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Üzleti felület áttekintése

Kedves Ügyfelünk!

Ezért készítettünk számodra egy felületet, aminek a segítségével könnyedén feladhatod és 

nyomon követheted küldeményeidet. A rendeléskezelő webalkalmazásunkban szállítással 

kapcsolatos pénzügyeidet is bármikor megtekintheted és egyszerűen számon tarthatod.

Köszönjük, hogy a Fuvar.hu csapatát választottad a szállításaid lebonyolításához. Tudjuk, 

hogy mennyire fontos számodra, hogy termékeidet megbízható módon juttasd el 

vásárlóidhoz.

Üzleti felületünkön lehetőséged van feltölteni a küldeményeidet, és néhány kattintással 

megrendelheted azok kiszállítását. Mindig pontosan láthatod, hogy hol tart az egyes 

termékeid kiszállítási folyamata. Az utánvétkezelést és a szállítási költségek számlázását is 

gond nélkül átnézheted, mindig naprakész információkat látva.
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Amennyiben egy terméket szeretnél feltölteni, válaszd ki a ‘Szállításaim' menüpontot. Az itt 

megjelenő felületen kattints a 'Szállítás feltöltése’ gombra. Ekkor megnyílik előtted egy 

form, amit ki kell töltened a terméked, illetve a címzett adataival.

1.1.1. Egyszeri szállítás feltöltése

A rendszerünkben egy termék, vagy küldemény egy szállítási feladatnak felel meg. Egy ilyen 

szállítást három különböző módon is feltölthetsz a rendszerünkbe:

1.1. Szállítás feltöltése

1. Szállításaim

A kiszállításra szánt termékeidet, küldeményeidet a 'Szállításaim' menüpont alatt tudod 

feltölteni a rendszerünkbe. 
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Mező neve Kötelező Leírás

Saját (webáruházában)

használt ID/azonosító

Az a sorszám/kód, amivel a saját katalógusodban, vagy 
leltáradban azonosítod a termékedet.

Szélesség A becsomagolt terméked szélessége centiméterben megadva. 
Csak egész szám lehet.

Hosszúság A becsomagolt terméked hosszúsága centiméterben megadva. 
Csak egész szám lehet.

Magasság A becsomagolt terméked magassága centiméterben megadva. 
Csak egész szám lehet.

Súly A becsomagolt terméked súlya grammban megadva. Csak egész 
szám lehet.

Biztosítási fedezet A terméked értéke HUF-ban, amely számlával igazolható. Csak 
egész szám lehet.

Utánvét összege Utánvételes szállítás esetén ezt az összeget kell kifizetnie a 
címzettnek a termékedért HUF-ban. Csak egész szám lehet.

Törékeny - Igen: A terméked törékeny küldemény

- Nem: A terméked nem törékeny küldemény

Csomagolás módja

- Kartondoboz: A terméked kartondobozba van csomagolva.

- Fólia: A terméked fóliába van csomagolva.

- Raklap: A terméked raklapra rögzítve szállítandó.

- Csomagolás nélkül: A terméked csomagolás nélkül szállítandó.         

   (Csak 40kg súly felett lehetséges.)

Egyedi kezelést

igénylő küldemény

Akkor pipáld be, ha a küldeményed amorf (nem téglatest), nem 
halmozható csomag. Például autógumi, kerékpár.

A terméked esetén a következő adatokat kell megadnod:
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A címzett esetén a következő adatokat kell megadnod:

Amikor végeztél a fenti adatok kitöltésével, elérhetővé válnak számodra a lehetséges 

kézbesítési pontok. Az egyes kézbesítési pontok a következő típusú kiszállítást jelölik:
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Mező neve Kötelező Leírás

Vezetéknév A címzett vezetékneve.Cégnév megadása mellett nem.

Keresztnév Cégnév megadása mellett nem. A címzett keresztneve.

Cégnév A címzett cégneve.

Email cím A címzett email címe.

Telefonszám A címzett telefonszáma.

Megjegyzés Házhoz szállítás esetén, a szállítási címhez 
tartozó megjegyzés.

Házhoz szállítás esetén.

Kézbesítési pont típusa Leírás

Házhoz szállítás Az általad megadott címre történik a kézbesítés.

Csomagautomata Az általad kiválasztott csomagautomatához történik a kézbesítés.

Postapont (MOL, Coop) Az általad kiválasztott csomagpontra történik a kézbesítés.

Postára kézbesítés Az általad kiválasztott postahivatalra történik a kézbesítés.
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Miután kiválasztottad a kézbesítési pont típusát, a típustól függően további adatokat kell 

még megadnod:

Ezekben az esetekben egy beviteli mezőt láthatsz. Ha ebbe elkezded begépelni például a 

település nevét, ahol megtalálható a Csomagautomata/Postapont/Posta, akkor megjelenik 

egy lista, amiből kiválaszthatod a megfelelő kézbesítési címet.

Miután kiválasztottál egy elemet a listából, az megjelenik számodra egy térképen, valamint 

a teljes címet is láthatod majd a beviteli mező felett.

Miután kitöltöttél minden adatot, láthatod majd a nettó szállítási költséget HUF 

mennyiségben. A kitöltést követően a ‘Szállítás feltöltése’ gomb segítségével tudod a 

rendszerünkbe felvinni a szállítási feladatot. Fontos megjegyezni, hogy ilyenkor a szállítás 

még nem fog megtörténni, ahhoz azt meg kell rendelned. A szállítási feladatod 

megrendeléséről az  fejezetben tudhatsz meg többet.1.3.4. Szállítás megrendelése

Házhoz szállítás

Csomagautomata/Postapont/Postára kézbesítés
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Kézbesítési pont típusa Leírás

Irányítószám A kézbesítési cím irányítószáma.

Város A kézbesítési cím településének neve. 

Közterület A kézbesítési cím közterületének neve.

Közterület jellege A kézbesítési cím közterületének jellege.

Házszám A kézbesítési cím házszáma.
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Ha több szállítási feladatot szeretnél egyszerre felvinni a Fuvar.hu rendszerébe, akkor 

érdemes ezeket egy .csv fájlként feltöltened. Ehhez válaszd ki a ‘Szállításaim’ menüpontot, 

majd kattints a 'Fájlfeltöltés (.csv)' gombra. 

A megjelenő felületen letölthetsz egy mintafájlt, a Segítség szekcióban található ‘minta CSV’ 

linkre kattintva. A .csv fájlokat megnyithatod és könnyedén szerkesztheted Excel 

segítségével. Több szállítási feladat esetén minden feladatot egy új sorba, egymás alá 

helyezz el a fájlban.


Ha végeztél a kitöltéssel, mentsd el/exportáld a táblázatot, mint .csv fájl.

1.1.2. Több szállítás feltöltése .csv fájlból
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A csv fájl mezőinek jelentése és kitöltési szabályai:

Mező neve Kötelező Leírás

sorszam
A sorszám/kód, amivel a katalógusodban, leltáradban azonosítod a termékedet

cimzett_vezeteknev A címzett vezetékneve.Cégnév mellett nem.

cimzett_keresztnev A címzett keresztneve.Cégnév mellett nem.

cimzett_cegnev A címzett cégneve.

iranyitoszam A kézbesítési cím irányítószáma.Házhoz szállítás esetén.

telepules A kézbesítési cím településének neve.Házhoz szállítás esetén.

tomeg A becsomagolt terméked súlya grammban megadva. Csak egész szám lehet.

torekeny
- igen: A terméked törékeny küldemény

- nem: A terméked nem törékeny küldemény

email A címzett email címe.

telefon A címzett telefonszáma.

cimzett_kozterulet_nev A kézbesítési cím közterületének neve.Házhoz szállítás esetén.

cimzett_kozterulet_tipus A kézbesítési cím közterületének jellege. Házhoz szállítás esetén.

cimzett_kozterulet_hsz A kézbesítési cím házszáma.Házhoz szállítás esetén.

megjegyzes Házhoz szállítás esetén a szállítási címhez tartozó megjegyzés.Házhoz szállítás esetén.

mpl_pont Átvételi pont nevének meghatározása.Nem házhoz szállításkor.

meretX A becsomagolt terméked szélessége centiméterben. Csak egész szám lehet.

meretZ A becsomagolt terméked hosszúsága centiméterben. Csak egész szám lehet.

meretY A becsomagolt terméked magassága centiméterben. Csak egész szám lehet.

csomagolas

A csomagolás módja.

- kartondoboz : Kartondoboz

- folia : Fólia

- raklap : Raklap

- csomagolas_nelkul : Csomagolás nélkül (csak 40kg feletti csomagoknál)

egyedi_kezeles
- igen: A küldeményed amorf (nem téglatest), nem halmozható csomag.

           Például autógumi, kerékpár.

- nem: A küldeményed téglatest formában, halmozhatóan csomagolt.

erteknyilvanitas A terméked értéke HUF-ban, amely számlával igazolható. Csak egész szám lehet.

arufizetes
Utánvételes szállítás esetén ezt az összeget kell kifizetnie a címzettnek a 
termékedért HUF-ban. Csak egész szám lehet.

atvetel_tipusa

A kézbesítési pont típusa.

- haz: házhozszállítás

- csp: csomagpont

- pop: postapont

- pos: postán maradó
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Ha a webáruházad rendelkezik Fuvar.hu Pluginnel, akkor a webáruházad admin felületéről 

is könnyedén letölthetsz kész .csv fájlokat. Ennek segítségével pillanatok alatt feltöltheted 

a szállítási feladataid.A jelenleg elérhető Pluginekről ‘itt’ tájékozódhatsz.

Amikor kész vagy a .csv fájl kitöltésével, vagy letöltötted azt a webáruházad admin 

felületéről, a ‘Fájl feltöltése’ gomb segítségével tudod megkezdeni a szállítási feladatok 

felvitelét a Fuvar.hu rendszerébe.

Amennyiben a rendszerünk hibás, vagy hiányos mezőket talál, a szállítási feladat neve 

mellett egy piros X jelzi, hogy nem megfelelő a tétel. A tételt lenyitva módosíthatod a hibás, 

vagy hiányos mezőket. Amikor minden adat helyes, a feladat neve mellett, ezt egy zöld pipa 

jelzi számodra. Ha az összes szállítási feladatod megfelelő, akkor a 'Tételek véglegesítése' 

gomb segítségével véglegesítheted a szállítási feladatok feltöltését.
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A feltöltés és ellenőrzés munkamenetét bármikor megszakíthatod, ekkor rendszerünk 

elmenti számodra a munkamenetet. A ‘Szállításaim' menüpontot kiválasztva, majd a 

‘Fájlfeltöltés (.csv)' gombra kattintva elérheted őket, a ‘Korábbi munkamenet folytatása’ 

pont alatt. Itt a 'Folytatás’ gombra kattintva folytathatod, az 'Elvetés’ gombra kattintva, 

pedig törölheted a munkamenetet.

A webáruházad rendeléseihez kapcsolódó szállítási feladatokat a Fuvar.hu API segítségével 

is feltöltheted az üzleti felületünkre. Az API használatáról bővebben  olvashatsz.itt

1.1.3. Több szállítás feltöltése API segítségével
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A szállítási feladataidat a ‘Szállításaim' menüpontot kiválasztva láthatod egy listában.

1.2. Szállításaim lista

A feltöltött szállítási feladataid listájában az egyes oszlopok a következő jelentéssel bírnak:

1.2.1. Lista oszlopai

Oszlop neve Leírás

Azonosító
Az a sorszám/kód, amivel a saját katalógusodban, vagy leltáradban azonosítod a 
termékedet. Ezen kívül a PRC előtagú azonosítót is láthatod itt, amely a küldeményed 
azonosítója a Fuvar.hu rendszerén belül.

Státusz A küldeményed aktuális státusza, valamint a státusz kezdetének dátuma és időpontja.

Feltöltve A dátum és időpont, amikor feltöltötted a szállítási feladatot a Fuvar.hu rendszerébe.

Utánvét összeg Utánvételes szállítás esetén ezt az összeget kell kifizetnie a címzettnek a termékedért 
HUF-ban. 

Címzett A kézbesítési címzett neve, valamint a kézbesítési település.

Oszlop neve Leírás

Előkészítve A szállítási feladatot sikeresen feltöltötted a rendszerünkbe és bármikor 
megrendelheted a végrehajtását.

Szállítás megrendelve A szállítási feladat végrehajtását sikeresen megrendelted.

Kiszállítás alatt A küldeményt sikeresen leadtad/átvette tőled a futár és jelenleg kiszállítás alatt van.

Kézbesítve A küldemény sikeresen eljutott a szállítási címre és átvette a címzett.

Visszakézbesítve A küldeményt nem vette át a címzett és visszakerült hozzád.

A szállítási feladatok a következő státuszokkal rendelkezhetnek:

1.2.2. Szállítási feladatok státusza
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A listában a 'Keresés' gomb segítségével tudsz rákeresni az egyes szállítási feladatokra. A 

keresési mező kitöltése után, a mezőben található nagyító ikonra kattintva tudod elindítani 

a keresést.

A következő adatok alapján tudsz szállítási feladatokra keresni:

 címzett nev

 címzett email cím

 küldemény azonosítója a saját katalógusodba

 küldemény azonosítója a Fuvar.hu rendszerében (PRC# teljes előtaggal, vagy anélkül)

A keresési kritériumokat a találatok száma alatt megjelenő ‘Keresés törlése’ segítségével 

tudod kitörölni. Ekkor a listanézet visszaáll a keresés előtti állapotába.

1.2.3. Keresés a listában
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A listát két kritérium alapján tudod szűrni:

Státusz alapján történő szűrés a 'Státusz szűrés' beviteli mező segítségével. Miután 

kiválasztottad a keresett státuszt, a 'Szűrés' gombra kattintva tudod aktiválni a feltételt.

Dátum alapján a ‘Dátum szűrés' beviteli mező segítségével. Ennek használatakor a 

megjelenő naptárban először kattints a kívánt kezdeti dátumra, majd a kívánt befejezési 

dátumra. A szűrést az 'Alkalmaz’ gomb megnyomásával tudod elindítani.

A beállított szűrési feltételeket a ‘Szűrési feltételek törlése’ gomb segítségével tudod 

visszaállítani.

1.2.4. Lista szűrése
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A szállítási feladataidat le is töltheted. A listában a ‘Megrendelés’ gomb mellett található 

gombra kattintva kiválaszthatod az ‘Aktuális lista letöltése CSV-ben’ funkciót. Ha nem 

állítasz be keresési, vagy szűrési feltételeket, akkor a teljes listát tudod letölteni.

Amennyiben eszközöltél keresést, vagy szűrést, akkor azok eredményeként kapott listát 

tudod letölteni. A lista elemeinek bal oldalán van lehetőséged az elemek kijelölésére. Ha 

szerepel a listában kijelölt elem/elemek, akkor csak azt/azokat fogod letölteni.

1.2.5. Lista letöltése
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A feltöltött szállítási feladataidat nem csupán a lista nézetben tudod megtekinteni, hanem 

az egyes feladatok részleteit is láthatod a rendeléskezelő felületünkön. Ezen kívül 

különböző műveleteket is végezhetsz a szállítási feladatokon, azok státuszától függően.

1.3. Szállítás részletek és műveletek

A feltöltött szállítási feladatod részleteinek megtekintéséhez válaszd ki  a ‘Szállításaim' 

menüpontot. Ezután a listában az egyes szállítási feladatok jobb oldalán található 

‘Részletek’ gombra kattintva tekintheted meg azok részleteit.

Itt láthatod a küldemény minden adatát amelyeket az  

fejezet alapján kitöltöttél. Ezen kívül nyomon követheted, hogy a szállítási feladatod mely 

státuszban van és ez a státusz mikor kezdődött. A korábbi státuszait és azok kezdetét 

szintén itt láthatod.

1.1. Szállítási feladat feltöltése

1.3.1. Szállítás részletek
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A szállítási feladat részleteit megnyitva tudod szerkeszteni azt, abban az esetben, ha még 

nem rendelted meg, tehát az Előkészítve státuszban van. Ezt a 'Szerkesztés' gombra 

kattintva tudod megtenni. Ekkor az  fejezetben megismert 

felület nyílik meg. A módosítások végrehajtását követően a 'Módosítások mentése' gomb 

segítségével véglegesítheted azokat.

1.1.1. Egyszeri szállítás feltöltése

1.3.2. Szállítás szerkesztése
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A szállítási feladat részleteit megnyitva lehetőséged van a szállítási feladat törlésére is. Ha 

szeretnéd törölni a szállítási feladatot kattints a ‘Törlés’ gombra. A felugró ablakban 

erősítsd meg a törlési szándékodat az ‘Igen, törlöm’ gombra kattintva.

Egyszerre több szállítási feladatot is ki tudsz törölni. Ezt a ‘Szállításaim' oldalt megnyitva 

tudod megtenni. Itt jelöld ki a listában a törölni kívánt elemeket, majd a ‘Megrendelés’ 

gomb mellett található egyéb lehetőségek gombra kattintva válaszd ki a 


'Kijelölt elemek törlése’ funkciót. A felugró ablakban erősítsd meg a törlési szándékodat az 

‘Igen, törlöm’ gombra kattintva.

1.3.3. Szállítás törlése
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A szállítási feladatodat/feladataidat kétféle módon is megrendelheted:

Nyisd meg az Előkészítve státuszban lévő szállítási feladat részleteit a ‘Részletek' gombot 

használva a szállításai feladatok listájában. Ezután a megnyíló felületen kattints a 'Szállítás 

megrendelése’ gombra.

A szállításaim listában a listaelemek bal oldalán található dobozokat kipipálva egyszerre 

több feladatot is megrendelhetsz. Válaszd ki a megrendelni kívánt, Előkészítve státuszban 

lévő szállítási feladatokat, majd a lista tetején kattints a ‘Megrendelés' gombra.

1.3.4. Szállítás megrendelése
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Mindkét esetben, miután rákattintottál a ‘Szállítás megrendelése', vagy ‘Megrendelés’ 

gombra, megjelenik előtted egy felugró ablak. Itt válaszd ki a telephelyet, amelyről a 

terméket/termékeket küldöd az ‘Árufelvétel telephelye’ mezőben. Ezután az 'Árufelvétel 

futárral’ mezőben válaszd ki, hogy szeretnéd-e, hogy egy futár menjen a küldeményekért. 

Amennyiben azt a lehetőséget választod, hogy szeretnél futárt, megjelenik egy újabb 

beviteli mező, amelyben ki kell választanod, hogy délelőtt, vagy délután érkezzen-e meg 

hozzád a futár.

Fontos megjegyezni, hogy egyszerre, legalább 4 külön címzettnek előkészített csomag 

megrendeléskor az árufelvétel ingyenes. Ennél kevesebb számú áru felvétele esetén 

kiszállási pótdíjat számítunk fel, melynek értéke 1 000 Ft/kiszállás. A postán történő 

áruátadás díjmentes, akár egy csomag feladásánál is. Munkanapokon 14:00 óráig beérkezett 

szállítási rendelésekben szereplő küldeményeket a következő munkanapon megkíséreljük 

felvenni. (csomagok/raklapok/DM levelek)

A megrendelést az ‘Igen, megrendelem’ gombra kattintva véglegesítheted. A megrendelést 

követően egy felugró ablak közli veled, hogy a művelet sikeres volt.


Itt a ‘Címiratok letöltése’ gomb segítségével azonnal letöltheted a küldemények címiratait. 

A megrendelést követően a szállítási feladataid a ‘Szállítás megrendelve’ státuszba 

kerülnek.
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A szállítási feladat részleteit megnyitva, a már ‘Szállítás megrendelve’ státuszban lévő 

feladatok esetében lehetőséged van mind a feladójegyzék, mind a címirat letöltésére.

1.3.5. Címirat letöltése

Ha a szállítási feladatot már legalább a ‘Szállítás megrendelve’ státuszban van, akkor 

lehetőséged van a küldemény követésére. Ezt a szállítási feladat részleteit megnyitva a 

'Csomagkövetés' gombra kattintva tudod megtenni.

1.3.6. Csomagkövetés
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2. Megrendelések

A szállítási feladataid a megrendelést követően megjelennek a ‘Megrendelések’ menüpont 

alatt. Ha egyszerre több szállítási feladatot rendeltél meg, akkor azok egy megrendelés 

tételben fognak szerepelni.

A megrendeléseid listája a ‘Megrendelések’ menüpont alatt található. A listában az egyes 

oszlopok a következő jelentéssel bírnak:

2.1. Megrendelések lista oszlopai

A küldemények címiratait nem csupán az  

fejezetben leírtak szerint töltheted le. A megrendelések listában az egyes tételek jobb 

oldalán található ‘Címirat letöltése’ gombra kattintva is megteheted ezt. Ekkor a 

megrendelési tételben szereplő összes küldeményhez töltheted le a címiratokat egyszerre.

1.3.5. Feladójegyzék és címirat letöltése

2.2. Megrendelés címirat letöltése

Oszlop neve Leírás

Azonosító Az ORD előtagú azonosítót láthatod itt, amely a megrendelésed egyedi 
azonosítója a Fuvar.hu rendszerén belül.

Megrendelve A megrendelés pillanatának dátuma és időpontja.

Autó rendelve
- Igen: Futár érkezik/érkezett a megrendelt küldemények átvételére.

- Nem: Azt választottad megrendeléskor, hogy személyesen viszed be a                        

   küldeményeket a postára.

Kiválasztott idősáv Amennyiben rendeltél futárt a küldemények átvételére, akkor itt láthatod, 
hogy a délelőtti, vagy a délutáni idősávot választottad-e a futár érkezésére.
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A megrendelések listájában az egyes tételek jobb oldalán szerepel egy ‘Részletek’ gomb. 

Erre kattintva megnyithatod a megrendelés részleteit. Ezen az oldalon láthatod az összes 

szállítási feladatot egy listában, amelyet a megrendelés tartalmaz.

Oszlop neve Leírás

Azonosító
Az a sorszám/kód, amivel a saját katalógusodban, vagy leltáradban azonosítod 
a termékedet. Ezen kívül a PRC előtagú azonosítót is láthatod itt, amely a 
küldeményed azonosítója a Fuvar.hu rendszerén belül.

Dátum A szállítási feladat megrendelésének dátuma és időpontja.

Utánvét összeg Utánvételes szállítás esetén ezt az összeget kell kifizetnie a címzettnek a 
termékedért HUF-ban. 

Címzett A kézbesítési címzett neve, valamint a kézbesítési település.

A lista elemei tartalmaznak egy-egy ‘Részletek’ gombot. Ennek segítségével az adott 

szállítási feladat részleteit nyithatod meg. A szállítási feladat részletei aloldalról a


fejezetben olvashatsz bővebben.1.3.1. Szállítás részletek 

2.3. Megrendelés részletek
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3. Utánvét

A szállítási feladataid során beszedett utánvételi összegekről az ‘Utánvét’ menüpontra 

kattintva tájékozódhatsz.

Itt az adatok alapvetően két csoportra oszlanak szét: az aktuális és a korábbi utánvét 

kezelési időszakokra. Minden utánvételi időszak egy hetet ölel fel és hétfőtől vasárnapig 

tart. A beszedett utánvételi összeget,  csapatunk az időszak végén juttatja el hozzád.

Az ‘Utánvét’ menüpontra kattintva megnyílik előtted az utánvét kezelési felület. A felület 

tetején két szekciót láthatsz. 

3.1. Aktuális időszak utánvét összege

A ‘Kézbesítve’ szekcióban az aktuális időszakban már sikeresen kiszállított termékeidből 

származó utánvételi összeget láthatod. Itt azon küldemények utánvételi árának teljes 

összege jelenik meg, amelyek szállítási feladatai már a ‘Kézbesítve’ státuszban vannak.

3.1.1. Kézbesített küldemények utánvét összege

A másik szekció a  ‘Beszedésre vár'. Itt a ‘Szállítás megrendelve’ és a 'Kiszállítás alatt’ 

státuszú szállítási feladatokból várható, teljes utánvételi összeget láthatod az aktuális 

utánvételi időszakban.

3.1.2. Kézbesített küldemények utánvét összege
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A korábbi utánvételi időszakokat az 'Utánvét utalási riportok' listában láthatod az ‘Utánvét’ 

menüpontra kattintva. A lista az aktuális időszak adatai alatt található.

3.2. Korábbi időszakok utánvét összege

A korábbi utánvételi időszakok listát a következőképpen lehet értelmezni:

3.2.1. Utánvét utalási riportok lista oszlopai

A korábbi időszakok tételei esetén megtekintheted a részleteket a ‘Részletek’ gombra 

kattintva a tétel jobb oldalán. Ezt akkor teheted meg, ha egy adott időszakban volt 

utánvétkezelés a megrendelt szállításaidban.

3.2.2. Utánvét utalási riport részletek

Oszlop neve Leírás

Dátum Az utánvételi időszak kezdeti és befejezési dátuma.

Összeg A teljes összeg, amelyet az adott időszakban, utánvétkezelés 
során fizettek ki a címzettek a küldeményeidre.
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A részleteket megnyitva egy listát láthatsz, amely tartalmazza az egyes termékeket, amelyek 

utánvét kezeléssel lettek kézbesítve az adott időszakban.

A lista az alábbi információkat tartalmazza:

A lista elemei tartalmaznak egy-egy ‘Részletek’ gombot. Ennek segítségével az adott 

szállítási feladat részleteit nyithatod meg. A szállítási feladat részletei aloldalról a 


 fejezetben olvashatsz bővebben.1.3.1. Szállítás részletek

Oszlop neve Leírás

Azonosító
Az a sorszám/kód, amivel a saját katalógusodban, vagy leltáradban azonosítod 
a termékedet. Ezen kívül a PRC előtagú azonosítót is láthatod itt, amely a 
küldeményed azonosítója a Fuvar.hu rendszerén belül.

Dátum A szállítási feladat megrendelésének dátuma és időpontja.

Utánvét összeg Utánvételes szállítás esetén ezt az összeget kell kifizetnie a címzettnek a 
termékedért HUF-ban. 

Címzett A kézbesítési címzett neve, valamint a kézbesítési település.
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A korábbi utánvét kezelési időszakok információit lehetőséged van letölteni .csv 

formátumban. Ezt akkor teheted meg, ha egy adott időszakban volt utánvétkezelés a 

megrendelt szállításaidban. A listában ekkor  az időszak mellett jobbra megjelenik egy 

‘Letöltés’ gomb, amire rákattintva letöltheted az információkat. A letöltésre az időszak 

részletein belül is lehetőséged van.

3.2.3. Utánvét utalási riport letöltése



2021

Rendeléskezelő felület üzleti ügyfeleknek 28

4. Számlázás

A kézbesítési díjakat tartalmazó számláidat a ‘Számlázás’ menüpontra kattintva érheted el. 

Az üzleti ügyfeleink számára egy számlázási időszak egy hónapot ölel fel, minden hónap 

első napjától az utolsóig. A számlázási időszak lezárultát követően egy heted áll 

rendelkezésre a számlád rendezésére.

Az időszakok két csoportra bomlanak fel: az aktuális számlázási időszak, illetve a korábbi 

számlázási időszakok.

A 'Számlázás' aloldalt megnyitva, először az aktuális számlázási időszak fog megjelenni. 

Láthatod az időszak kezdetét és végét, az időszakban eddig megrendelt szállítási feladatok 

számát, illetve ezek teljes, nettó szállítási díját.

4.1. Aktuális számlázási időszak
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A ‘Számlázás' aloldalon láthatsz egy listát 'Korábbi számlázási időszakok’ néven. Itt találod 

meg a korábbi számlázási időszakaid információit.

4.2. Korábbi számlázási időszakok lista
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A 'Korábbi számlázási időszakok’ lista a következő adatokat mutatja meg számodra:

4.2.1. Lista oszlopai

A korábbi időszakokat tartalmazó lista minden egyes eleme mellett megtalálod a 


‘Számla letöltése’ gombot. Ennek segítségével töltheted le a számládat az adott időszakra.

4.2.2. Számla letöltése

Oszlop neve Leírás

Dátum A számlázási időszak kezdetét és végét jelző dátumok.

Számla végösszege A teljes fuvardíj az adott számlázási időszakban. A díjat láthatod 
bruttóban és nettóban is, HUF-ban.

Fizetési határidő Ez a dátum mutatja számodra a számla befizetésének határidejét.



2021

A 'Számlázás' aloldalon mind az aktuális, mind a korábbi számlázási időszakok esetében 

találsz egy 'Részletek' gombot az időszak jobb oldalán. Ha erre kattintasz, meg tudod nyitni 

az adott időszak részleteinek aloldalát.

Itt két listát találsz. Az egyik az időszakban megrendelt szállítási feladataidat tartalmazza. A 

másik pedig a kiegészítő szolgáltatásokat, amelyeket kértél az időszakban. Ilyen kiegészítő 

szolgáltatás például az áru felvétele futárral.

4.3. Számlázási időszak részletei
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Az időszak szállítási feladatait tartalmazó lista oszlopai a következő adatokat mutatják be:

A lista elemei tartalmaznak egy-egy ‘Részletek’ gombot. Ennek segítségével az adott 

szállítási feladat részleteit nyithatod meg. A szállítási feladat részletei aloldalról a 


fejezetben olvashatsz bővebben.1.3.1. Szállítás részletek 

4.3.1. Szállítási feladatok lista oszlopai

Oszlop neve Leírás

Azonosító
Az a sorszám/kód, amivel a saját katalógusodban, vagy leltáradban 
azonosítod a termékedet. Ezen kívül a PRC előtagú azonosítót is láthatod 
itt, amely a küldeményed azonosítója a Fuvar.hu rendszerén belül.

Státusz A küldeményed aktuális státusza, valamint a státusz kezdetének dátuma 
és időpontja.

Dátum A dátum és időpont, amikor megrendelted a szállítási feladatot a 
Fuvar.hu rendszerébe.

Utánvét összeg Utánvételes szállítás esetén ezt az összeget kell kifizetnie a címzettnek a 
termékedért HUF-ban. 

Súly A szállítási feladatban szereplő küldemény súlya.

Költség A szállítási feladatban teljesítésének költsége HUF-ban.

Címzett A kézbesítési címzett neve, valamint a kézbesítési település.
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A ‘Számlázás' aloldalt megnyitva, a jobb felső sarokban találsz egy 


'Aktuális árajánlat letöltése’ gombot. Erre kattintva letöltheted és megnézheted a jelenleg 

érvényben lévő árajánlatodat.

4.4. Aktuális árajánlat letöltése

Az időszak kiegészítő szolgáltatásait tartalmazó lista a következő adatokat mutatja be:

4.3.2. Kiegészítő szolgáltatások lista

Oszlop neve Leírás

Megnevezés A kiegészítő szolgáltatás megnevezése

Mennyiség Darab mértékegységben azt mutatja meg, hogy az adott 
időszakban hányszor vetted igénybe a kiegészítő szolgáltatást.

Egységár HUF-ban láthatod, hogy mennyibe került a kért kiegészítő 
szolgáltatás alkalmanként.

Költség HUF-ban láthatod, hogy összesen mennyibe került a kiegészítő 
szolgáltatás a számlázási időszak alatt. (Mennyiség * Egységár)
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6. Kapcsolat

A bal menüben található ‘Kapcsolat’ részben láthatod csapatunk azon tagjának nevét és 

elérhetőségeit, aki a személyes kapcsolattartód.

7. Kijelentkezés

A bal menü alján, a felhasználóneved jobb oldalán találod a kijelentkezés gombot, melynek 

segítségével kijelentkezhetsz az üzleti fiókodból.

5. Dokumentációk

A bal oldali menüben a 'Dokumentációk' csoportban találod meg az összes olyan 

kézikönyvünket, amik az üzleti ügyfeleinknek szólnak. Itt találod meg a webáruház 

motorokhoz készített Fuvar.hu Pluginekről szóló dokumentációkat. A Google Maps API kulcs 

beállításáról szóló segédletünk is itt érhető el.


