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1. Plugin telepítése

A következő fejezetekben megmutatjuk neked, hogy miként tudod a Fuvar.hu Plugin-t 

telepíteni és beállítani a WordPress alapú, WooCommerce weboldaladhoz. Először 

telepíteni kell az oldalra a Fuvar.HU Api Plugint. Ezt kétféleképpen is megteheted:

1.1. Telepítés a WordPress Bővítményekből

Lépj be a WordPress oldalad Admin felületére. A Wordpress Admin felületén válaszd ki a 

’Bővítmények’ menüpontot. Itt kattints az ‘Új hozzáadása’ gombra. Írd be a keresőbe, hogy 

‘Fuvar.hu’. Keresd meg a ‘Fuvar.HU Api’ elnevezésű Plugint, melynek a szerzője a Fuvar.hu.

Ha megtaláltad a Plugint, akkor telepítsd fel, a ‘Telepítés most’ gomb segítségével. A 

telepítést  követően a ‘Bekapcsolás’ gombra kattintva aktiválhatod a Plugint. A Fuvar.HU Api 

Plugin mostantól megtalálható lesz a WordPress oldalad Admin felületén, a Bővítmények 

menüpont alatt, a Telepített bővítmények között.
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1.2. Manuális telepítés FTP-n keresztül

Töltsd fel a WordPress oldalad FTP-jére a Plugin mappáját. A Fuvar.hu mappát egyszerűen 

másold át a \wp-content\plugins mappába. Ezután, ha visszamész a Wordpress Admin 

felületre, a ‘Bővítmények’ menüpont alatt már meg is találod az előbb feltöltött Plugint. A 

Plugin a ‘Telepített bővítmények’ között fog megjelenni, egyelőre kikapcsolt állapotban.


Ha megtaláltad, kattints a ‘Bekapcsolás’ gombra a Plugin alatt.

Ha sikeresen telepítetted és bekapcsolatad a Fuvar.HU Api Plugint, menj a ‘Beállítások’ 

menüpontra, azon belül válaszd ki a ‘Fuvar.hu’ pontot. Ide írd be a kapott Google Maps API-t 

(ehhez találsz segédletet a menüponton belül is). Ellenőrizd, hogy helyesen írtad-e be a 

kulcsot, majd kattints a ‘Mentés’ gombra.

Ha még nincs beállítva Google API kulcsod, nézd meg a .Google Maps API útmutatónkat

2. Google Maps API kulcs beállítása

http://cdn.fuvar.hu/doc/google_map_api_token_latest.pdf
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3. Termékbeállítások

A Fuvar.HU Api WordPress Plugin megfelelő használatához különböző beállításokat kell 

alkalmaznod a termékeiden. Ahhoz, hogy a termékek adatai megfelelő formában legyenek 

elérhetőek, be kell állítani a méretet, a tömeget, a törékenységet, vagy az egyedi kezelés 

igényét, illetve a csomagolás módját is. 

Először is nyisd meg a ‘Termékek’ menüt, ezen belül válaszd ki a ‘Minden termék’ opciót.


A termékek listájában vidd az egered egy termékre, majd kattints a megjelenő ‘Szerkesztés’ 

gombra. Ekkor megjelenik a szerkesztői felület, ahol keresd meg a ‘Termék adatok’ szekciót.


Ezen belül a ‘Szállítás’ fülre kattintva láthatod a kitöltendő mezőket. Az adatok kitöltését 

végezd el minden termékeden.
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4. Szállítási módok élesítése

A különböző szállítási módok hozzáadását is az Admin felületen tudod megtenni. Itt tudod  

engedélyezni, illetve letiltani a különböző kézbesítési módokat a termékeid számára. Ezek 

közé tartozik a házhozszállítás, a postapontra, vagy postára kézbesítés, illetve a 

csomagpontra küldés is.

A különböző szállítási lehetőségek beállításához először válaszd ki a ‘WooCommerce’ 

menüpontot, majd ott kattints a ‘Beállítások’-ra.


A beállításokon belül navigálj a ‘Szállítás’ fülre. Itt keresd meg a ‘Szállítási zónák’ felületet.


Ha eljutottál ide, klikkelj a ‘Szállítási módok kezelése’ lehetőségre.
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Az itt felugró, ‘Szállítási mód hozzáadása’ ablakban megjelennek számodra a Fuvar.hu 

nyújtotta lehetőségek egy legördülő listában. Válaszd ki a neked tetsző szállítási módot, 

majd kattints az ablak alján található ‘Szállítási mód hozzáadása’ gombra.
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A hozzáadás után tudod testre szabni a szállítási módokat. A "Szerkesztés" gombra 

kattintva jutsz el a szerkesztői felületre. Itt a szállítási mód érvényesítéséhez pipáld ki a 

„Szállítási mód engedélyezése” mezőt. Végül állítsd be a vevőre terhelt szállítási díjat. Ha 

mindennel végeztél, kattints a ‘Módosítások mentése’ gombra.
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5. CSV fájl letöltése

A rendeléseidet legegyszerűbben úgy viheted fel a Fuvar.hu üzleti felületére, ha egy .csv 

kiterjesztésű fájlt készítesz belőlük a WordPress alapú, WooCommerce webshopod Admin 

felületén. Ezt a fájlt ezután könnyedén fel tudod tölteni az uzlet.fuvar.hu oldalon.

A fájl elkészítéséhez válaszd ki a ‘WooCommerce’ menüpontot, azon belül pedig a 

‘Rendelések’ lehetőséget. A megjelenő listában jelöld ki azokat a rendeléseket, amiket 

szeretnél felvinni az üzleti felületre. Miután ezt megtetted, a lista tetején található 

‘Csoportműveletek’ gombra kattintva válaszd a ‘.csv letöltése a fuvar.hu felülethez’ opciót.

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

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

