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1. Predpogoj
V kolikor želite uporabljati vtičnik Pošte Slovenije za Woocommerce, morate uporabljati podprto
različico Woocommerce ter Wordpress.
Če želite več informacij o podprtih različicah, si oglejte spletno stran (povezave v nadaljevanju).
Za pravilno delovanje vseh funkcionalnosti si morate zagotoviti svoj API-ključ za Google Maps.
Pred namestitvijo nove različice najprej odstranite predhodno različico PS Dostavni modul.

1.1. Kako pridobiti dostop do modula?
Za uporabo modula je potreben veljaven uporabniški račun v poslovnem portalu Pošte Slovenije.
Modul bo na vašo Woocommerce spletno trgovino vplival na naslednjih področjih:
Frontend (prikaz kupcu):
•

V postopku oddaje naročila bo kupcu na voljo modalno okno, preko katerega bo kupec
izbral želeno možnost prevzema pošiljke (paketomat, pošta, bencinski servis).

Backend (prikaz administratorju):
•
•

•
•
•

Dodaten zavihek v Woocommerce nastavitvah.
Dodatni gradniki v urejanju naročila (samo pogodbeni uporabniki):
o Pošta Slovenije – Sledenje pošiljk - Prikaz zadnjega statusa pošiljke ter povezava
do podrobnega izpisa statusov pošiljke, brez vnašanja varnostne kode.
o Pošta Slovenije – izbrana vrsta pošiljke - Izbira vrste pošiljke ter dodatnih
storitev.
Dodaten stolpec v seznamu naročil, ki označuje izvožena in neizvožena naročila.
Gumb »Izvozi v CSV (Espremnica)« v seznamu naročil
Gumb »Uvozi iz Espremnica« v seznamu naročil

Več koristnih informacij lahko najdete na naši spletni strani:
Kontrolni seznam pred namestitvijo modula
https://www.posta.si/poslovno/spletne-trgovine/vticnik-za-spletne-trgovine/woocommerce
Povezava do namestitvenih datotek
https://www.posta.si/poslovno/spletne-trgovine/vticnik-za-spletne-trgovine/woocommerce
Povezava do video navodil glede uporabe posameznih funkcij:
https://www.youtube.com/PoštaSlovenije
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2. Namestitev modula
2.1.

Namestitev dostavnega modula (PS Dostavni modul)

Pred namestitvijo nove različice najprej odstranite predhodno različico PS Dostavni modul.
Vtičnik si najprej prenesite in shranite na trdi disk.
Modul PS Dostavni modul lahko prenesete s spletne strani Pošte Slovenije.
V administraciji v meniju izberite "Vtičniki" (1), nato "Dodaj" (2) in "Naloži vtičnik" (3). Nato kliknite
na "Choose file" (4), na trdem disku poiščite datoteko PS Dostavni modul.zip in izberite
"Namesti zdaj" (5), da namestite vtičnik.

V naslednjem koraku aktivirajte vtičnik (6).
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2.2.

Nastavitve dostavnega modula (PS Dostavni modul)

V nastavitvah Woocommerca se pomaknite na zavihek "Pošta Slovenije" (7).
V polje "TOKEN" (8) vnesite unikatno kodo, ki ste jo prejeli v potrditvenem sporočilu.
Pogodbenim uporabnikom Pošte Slovenije dodatno omogočamo sledenje pošiljkam kar znotraj
platforme spletne trgovine. Funkcionalnost omogočite tako, da vnesete "Guid" (9), ki ste ga
prejeli.
Če že imate svojo prilagojeno povezavo za sledenje, bodite pozorni, da uporabite del, ki je
označen v primeru: http://sledenje.posta.si/Default.aspx?tn=@&guid=9809Z9DF-72F9&lang=si.
Za pravilno prikazovanje zemljevida ter lokacije v polje "Google API ključ" (10) vnestite svoj API
ključ. Navodila lahko najdete na naši spletni strani.
Določiti je potrebno načine dostave, pri katerih se bo pojavila možnost enostavne izbire naših
alternativnih možnosti dostave. Vpišite jih v polje "Omogočeni načini dostave" (11) ter jih ločite s
podpičjem (npr.: Pošta Slovenije; Brezplačna dostava).
PS Dostavni modul vsebuje le prevzemna mesta Pošte Slovenije. V kolikor boste za dostavo
uporabili drugega ponudnika, pošiljka ne bo vročena na način, ki ga je izbral kupec.
V polju "Vrste pošiljk v uporabi" (12) označite, katere vrste pošiljk želite uporabljati. Te se bodo
prikazale ob pregledu naročila v gradniku Pošta Slovenije – izbrana vrsta pošiljke.
V polju "Privzeta vrsta pošiljke" (13) lahko nastavite vrsto pošiljke, ki bo privzeto nastavljena
vsakem naročilu.
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2.3.

Uporaba vtičnikov za optimizacijo slik (t.i. "lazyload" funkcija)

Ob uporabi določenih vtičnikov za optimizacijo slik (npr. Smush) vtičnik Pošte Slovenije ne deluje
pravilno. Za pravilno prikazovanje smo našim elementom dodali CSS class .cam .
Omenjena rešitev je preverjena ob uporabi vtičnika Smush ter Autoptimize, kjer se omenjen
"class" (.cam) doda med izjeme pri nastavitvah "lazyload" funkcionalnosti vtičnikov.
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3. Izvoz CSV datoteke za eSpremnico
Pogodbeni uporabniki, ki za opremljanje pošiljk uporabljate eSpremnico, lahko s pomočjo vtičnika
naročila izvozite v ustrezno pripravljeno CSV datoteko. Trenutno eSpremnica preko CSV uvoza
omogoča pošiljanje v Slovenijo ter države EU.
V urejanju naročila lahko najprej izberete vrsto pošiljke ter morebitne dodatne storitve, nato pa v
pregledu naročil le-te izvozite v CSV datoteko.

3.1.

Določanje vrste pošiljke ter dodatnih storitev

V urejanju naročila imate na voljo dodaten gradnik "Pošta Slovenije – Izbrana vrsta pošiljke", kjer
je privzeto izbrana vrsta pošiljke (1), ki ste jo nastavili v nastavitvah (poglavje 2.2, korak 13). S
pomočjo spustnega menija lahko izberete tudi drugo vrsto pošiljke. Nabor različnih možnosti, ki
so vam na voljo, si nastavite v nastavitvah (poglavje 2.2, korak 12).
Nabor dodatnih storitev (2) se prikaže glede na izbrano vrsto pošiljke.
Vrednost morebitne odkupnine ter vrednosti se lahko vnaša le z decimalno vejico ter brez ločil za
tisočice.

3.2.

Izvoz CSV datoteke

Naročila lahko izvozite, ter jih v eSpremnici pripravite za pošiljanje. V Woocommerce vtičniku, pod
razdelkom "Naročila" je sedaj nov stolpec "Izvožena naročila" (4), kjer so označena tista, ki ste jih
že izvozili.
Za izvoz najprej odkljukajte naročila (3), ki jih želite izvoziti ter kliknite na gumb "IZVOZI V CSV
(ESPREMNICA)".
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Naš vtičnik bo najprej opravil validacijo
poštnih številk za naslovnike v Sloveniji. V
kolikor bo poštna številka v naslovu napačna,
izvoz ne bo mogoč. Pojavno okno bo izpisalo
številke naročila (5), pri katerih so napačne
poštne številke.

V postopku validacije se preveri tudi ali so
katera izmed izbranih naročil že bila
izvožena, ter se jih izpiše v pojavnem oknu
(6). Izvoz lahko sedaj prekličete ali
nadaljujete na dva načina:
• "Izvozi vse" - Izvozijo vsa izbrana
naročila
• "Izvozi samo neizvožene" – Izvozila se
bodo samo tista naročila, ki še niso
bila izvožena

Datoteka se shrani v privzeto lokacijo za prenose na vašem računalniku. Struktura poimenovanja
datoteke je eSpremnica_izvoz_ + datum izvoza (npr. eSpremnica_izvoz_2020_05_22.csv)
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4. Uvoz sprejemnih številk ter sledenje
Pogodbenim uporabnikom s pomočjo vtičnika omogočamo sledenje pošiljkam, brez da bi morali
zapustiti administracijo svoje spletne trgovine. Predpogoj je, da ste pridobili svojo unikaten guid,
ki ste ga vnesli v nastavitvah trgovine Woocommerce (postopek je opisan v poglavju 2.2.).

4.1.

Posamezen vnos sprejemne številke k naročilom

Vtičnik vam v pregledu naročila ustvari dodaten gradnik "Pošta Slovenije – sledenje pošiljk" (1), v
katerega lahko vnesete sprejemno številko pošiljke potrdite z "Enter" ali kliknete na gumb
"Posodobi" (2).

K posameznem naročilu lahko vnesete več
sprejemnih številk, ki jih je potrebno ločiti s
podpičjem
(npr.
CS001553371SI;
CS001553385SI). Za vsako sprejemno št.
boste tako imeli naveden zadnji status (3) ter
povezavo do podrobnosti sledenja (4), preko
katere lahko na sledenje.posta.si preverite
podrobnejši izpis brez vnosa varnostne kode.
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4.2.

Uvoz sprejemnih številk iz eSpremnice k naročilom

Sprejemne številke pošiljk, ki ste jih preko vtičnika izvozili ter opremili v aplikaciji eSpremnica (to
je predpogoj za delovanje funkcionalnosti), lahko sedaj uvozite v administracijo spletne trgovine.
Sprejemne številke se bodo vpisale k ustreznim naročilom.
V aplikaciji eSpremnica se premaknete na zavihek "Pošiljke" (5) ter izberete "Seznam pošiljk" (6).

V novem pogovornem oknu si lahko nastavite obdobje (7), v katerem želite izvoziti sprejemne
številke in nato kliknete "Osveži podatke".
V kolikor pošiljke pripravljate večkrat na dan in sproti izvažate sprejemne številke pošiljk, si lahko
nabor pošiljk tudi filtrirate po številki oddajnega popisa (9). Pošiljke, ki jih želite izvoziti najprej
označite in kliknete na gumb "Izvoz".

Odpre se vam novo pogovorno okno, v katerem poimenujete datoteko ter določite lokacijo, kjer
želite, da se shrani.

V svoji spletni trgovini nato v WooCommerce
vtičniku pod razdelkom "Naročila" kliknete
na gumb "UVOZI IZ ESPREMNICE".
Pripravljeno CSV datoteko nato povlečete in
spustite na pogovornem oknu ali pa kliknete
na "Izberi datoteko" ter jo poiščete na vašem
računalniku.
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Sprejemne številke pošiljk so sedaj vpisane k ustreznim naročilom.

4.3.

Preverjanje statusa pošiljk

Zdaj je v gradniku "Pošta Slovenije – sledenje" vidna sprejemna številka pošiljke (2), njen zadnji
status v procesu prenosa (3) ter možnost podrobnega izpisa statusov sledenja (4).

Ob kliku na povezavo v polju "Podrobnosti sledenja" (4) boste preusmerjeni na našo spletno
aplikacijo sledenje.posta.si, kjer se vam bodo izpisali vsi statusi pošiljke brez vnosa varnostne
kode.
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