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INSTRUKCJA

INSTALACJA MODUŁU DHL24  
W SKLEPIE MAGENTO
Moduł integrujący system Magento z DHL Parcel ma na celu umożliwienie generowania 
przesyłek z poziomu sklepu, z wykorzystaniem metod DHL24 WebAPI. Po poprawnej 
instalacji i konfiguracji zamawianie przesyłek stanie się łatwe i szybkie. Działanie  
będzie polegało na dodaniu do systemu nowego formularza z częściowo wypełnionymi 
danymi. Jego poprawne uzupełnienie pozwoli na bezpośrednie utworzenie przesyłki. 

DHL24

Uruchomienie modułu DHL24 w systemie Magento należy przeprowadzić dwuetapowo:

INSTALACJA I URUCHOMIENIE 
MODUŁU DHL24 W SKLEPIE MAGENTO

URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA 
PANELU MAGENTO W DHL24

Uruchomienie i konfiguracja panelu Magento w DHL24
Do uruchomienia niezbędne jest:
• konto na DHL24
•  dostęp do DHL24 WebAPI oraz opcjonalnie

Parcelshop Manager WebAPI
•  aktywacja panelu Magento

(konieczny kontakt z administratorem
pl.cim@dhl.com)

Użytkownik po zalogowaniu do DHL24,  
otrzyma w menu dostęp do panelu Magento, 
który umożliwi niezbędną konfigurację.  
Wprowadzone dane będą przenoszone  
na formularz tworzenia przesyłki 
w systemie Magento.

Do poprawnego działania niezbędne  
jest wypełnienie danych administracyjnych 
oraz dodanie przynajmniej jednego  
nadawcy.
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Administracja
Wybór rodzaju domyślnej etykiety wydruku listu 
przewozowego oraz sposobu zamawiania 
Kuriera DHL Parcel.

Nadawcy
Należy dodać jednego lub wielu nadawców. 

Przesyłki
Możliwość skonfigurowania dowolnej liczby 
domyślnych przesyłek. 

Wsparcie techniczne DHL eCom Helpdesk: (42) 662 62 62, pl.cim@dhl.com.



INSTRUKCJA

INSTALACJA MODUŁU DHL24  
W SKLEPIE MAGENTO

krok
Instalacja modułu DHL24 w sklepie Magento
Instalacja jest standardowa i nie odbiega  
od instalacji innych modułów Magento. 
Otrzymane w paczce foldery „app”, „js”  
oraz „skin” należy skopiować do katalogu 
głównego Magento.

Po zalogowaniu się do systemu Magento 
za pomocą loginu i hasła administratora  
należy przeprowadzić konfigurację  
w zakładce System/Configuration.

W menu po lewej stronie klikamy Advanced  
i z listy w głównej kolumnie uruchamiamy  
moduł wybierając z listy rozwijanej polecenie  
Enable i wciskamy na górze po prawej stronie 
ekranu przycisk Save Config.
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Uruchomienie modułu DHL24
W menu po lewej stronie klikamy Dhl24pl. 

W okienku General wpisujemy login i hasło 
w systemie DHL24 (wymagane). 

W okienku Webapi wpisujemy login i hasło  
otrzymane do DHL24 WebAPI (wymagane).

W okienku Servicepoint Api wpisujemy login 
i hasło otrzymane do Parcelshop Manager  
WebAPI (opcja, wymagane dla usługi 
Odbiór osobisty w DHL Parcelshop). 

Do zatwierdzenia zmian należy użyć przycisku 
Save Config.

W zakładce System/Cache Management wciskamy przyciski:  
Flush Magento Cache, Flush Cache Storage oraz Flush Catalog Images Cache.
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W efekcie, po przejściu do zakładki 
zamówienia (Sales/Orders), otrzymuje się 
zmodyfikowaną tabelę zamówień.

Wsparcie techniczne DHL eCom Helpdesk: (42) 662 62 62, pl.cim@dhl.com.
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Po kliknięciu Utwórz list przewozowy DHL na liście zamówień, użytkownik zostanie 
przeniesiony do formularza ze wstępnie wypełnionymi polami, które należy uzupełnić.

Po kliknięciu w Utwórz (w przypadku poprawnych danych) zostanie utworzona przesyłka, 
numer listu przewozowego zostanie przypisany do zamówienia, a na ekranie pojawi się 
informacja z możliwością pobrania etykiety z listem przewozowym.

Przesyłki dodawana są za pomocą dwóch metod API:

• CreateShipment z DHL24 WebAPI

•  lub w przypadku usługi Odbiór osobisty w DHL Parcelshop
CreateShipment z Parcelshop Manager WebAPI

Po utworzeniu przesyłki na liście zamówień sklepu (Sales/Orders) zamiast przycisku 
Utwórz list przewozowy DHL pojawią się linki pozwalające na jej śledzenie lub usunięcie.

Poprzez zakładkę Sales/PNP użytkownik ma możliwość 
wygenerowania raportu PNP do przekazania Kurierowi 
DHL Parcel.

Wsparcie techniczne DHL eCom Helpdesk: (42) 662 62 62, pl.cim@dhl.com.


