Foxpost Control Panel
Használati útmutató
Tisztelt Ügyfelünk!
Jelen dokumentumunkkal szeretnénk segítséget nyújtani CP panelünk használatunkhoz, hogy minél
otthonosabban mozogjon a csomagkezelés és rendelés feladás folyamatában.
Bejelentkezés
Kérem nyissa meg a cp.foxpost.hu webcímet az Ön által preferált internet böngészőben.
A weboldal megnyitásakor rögtön a bejelentkező felülettel találkozik.

A bejelentkezési adatokat Ügyfélszolgálatunk vagy az Ön kapcsolattartója már előzetesen elküldte Önnek,
illetve jelen email tartalmazza.
Bejelentkezési adatok:
Felhasználónév: E-mail cím
Jelszó: Az előzetesen kiküldött e-mail tartalmazza, illetve jelen e-mail
Sikeres bejelentkezés után a felület betölti az Ön által létrehozott csomagokat. (Ha nincs megjelenítendő
elem akkor az azt jelenti, hogy Ön még nem hozott létre csomagot.)
Csomaglista feletti menüsor
1. Rendelés Feladása
2. Csomagcímke
I. A4 8 db /oldal
II. A5 1 / oldal
3. Szállítólevél készítés
4. Tömeges rendelés feladás
5. Példafilek
I. XLS
II. XLSX

1 Rendelés Feladása
Ha a Rendelés feladása menüpontot választja akkor egy darab rendelés tud átadni rendszerünknek
ebben az esetben az adatokat Önnek kell megadnia.
Kritériumok a csomag adataira.
 Név: Átvető neve. Kötelező kitölteni. *
 Telefonszám: Átvevő telefonszáma. Erre a telefonszámra küldjük el az értesítő sms-t *
 E-mail cím: Az itt megadott címre küldjük ki a csomagértesítéseket. *
 Súly: 0-25 Kg.*
 Utánvét Összege: Ha a küldendő csomag helyszíni (bankkártyás) fizetést igényel akkor itt
kell megadni az utánvét összegét
 Átvételi pont: Cél Foxpost csomagautomata ahova a vevő kérte a csomagot.*
 Egyedi Vonalkód: Ha Ön saját címkét használ a csomagjain akkor az Ön által készített
vonalkódot kell megadnia (Pl: Fox123).
 Referencia kód: Egy szabad hivatkozási azonosító amellyel Ön könnyen be tudja azonosítani
a csomagját a saját rendszerében
* A csillaggal megjelölt mezők kitöltése kötelező!

Amennyiben minden adatot megadott és az ellenőrzési folyamat során nem találtunk hibát, abban az esetben
a rendelés feltöltésre kerül, amelyet pár pillanat múlva már új bejegyzésként szerepel a fentebb említett
csomaglistában.
Fontos!
Amíg a csomagjának állapota új azaz nem kezdte meg a csomag a tényleges útját a cél terminálhoz addig
Önnek lehetősége van a csomagot törölni vagy az adatokat módosítani!
Kérjük ez esetben ügyeljen arra, hogy ha módosítás helyett létrehoz egy új csomagot és az előzőt törli de már
a csomag fizikailag eljutott a FOXPOST RAKTÁRÁBA abban az esetben a már ráragasztott csomagcímke
nem használható. Ebben az esetben kérem vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal!
(06-1-999-0-369)
2. Csomagcímke **
Minden esetben csomagcímkét csak úgy tud nyomtatni, hogy előtte a lista oldalon a bal oldali legelső
oszlopban kijelöli mely csomagokhoz szeretne Címkét nyomtatni.
A csomagcímkék elkészítése után az adott csomagnál megjelenik egy megjegyzés miszerint Ön már
nyomtatott csomagcímkét

2/I. A4 8 db / oldal
Ha ezt az opciót választja a csomagcímke méretének akkor a felület úgy méretezi a csomagcímkéket,
hogy egy darab A4-es lapra 8 darab különböző címkét tudjon nyomtatni. Természetesen nem kötelező 8

csomagot kijelölni ezen méret választása esetén. Ha több mint 8 csomagot jelöl ki akkor a 9. csomag már a
következő oldalra fog elkészülni.

2/I. A5 1db / oldal
Ha ezt az opciót választja a csomagcímke méretének akkor a felület úgy méretezi a csomagcímkéket,
hogy egy darab A4-es lapra 1 darab címkét tudjon nyomtatni, melynek mérete A5-ösnek felel meg.
Természetesen több csomag kijelölése esetén több oldalt fog elkészíteni a felület, csomagonként egyet.

3. Szállítólevél készítés **
Minden esetben cszállítólevelet csak úgy tud nyomtatni, hogy előtte a lista oldalon a bal oldali legelső
oszlopban kijelöli mely csomagokról szeretné ha szállítólevél készülne.

** Fontos A böngészőben engedélyezni kell a felugró ablakokat
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95472?hl=hu
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/Felugr%C3%B3%20ablakok%20kezel%C3%A9se

4. Tömetes rendelés feladás!
A példafile alapján elkészített csv, xls vagy xlsx dokumentumot a felugró ablakba Tallózza be.
A fájl kiválasztása utána feltöltés megkezdődik. Ha a fájl hibát tartalmaz akkor az oldal megmondja, hogy
Önnek melyik sorban melyik mezőt kell korrigálnia.

5. Példafileok
Itt tudja letölteni az egyes fájl formátumokhoz tartozó példafilet amelyet a 4 es pontban megadott
módon tud feltölteni.

Felső menüsor:
Csomagok: Visszatérés a csomaglistára.

Rendelés feladása
Kijelentkezés!

