
 

 

Instrukcja integracji sklepu internetowego 
na platformie Sky-Shop z DHL24 

 

Opis: 
Niniejszy dokument opisuje sposób integracji sklepu internetowego Sky-Shop (sky-
shop.pl) z aplikacją dhl24 (www.dhl24.com.pl). 

Przeznaczony jest dla klienta zewnętrznego. 

 

1. Połączenie z DHL24 

Klient chcąc skorzystać z integracji, powinien posiadać konto w aplikacji webowej DHL24. Jeżeli 
nie posiada takiego konta, powinien zarejestrować się na stronie www.dhl24.pl.  
Wszystkie przesyłki wygenerowane poprzez integracje będą widoczne na platformie 
www.dhl24.pl  
Po stworzeniu profilu na stronie www.dhl24.pl klient lub opiekun handlowy powinien wysłać 
prośbę o wygenerowanie danych dostępowych do modułu WebAPI DHL24. Zgłoszenie takie 
można wysłać poprzez formularz kontaktowy www.dhl24.pl/kontakt.html w kategoria WebAPI - 
uzyskanie dostępu. 

 

2. Konfiguracja usługi WebAPI DHL24 

Konfiguracji usługi należy dokonać w panelu administracyjnym Sky-Shop, w zakładce 
„Konfiguracja” – „Integracje” – „Kurierzy” – „DHL Parcel”: 

 

W tym miejscu wprowadzamy login i hasło do WebAPI oraz nasz numer klienta SAP. 
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3. Udostępnienie w sklepie formy dostawy DHL oraz jej pozycjonowanie  

Aby sprawdzić aktualne ustawienia dostaw, należy w panelu administracyjnym wejść w 
„Zamówienia” – „Formy dostawy”. Jeżeli na liście nie ma dostawy DHL, należy ją dodać, klikając 
„Dodaj formę dostawy”: 

 

 

Po kliknięciu „Zapisz”, nowa forma doręczenia pojawi się na liście. Aby ją odpowiednio 
wypozycjonować, używamy strzałek w górę lub w dół: 
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4. Obsługa od strony odbiorcy 

Po pomyślnym zakończeniu konfiguracji w panelu administracyjnym sklepu, konsument na 
ścieżce zakupowej, będzie miał do wyboru nową formę doręczenia: 

 

 

5. Przygotowanie wysyłki przez nadawcę 

Odnajdujemy zamówienie w panelu administracyjnym sklepu: 

 

 

Następnie klikamy jego podgląd: 
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Po kliknięciu „Zamów kuriera”, otworzy się okno, w którym możemy przygotować etykietę oraz 
zamówić kuriera: 

 

 

Wybieramy tutaj kuriera oraz konfigurujemy datę wysyłki. Następnie klikamy „Zarejestruj 
przesyłkę”, aby zapisać przesyłkę w systemie: 

 

Jeżeli została dokonana prawidłowa konfiguracja, otrzymamy numer przesyłki.  
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Możemy w tym miejscu wygenerować etykietę BLP oraz zamówić kuriera: 

 

 

 

 
Dzięki zastosowaniu integracji poprzez WebAPI, na tym etapie przesyłka jest również widoczna 
na naszym koncie w DHL24: 

 

 

Tutaj również możemy wygenerować etykietę oraz zamówić/anulować zamówienie kuriera. 

 

Dział Wsparcia Technicznego: tel. (42) 662 62 62 
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