
GLS címke kezelő bővítmény GLS online-hoz 
 
 
A bővítmény csak Opeancart 2.2 és 2.3 verziókhoz elérhető, csak magyar nyelven! 
 
Általános ismertető: 
A GLS Online a http://online.gls-hungary.com weboldalon elérhető program. Nem kell telepíteni, csak 
internetkapcsolat szükséges hozzá. 
A csomagcímkéket egyesével vagy csoportosan is ki lehet nyomtatni, melyhez a GLS biztosítja ingyenesen az 
alapcímkéket. 
A GLS-től az egyedi azonosító igénylését követően azonnal használható a bővítmény. 
 
 
A rendszerről: 
A GLS címkekezelő bővítmény képes a webáruház megrendeléseit közvetlenül a GLS Connect online 
csomagfeladó ügyviteli rendszerébe továbbítani anélkül, hogy elhagyná webáruháza adminisztrációs felületét. 
A rendszer nem automata, így Önnek kézzel kell kiválasztania milyen csomagokat szeretne átküldeni, ezzel 
elkerülve a készlethiány vagy egyéb okokból adódó nem azonnali csomagfeladást. 
A bővítmény nem nyúl az Opencart rendszer fájlokhoz/nem módosítja vagy írja felül a rendszer alapvető 
fájljait. Igyekeztünk a bővítményt úgy tervezni, hogy ne akadjon össze más kiegészítőkkel, amennyiben ez 
mégis előfordulna, kérjük jelezze ügyfélszolgálatunknak. (telefonon: 06-1-405-600, vagy email-ben: 
info@next-it.hu) 
A GLS címkekezelő bővítmény minden szállítás és fizetési módot kezel, az utánvét összegeket és a 
megjegyzéseket a megrendeléshez átadja és rögzíti a címkére is. Önnek nincs más dolga, mint kinyomtatni a 
címkét, a csomagra ragasztani és hívni a futárt. 
 
 
Telepítés menete: 
Az adminisztrációs felületen a Bővítmények > Bővítmény telepítő menüponton keresztül kell a telepítést 
elkezdeni a Fáj feltöltéssel. Tallózza be a megfelelő verziójú OCMOD tömörített fájlt, majd nyomjon a 
Tovább gombra. A telepítés sikeressége esetén a Folyamat jelző sorban a “Kész! A telepítés sikeres!” szöveg 
olvasható. 
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Ezután kattintson a Bővítmények > Módosítások menüpontra, és azon belül is a jobb felső sarokban 
található kék Frissítés gombra. 

 
 
Majd menjen a Bővítmények > Modulok menüpontra, ahol a Telepítés a gombra kattintva megtörténik. 

 
 
Amennyiben nem csak adminisztrátor felhasználói csoporttal használja az adminisztrációs felületet, akkor 
kattintson a Rendszerbeállítások > Felhasználók > Felhasználói csoportok menüpontra, és válassza ki a 
megfelelő csoportot szerkesztésre, és ott adjon jogosultságot a Hozzáférési engedély és Módosítási engedély 
listában az alábbiakra: 

- setting/glslabel 
- glslabel/generate 
- glslabel/lib/nusoap 



Kattintson a Szerkesztés gombra, és töltse ki az űrlapot. 

 
  



Itt meg kell adnunk néhány adatot, hogy képes legyen a bővítmény kapcsolatot létesíteni a GLS szervereivel. 
Az űrlap kitöltéséhez a GLS online-hoz kapott felhasználói adatokra, illetve a bolt adatira lesz szükség. Itt kell 
megadni, hogy milyen papír nagyságban készüljön el a címke PDF formátumban, illetve a PDF generálás után 
milyen státuszra változzon a megrendelés. 
A Felhasználói név és a Jelszó mezőkhöz azokat az adatokat kell írnia, melyeket jelenleg is használ a GLS 
Connect online felületén a belépéshez. A Feladó ID mezőhöz a felhasználói nevet kell újra beírnia. A többi 
mező kitöltése értelemszerű. 
Az adatok megadását követően kattintsunk a „mentés” ikonra és rögzítésre kerül minden szükséges 
információ a GLS Connect összeköttetéshez. 
 

 
  



A Bővítmények > Szállítási módok menüpont alatt megjelent 2 új szállítási mód, amiket telepíteni kell ahhoz, 
hogy a vásárló meg tudja adni, hogy hogyan kéri a kiszállítást. 

 
 
Telepítés után a Szerkesztés gombra kattintva tudjuk megadni, hogy milyen részösszeg / súly esetén mennyi 
legyen a szállítási díj. 

 
Amennyiben 20.000 Ft-ig 1.750 Ft a szállítási díj, de 20.000 Ft felett már ingyenes, akkor az alábbi módon kell 
kitölteni az Árak szöveges mezőt. Az árak nettó értékek 

 
Utánvét költségét is ugyanígy adjuk meg, de itt a kezelési díjjal növelt összeget kell beírni. 

 



Tömeges címke nyomtatás 
Amennyiben szeretne egyszerre több címkét is átküldeni a GLS rendszerébe nincs más teendője, mint az 
Eladások > Rendelések menüpontra lépni majd a rendelések listájánál a bal szélen található kiválasztó 
oszlopba pipát tenni minden megrendelés mellé, amit nyomtatna és átadna szállításra. Majd ezt követően a 
jobb felső sarokban található funkciógombok között a narancssárga GLS címkék generálása ikonra 
kattintson. 
 
FONTOS! A bővítmény rögtön elküldi a GLS rendszerébe a csomagot és rögzítésre kerül ott is, az már 
nem törölhető és nem vonható vissza! 
 

 
  



Rendelésenkénti címke nyomtatás 
Amennyiben egyesével, rendelésenként szeretné átadni a GLS-nek és nyomtatni a csomagokat, ahhoz 
nyissuk meg az adott rendelést a Nézet ikonnal. A rendelés adatlapján a felső sorban található mezőket 
töltsük ki értelemszerűen, majd kattintsunk a narancssárga GLS címke generálása gombra.  

 
 
Lehetőség van a feladott csomagok követésére is a bővítmény segítségével, így bármikor tájékoztatást kaphat 
csomagjairól. Az Eladások > Rendelések menüpont alatt lehet elkészíteni az adott sorban a zöld Teherautó  
Csomagkövetés ikonra kattintva. Erre kattintva egy új kis ablakba nyílik meg a csomaginformáció közvetlenül 
a GLS rendszeréből.  

 
 
Ezt a funkciót a Vevő is eléri az Eddigi megrendeléseim menüpont Megtekintés oldalon. 

 
 


