bi omenjena rešitev delovala pravilno, se naj »class« (.cam) doda med izjeme pri nastavitvah
»lazyload« funkcionalnosti vtičnikov.

3. Uporaba vtičnika in portala

Naročilo/a, ki ste ga/jih prejeli v svoji spletni trgovini potrebuje za pošiljanje do končnih strank
spremnico in na koncu dneva tudi popis oddanih pošiljk.
S portalom PS Mojpaket lahko vse to uredite na zelo enostaven način.

3.1 Pošiljanje spletnega naročila v portal
Prvi korak v obdelavi vaših pošiljk je pošiljanje vašega naročila v portal.
To naredite tako, da na nivoju naročila v gradniku »Pošta Slovenije« na desni strani pritisnete gumb
»Pošlji v PSMP«.

Ko je naročilo »Uspešno preneseno« se vam to v gradniku tudi izpiše.

Takoj za tem se vam naročilo pojavi v portalu (»Naročila«) in je pripravljeno za urejanje.

Na osnovnem seznamu lahko vidite informacije, ki so bile prenesene v portal iz vaše trgovine:
ID – številka naročila iz trgovine
Izbira vrste pošiljke – vrsta pošiljke, ki jo želite dodati na paket/e
Sp. p. – sprejemna pošta vašega paketa
Naslovnik – točen naslov, kamor boste paket poslali iz trgovine
Teža – skupna teža izdelkov (prenesen podatek iz trgovine)
Skupni znesek – znesek naročila iz trgovine (vrednost + stroški dostave)
Pošiljka – gumbi, ki vam omogočajo ustvarjanje, urejanje ali samo vpogled v informacije o naročilu
Odstrani – možnost brisanja prenesenega naročila (in pošiljanje podatka nazaj v vašo trgovino)

V stolpcu »Pošiljka« se nahajajo trije različni gumbi (»statusi«) in sicer:

- ta gumb se prikazuje, ko na naročilu ni bilo še ničesar urejenega

- ta gumb se prikazuje, ko je na naročilu že bil dodan paket ali več njih, a le-ti še niso bili iz
portala poslani na Pošto Slovenije (v tej fazi je še možno brisati in urejati pakete)

- ta gumb se prikazuje, ko je na naročilu že bil dodan paket ali več njih in so le-ti že bili preko
portala poslani na Pošto Slovenije (v tej fazi ni več možno brisati in urejati pakete)

V stolpcu »Izbira vrste pošiljke« je možno videti in izbirati med vsemi vrstami pošiljk, ki jih uporabnik
portala uporablja ali pa so dorečene v pogodbi s Pošto Slovenije.

Ob številki naročila se nahaja tudi manjša puščica navzdol, ki vam omogoča razširitev in vpogled v
nekaj dodatnih informacij, kot so recimo vrednost, čas prenosa, datum naročila in dodaten naziv.

3.2 Obdelava naročila
Ko se je naročilo preneslo v portal in ga vidite na osnovnem seznamu naročil, ga s pritiskom na gumb
»Ustvari« lahko pričnete urejati.

Odpre se vam celoten pregled naročila:

Večina podatkov se lahko spreminja in se nato prenese tudi na pakete, ki jih boste ustvarili.

1 – Naslovnik – vidni vsi podatki o naslovniku (preneseni iz spletne trgovine)
2 – Vrsta pošiljke – vidna izbrana vrsta pošiljke za to naročilo
3 – Dodatne storitve – storitev odkupnine se prenese avtomatično (razen pri PrestaShop-u), vse
ostale dodatne storitve se lahko ročno dodajajo po želji
4 – Odkupnina – je prikazan znesek, ki ga more kupec še plačati ali pa ga je že plačal
5 – Vrednosti – ostale vrednosti in informacije o naročilu, lahko se doda tudi opomba
6 – Shrani – če so vsi podatki znotraj naročila pravilni, se s pritiskom na »Shrani« doda paket

V kolikor potrebujete za vaše naročilo več paketov in vam izbrana storitev (kot recimo nova storitev
Pošte Slovenije > »MojPaket Maxi«) to omogoča, potem se vam bo v tej fazi (po generiranem prvem
paketu) pojavil še dodaten gumb »Dodaj dodatni paket«, s katerim lahko ustvarjate več paketov.

Vse ustvarjene pakete lahko nato vidite pod osnovnimi podatki znotraj posamičnega naročila.

V kolikor ste pri kreiranju paketov naredili kakšno napako, jih lahko tudi pobrišete.
POZOR!!! V kolikor so paketi na nivoju »Pošiljk« (več v nadaljevanju) že bili poslani na Pošto
Slovenije, potem brisanje več ni mogoče.

3.3 Podvojitev obstoječega naročila (delna dobava blaga)
Občasno se pri spletnih trgovcih pojavi potreba po delni dobavi blaga (recimo: en kos pošljete danes,
drugi kos pa čez 14 dni, ko ga prejmete ponovno na zalogo).
V takem primeru vam portal ponuja možnost »podvojitve prvotnega naročila«.
POZOR!!! Možnost »podvajanja« se pojavi samo pri tistih naročilih, ki so že bila urejena in poslana na
Pošto Slovenije. Takšna naročila dobijo dodatno ikono, ki omogoča »podvojitev«.

Ko boste naročilo uspešno podvojili, vam bo portal to sporočil!

In novo naročilo se takoj za tem že pojavi na seznamu, kjer ga po identičnih postopkih, kot vsa ostala
naročila lahko urejate naprej!

3.4 Obdelava pošiljk

Ko je na nivoju »Naročila« urejeno vse potrebno (dodane storitve, paketi in ostalo), se v glavnem
meniju pomaknete na naslednjo fazo in sicer na »Pošiljke«.

Tudi v tej fazi je pred vami začetni seznam:

Dokler pošiljka še ni bila oddana na Pošto Slovenije, tako dolgo ga lahko še urejate (»UREDI«) ali pa
celo v popolnosti pobrišete (»X«).
Če ste prepričani, da je naročilo pravilno urejeno, ga lahko odpošljete na Pošto Slovenije, ki vam bo
takoj za tem vrnila poštno spremnico (»PDF«).
To storite tako, da najprej na levi strani seznama označite naročilo ali več teh (1), ki jih želite poslati
na Pošto Slovenije. Nato desno zgoraj pritisnete gumb »Oddaj izbrane pošiljke« (2). Nekaj trenutkov
kasneje (ca. 5-15 sekund), pa boste že lahko natisnili poštno spremnico / nalepko za enega ali več
paketov (3), ki ste jih ustvarili za posamično naročilo.
Ko pošiljke oddate, vam portal sporoči, če ste to storili uspešno!

Pregled oddanih pošiljk imate v vsakem trenutku tudi znotraj tega seznama.

Prav tako si lahko po natisnjenih spremnicah, pogledate tudi več podrobnosti o posamičnih pošiljkah
(sprejemne številke, ipd.).

3.5 Kreiranje popisa oddanih pošiljk
Ko imate obdelana vsa naročila in urejene vse pošiljke za njih (in tudi oddane na Pošto Slovenije),
lahko za konec ustvarite še »Popis oddanih pošiljk«. To storite tako, da se v glavnem meniju
pomaknete na naslednjo fazo in sicer na »Popis oddanih pošiljk«.

Tudi v tej fazi imate na razpolago osnovni seznam, kjer so razvidni vsi popisi, ki ste jih natisnili.

3.6 Priprava UPN obrazca
Če ste eden tistih uporabnikov, ki pri poslovanju s Pošto Slovenije in strankami še vedno uporabljajo
storitev ODK in posledično tiskanje UPN obrazcev, potem lahko tudi to uredite znotraj portala.
Za začetek si je osnovne zadeve potrebno nastaviti znotraj vašega uporabniškega profila:

Poiščite in označite nastavitev ODK in shranite:

Takoj pod tem vas čakajo še ostale nastavitve tiskanja UPN obrazca.

V področju teh nastavitev si lahko nastavite:

IBAN prejemnika – vašo IBAN številko podjetja, ki se bo prikazovala na UPN obrazcu
Naziv prejemnika – vaš Naziv podjetja, ki se bo prikazoval na UPN obrazcu
Naslov prejemnika – vaš Naslov podjetja, ki se bo prikazoval na UPN obrazcu
Poštna st. prejemnika – vašo Poštno številko podjetja, ki se bo prikazovala na UPN obrazcu
Pošta prejemnika – vašo Pošto podjetja, ki se bo prikazovala na UPN obrazcu

V kolikor boste pri tiskanju UPN obrazca potrebovali tudi manjšo »kalibracijo« (odmike gor/dol ali
levo/desno), lahko tudi to uredite v teh nastavitvah.
Zamik tiskanja gor/dol
Zamik tiskanja levo/desno
UPN s QR kodo – označite, ali želite uporabljati UPN s QR kodo ali brez

Ko boste imeli urejene vse te nastavitve in jih boste tudi shranili, boste na nivoju Naročila dobili tudi
opcijo za urejanje UPN podatkov (le v primeru, ko imate kljukico ob odkupnini).

Hkrati pa se vam bo na seznamu vaših Pošiljk pojavil dodaten stolpec, ki vam bo omogočal izpis UPN
obrazca (v kolikor je pri naročilu bilo izbrano »način plačila ob prevzemu« in v kolikor imate v portalu
označeno storitev ODK).

Po pritisku na gumb ''UPN'' vam portal vrne .PDF dokument in v njem se nahaja UPN obrazec.

V primeru, da imate veliko število pošiljk, lahko izvedete tudi postopek masovnega tiskanja
spremnic (nalepk) in se tako izognete posamičnemu odpiranju PDF-jev za tiskanje nalepk. Vsa
naročila, ki se bodo tiskala označite s kljukicami (1), nakar kliknite na gumb ''Masovno tiskanje'' (2).
Generiral se bo .PDF dokument z vsemi označenimi spremnicami.

3.7 Ročna naročila
V modulu »Ročna naročila« vam je omogočeno, da kreirate naročilo, katerega niste izvozili v portal iz
vaše spletne trgovine, ampak ga boste ustvarili popolnoma na novo.
PRIMER: Nekdo vam je poslal e-mail ali vas je poklical po telefonu in vam je oddal naročilo. Tega
naročila niste vnesli v vašo spletno trgovino in ga zato ne morete izvoziti/uvoziti v naš portal. Kljub
vsemu lahko sedaj takšno naročilo generirate ročno in ga uredite skupaj z vsemi ostalimi naročili.
PRIMER 2: Za nekoga imate pripravljen paket, ki mu ga morate poslati (paket ni vezan na vašo
spletno trgovino). Sedaj lahko pridete tudi do takšne poštne spremnice kar v našem portalu in konec
dneva boste tudi ta paket imeli na »Popisu oddanih pošiljk«.

Če torej želite kreirati novo naročilo, ki ne izhaja iz vaše spletne trgovine, greste v »Ročna naročila«.
Na vrhu se vam prikaže opcija:

Izbrati morate:
- sprejemno pošto,
- vrsto pošiljke,
- naslovnika.

V kolikor ne boste izbrali že predhodno vnesenega naslovnika (več o tem, kako ga dodati v
naslednjem poglavju), pustite v spustnem meniju kar »Izberite naslovnika« in pritisnite USTVARI.

Prikaže se vam sedaj že znano okno:

V tem koraku morate nato ročno vnesti vse željene podatke s katerimi se bo generirala poštna
spremnica in jo boste lahko uporabili na pošiljki. Vnesti je potrebno:
-

Podatke naslovnika

- vrsto pošiljke ste izbrali že v prejšnjem koraku,
- dodatne storitve (opcijsko),
- vrednosti.

Ko imate vse to vneseno, pritisnete SHRANI.

Na »Seznam dodanih paketov« se vam po kliku na gumb »Shrani« v istem oknu pojavi nov paket.

Takoj za tem se vam ta dodani paket pojavi med »Pošiljkami«, kjer boste za njega lahko natisnili
poštno spremnico ali tudi UPN obrazec (v kolikor jih uporabljate in potrebujete).

Iz seznama je razvidno, da imajo vsa ročno dodana naročila predpono RN (primer: RN-00000047), za
vsa ostala spletna naročila pa se ID-ji prenašajo iz vaše spletne trgovine.

Od tukaj naprej je postopek identičen vsem ostalim naročilom iz spletne trgovine.
Torej, najprej označite naročilo, pritisnete »Oddaj izbrane pošiljke« in nekaj trenutkov za tem lahko
na gumbu PDF dobite poštno spremnico (in po potrebi tudi UPN).
Konec dneva se vam bodo vsa naročila (spletna in ročna) nahajala na »Popisu oddanih pošiljk«.

3.8 Naslovniki
Da ne boste rabili vedno znova vnašati vseh podatkov za stranke smo vam omogočili, da si v portalu
kreirate svojo »bazo naslovnikov«.
To lahko naredite tako, da na modulu »Naslovniki« pritisnete na »Dodaj novega naslovnika«.

Takoj za tem se vam bo odprla forma, kamor vpišete vse potrebne podatke in naslovnika shranite.

Ko imate naslovnika shranjenega, se vam bo ta pojavil na vašem »Seznamu shranjenih naslovnikov«.

Vsakega od teh naslovnikov lahko vedno urejate s pritiskom na »Uredi« ali pa ga odstranite iz vaše
baze tako, da na desni strani pritisnete na X.

S klikom na ime in priimek naslovnika se vam odprejo še dodatna polja, ki jih ni na prvotnem
pregledu seznama pošiljateljev.

POZOR: ID naslovnika je unikatno polje in se vsaka številka lahko vnese le enkrat. Uporabnost tega
polja je lahko morda v tem, da si seznam šifer uskladite z vašim v spletni trgovini in tako vsakega
naslovnika zelo hitro najdete, ko ga boste potrebovali (s pomočjo iskalnika).

Obstaja pa še ena opcija dodajanja naslovnika v bazo in sicer, ko ste na nivoju naročila (spletnega ali
ročnega), označite polje »Shrani naslovnika« in le-ta se vam bo po pritisku na »Shrani« dodal v bazo.

4. Dodatne informacije in pomoč

V kolikor v teh navodilih za uporabno niste našli vseh potrebnih informacija, ki jih želite in
potrebujete še dodatno pomoč, lahko preverite še:
Najbolj pogosta vprašanja in odgovori
https://www.mojpaket.si/faq
Kontakt v primeru dodatnih vprašanj
https://www.mojpaket.si/kontakt

