PostaPont bővítmény
A bővítmény csak Opencart 2.2.X és 2.3.X verziókhoz elérhető, kizárólag magyar nyelven!

A rendszerről
A Magyar Posta Logisztika a hagyományos házhoz szállítás mellett 4 féle csomagkézbesítési módot kínál (MOL
töltőállomások, Coop boltok, Csomagautomaták, és Posták)
Mi a MOL PostaPont?
A MOL PostaPont a MOL töltőállomásokon kínált csomagátvételi lehetőség. A jól megközelíthető pontokon a
csomag átvétele a hét minden napján lehetséges, melyre a legtöbb töltőállomás esetén 0-24 órás időtartamban van
mód.
A megrendelő a rendelés során MOL PostaPonti átvételt választ. A címzett SMS-ben vagy e-mail-ben kap értesítést
a csomagja érkezéséről. Az átvételre 5 munkanapja van a címzettnek. Bankkártyás fizetés valamennyi ponton adott,
a csomagátvételhez igazolvány bemutatása szükséges. A csomag tömege maximum 20 kg lehet.
Mi a Coop PostaPont?
A Coop PostaPont egy kedvező csomagátvételi lehetőség. A csomagok már 300 üzletben, a napi vásárlással
egyidejűleg átvehetők. Csomagátvétel az üzletek nyitvatartási idejében, akár szombaton is lehetséges.
A megrendelő a rendelés során Coop PostaPonti átvételt választ. A címzett SMS-ben vagy e-mail-ben kap értesítést
a csomagja érkezéséről. Az átvételre 5 munkanapja van a címzettnek. Bankkártyás fizetés legtöbb ponton adott, a
csomagátvételhez igazolvány bemutatása szükséges. A csomag tömege maximum 20 kg lehet.
Mi a Csomagautomata?
A Csomagautomata egy népszerű csomagátvételi rendszer, melyen keresztül a webáruház megrendelője a nap 24
órájában hozzáférhet megrendeléshez. A megrendelő a rendelés során kiválaszthatja a Csomagautomata átvételt. A
kiszállítást követően a címzett SMS vagy e-mail értesítőt kap csomagja érkezéséről. Az átvételre 2 munkanapja van
a címzettnek. A csomagátvétel egyszerű, a rendelt termékek várakozás nélkül, néhány gombnyomást követően
kiemelhetők az automatából. Ha a csomag utánvételes, a rekesz a helyszíni bankkártyás fizetést követően nyílik.
Ha a csomagot nem keresték, a határidő letelte után a küldeményt kiveszik a Csomagautomatából és letéti postára
szállítják, melyről a címzett újabb elektronikus tájékoztatást kap. A csomag tömege maximum 20 kg lehet.
Mi a PostaPont?
A PostaPont egy egyedülállóan kiterjedt, országos csomagátvételi lehetőség. A csomagok 2600 postán átvehetők.
A csomagok átvétele a posták nyitvatartási idejében lehetséges.
A megrendelő a rendelés során PostaPonti átvételt választ. A címzett SMS-ben vagy e-mail-ben kap értesítést a
csomagja érkezéséről. Az átvételre 5 munkanapja van a címzettnek. A csomagátvételhez igazolvány vagy az
elektronikus értesítés bemutatása szükséges. A csomag tömege maximum 20 kg lehet.
A bővítmény nem nyúl az Opencart rendszer fájljaihoz, terveink szerint nem akad össze más kiegészítőkkel,
amennyiben ez mégis előfordulna, kérjük jelezze ügyfélszolgálatunknak:
- telefonon: 06-1-405-6000
- email-ben: info@next-it.hu

Google Maps API key beállítása
Az alábbi linken kattintson a GET A KEY(kék) gombra:
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key

Majd a következő ablakban válasszuk ki a MAPS-et, ezután a Creat New Project-re kattintva adjuk meg a projekt nevét, és
állítsuk be a számlázást is (2018. júliusától már a nagy forgalmú oldalak után fizetni kell a Google térkép használatához)

A szolgáltatások bekapcsolása után a HTTP referrers (web sites) opciót kell választani, majd meg kell adni a
domaint, amin a bővítmény futni fog (pl.: example.com/*/figyelni kell a www és anélküli domainek kezelésére/
)

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.
Amennyiben frissíteni szeretné a programot, akkor előbb a Bővítmények > Módosítások menüpontban törölje azt /bal szélen található
kiválasztóba tegyen pipát, majd a jobb felső sarokban nyomjon a Törlés gombra./

Ezután kattintson a Bővítmények > Módosítások menüpontra, és azon belül is a jobb felső sarokban található
Frissítés(kék) gombra.

A Bővítmények > Szállításimódok menüpont alatt telepíteni kell a PostaPont szállítási módot.

Telepítés után kattintson a Szerkesztésgombra

Itt meg kell adnunk a Postától kapott szerződésben szereplő szállítási díjakat, a Google developer oldalon generált
Google MapsAPI key-t. Amennyiben van egy bizonyos összeg felett ingyenes szállítás, akkor a nettó részösszeget
kell megadni az Ingyenes szállításmezőbe. A PostaPontok részben lehet megadni, hogy milyen átvételi pont
típusok jelenjenek meg majd a térképen. A többi mező kitöltése értelemszerű. Az adatok megadását követően
kattintsunk a Mentésikonra.
Licensz kulcsmegadása nélkül 3 napig tudja kipróbálni a programot mindenféle korlát nélkül.

Vásárlói oldal
A vásárló a megrendelés véglegesítése résznél a PostaPont kiválasztásakor egy térképen tudja megkeresni, hogy
hova szeretné kérni a csomagot. Irányítószám beírásával lehet keresni közeli átvételi pontokat, majd a pontra való
kattintással lehet kiválasztani az átvételi pont helyét.

Miután a vásárló kiválasztotta az átvételi pontot, a térkép eltűnik, és a helyszín neve jelenik meg a Szállítási módnál

A rendelés megerősítése résznél is a cím lesz a szállítási mód megnevezése.

