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1. Szállítási módok beállítása

A következő fejezetekben megmutatjuk neked, hogyan tudod a Fuvar.hu Plugin-t beállítani 

az UNAS  alapú weboldaladhoz. A Plugin használatához először különböző szállítási 

módokat kell hozzáadnod a webáruházadhoz.

Lépj be az UNAS webáruházad Admin felületére. Az UNAS Admin felületén válaszd ki a 

’Beállítások’ menüpontot a fejlécben található menüsorból. A legördülő listában találsz egy 

‘Fizetés, Szállítás, Logisztika’ pontot. Ha erre a pontra viszed az egered, ismét megnyílik egy 

legördülő lista. Az ekkor megjelenő második listában keresd meg, majd kattints a ‘Speciális 

szállítási módok’ lehetőségre.

 Miután a ‘Speciális szállítási módok’ lehetőségre kattintottál, megnyílik a Szállítási módok 

listája. Ebben a listában tudod módosítani, vagy törölni a webáruházadhoz adott speciális 

szállítási módokat.
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A megjelenő Szállítási módok felületen kattints a ‘Speciális szállítási módok’ gombra. Ekkor 

megjelenik a webáruházadhoz adható, az UNAS által támogatott szállítási bővítmények 

listája. Ebben keresd meg a ‘Fuvar.hu’ bővítményt. A webáruházadhoz hozzáadhatod a 

‘Házhozszállítás’ és a ‘Csomagpont Csomagautomata’ szállítási módokat a ‘Hozzáad’ 

gombra kattintva.
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Miután a ‘Hozzáad’ gombra kattintottál, megnyílik a szállítási mód beállításainak oldala. 

Ezen az oldalon különböző -az UNAS webáruházak szolgáltatásban elérhető- opcionális 

módosításokat tudsz végrehajtani. Ilyen lehet például az, hogy csak egy általad 

meghatározott tömeg, vagy  ár felett/alatt legyen elérhető a szállítási mód a termékeidre.

Amikor végeztél az opcionális lehetőségek beállításával, kattints a ‘Ment’ gombra. Ezzel 

tudod sikeresen aktiválni a szállítási módot a webáruházadban. A szállítási mód ekkor már 

megjelenik a szállítási módok listádban.
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2. CSV fájl letöltése

A különböző szállítási módok hozzáadása után már lehetőséged van egy CSV fájl 

generálására és letöltésére. Ezt a fájlt könnyedén fel tudod tölteni a Fuvar.hu üzleti 

felületén, így megkönnyítve számodra a szállítások megrendelését.

A CSV fájl letöltéséhez válaszd ki a fejlécben található menüsorból a ‘Megrendelések’ 

pontot. A megjelenő listában keresd meg, majd kattints a ‘Csomagfeladás’ lehetőségre.
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A megnyíló Csomagfeladás felületen egy listában megjelennek a szállítási módok, amiket 

hozzáadtál a webáruházadhoz. Itt keresd meg a Fuvar.hu szállítási módokat, majd állítsd be, 

a ‘Milyen rendelések’ oszlopban a ‘Csak ilyen szállítási módú’ lehetőséget. Ezt követően a 

‘Megrendelés státusz’ oszlopban válaszd a ‘Visszaigazolva’ opciót.


Utolsó lépésként a CSV fájl letöltéséhez kattints a ‘Letölt’ gombra.

A CSV fájl feltöltésről a  kézikönyvben olvashatsz.Rendeléskezelő felület üzleti ügyfeleknek

http://cdn.fuvar.hu/doc/business_webapp_latest.pdf

