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Zastosowanie 
Aby korzystać z tego modułu, należy posiadać ważne konto w UPS. Moduł ten jest oparty na 
interfejsie API dla całego świata i teoretycznie pasuje do każdego kraju, z którym UPS 
współpracuje. Praktycznie działa on już w 

● Niemcy 
● Austria 
● Włochy 
● Francja 
● USA 
● WIELKA BRYTANIA 
● Honkong 
● Polska 
● Szwecja 
● Szwajcaria 
● Hiszpania 

 

Klucz licencyjny 

Aby uzyskać klucz licencyjny, zaloguj się do UPS. 

 
Kliknij przycisk Zarządzaj kluczami dostępu. 

 
Możesz poprosić o nowy klucz tutaj. Kliknij "Żądanie nowego klucza dostępu". 
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Następnie wpisz swój klucz w polu "Request Production Access" i kliknij na przycisk "Request 
Production Access". 

 
 

Instalacja 
Po przesłaniu modułu pojawia się on w zakładce Moduły > Moduły. 
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Settings 
Ustawienia można znaleźć w menu Moduły > Moduły > Konfiguruj.  

 
 

Ustawienia globalne 

Wybierz tryb testmodus lub tryb normalny. 
 

 
 
Wprowadź identyfikator użytkownika, hasło i numer licencji dostępu z konta Mój UPS. 

 
 
Możesz włączyć logi. Logi mogą zajmować dużo miejsca na dysku po pewnym czasie. 

 
 
Możesz wybrać metodę wysyłki dla zamówień UPS, dodać nową metodę wysyłki lub stworzyć 
nową metodę wysyłki z możliwością obliczenia kosztu wysyłki zamówienia z przodu. A w 
przypadku istniejących metod wysyłki można określić usługę dostawy i rodzaj przesyłki. Aby 
utworzyć metodę wysyłkową z możliwością obliczenia kosztu wysyłki z przodu, kliknij przycisk 
"Dodaj nowego przewoźnika z obliczeniem kosztu wysyłki", pojawi się formularz, w którym 
należy wybrać usługę wysyłkową i typ paczki. Po kliknięciu na przycisk "Dodaj nowego 
przewoźnika z możliwością naliczania kosztu przesyłki", w sklepie przedsprzedażowym 
zostanie dodany nowy sposób wysyłania, który jest powiązany z modułem Usługi UPS i dla 
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niego jest zaznaczony w kolumnie "Oblicz koszt". Można go usunąć zaznaczenie i wtedy koszt 
wysyłki będzie składał się tylko z kosztów według zakresów ustawień metody wysyłki w 
sklepie przedsprzedażowym. W przeciwnym razie koszt wysyłki zostanie oszacowany jako 
koszt ups plus koszt według odległości. 
 

 
 
Określić, czy na etykiecie ma być zaznaczony numer referencyjny zamówienia, czy numer 
identyfikacyjny zamówienia. 

 
 

Ustawienia punktu dostępowego UPS 

W tym menu można włączyć doręczanie do punktów dostępu UPS i określić klucz API Google 
Map. 
 

 
 
Opcja "Jak korzystać z punktów dostępu UPS" pozwala wybrać, która opcja będzie widoczna w 
kolejności po wybraniu punktu dostępu UPS. W przypadku wybrania opcji "UPS Access Point" 
jako adresu dostawy w zamówieniu", automatycznie zostanie utworzony nowy adres nabywcy, 
równy adresowi punktu dostępowego UPS, który został wybrany w zamówieniu. Adres ten 
zostanie użyty jako adres doręczenia zamówienia. Opcja "Numer telefonu dla adresu punktu 
dostępowego UPS" jest wprowadzona jako domyślny numer telefonu, który będzie używany w 
adresie dostawy punktu dostępowego UPS. 

 

 

silbersaiten UPS Connector  5/15 



 
 

 

Ustawienia powiadomień UPS 

 
Usługa powiadamiania UPS może wysyłać do Ciebie i Twoich klientów wiadomości e-mail o 
ważnych wydarzeniach w trakcie realizacji przesyłki. Domyślnie tylko klienci będą otrzymywać 
powiadomienia, ale masz możliwość włączenia wysyłania powiadomień na adres e-mail 
nadawcy. 
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Ustawienia odbioru 

Moduł do odbioru pakietów można skonfigurować z menu Ustawienia odbioru. UPS odbiera 
paczki bezpośrednio od Twoich klientów. 

● Domyślny czas gotowości: Wprowadź, kiedy pakiety są domyślnie odbierane przez 
klientów. Pakiety powinny być gotowe do odbioru w tym czasie. Wskazany czas 
gotowości musi być wcześniejszy niż wartość ustawiona przez UPS dla CallByTime. 

 
 

● Domyślny czas zamknięcia: Wprowadź w tym polu czas, do którego paczki mogą być 
odbierane przez UPS. Wartość ta musi być późniejsza niż najwcześniejszy czas 
zamknięcia ustawiony przez firmę UPS. 
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● Domyślna metoda płatności: Określ sposób, w jaki Twoi klienci mają płacić za 
zamówienia odbioru domyślnie (płatność gotówką, płatność przez konto klienta). 

 
 

● Domyślny punkt odbioru: Wprowadź domyślnie miejsce odbioru pakietów (drzwi 
wejściowe...). 

 
 

● Domyślna instrukcja specjalna: Tutaj możesz wpisać, w jaki sposób dostawca UPS 
powinien postępować z instrukcjami specjalnymi klienta. 

 
 

● Należy określić, czy dokumenty wysyłkowe mają być generowane dla zleceń odbioru i 
czy cena odbioru powinna zawierać podatek VAT. 

 

 

Różne ustawienia 

● Określić format etykiety i etykiety zwrotnej 
● Określ format PDF Label: Szerokość A5 lub A5, bez marginesów 
● Określ standardową usługę UPS w swoim sklepie, jeśli nie została ona określona dla 

danego operatora. 
● Określ typ standardowej paczki UPS w swoim sklepie, jeśli nie została ona określona 

dla danego operatora. 
● Określ domyślną metodę pakowania w celu obliczenia kosztów wysyłki ups: Jedna 

paczka dla wszystkich produktów w zamówieniu lub oddzielna paczka dla każdego 
produktu w zamówieniu 
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● Określ domyślną szerokość, wysokość, głębokość i wagę jednostki produktu do 
obliczenia kosztów wysyłki ups. 

● Określ domyślne potwierdzenie dostawy: bez potwierdzenia dostawy (puste), z 
wymaganym podpisem lub z wymaganym podpisem osoby dorosłej. 

● Wpisz domyślny numer telefonu dla odbiorców, gdy odbiorca pozostawił puste pole 
Telefon (np. własny numer telefonu) 

● Określ domyślną zadeklarowaną wartość: Domyślna wartość lub ilość produktów w 
kolejności 

● Określ, czy odbiornik jest domyślnie lokalizacją mieszkalną 

 
 

● Włączenie lokalizacji wysyłek UPS 
● Włączenie aktualizacji statusu zamówienia: Status zamówienia zostanie automatycznie 

zmieniony na "Wysyłane" po utworzeniu etykiety UPS. 
● Włączenie aktualizacji statusu zamówienia, jeśli przesyłka została dostarczona: Status 

przesyłki zostanie sprawdzony, jeśli dane monitorowania UPS zostaną uzyskane po 
kliknięciu przycisku "Aktualizuj dane monitorowania" na paczce lub można skorzystać z 
usługi cron job.  Określ bezpieczny klucz dla skryptu cron. 

● Włączenie wysyłania poczty z etykietą zwrotną: Po utworzeniu przez administratora 
etykiety zwrotnej zostanie ona wysłana pocztą do klienta. 
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● Możesz określić, czy etykiety powinny zawierać imię i nazwisko, nawet jeśli firma jest 
określona, czy tylko nazwę firmy.

 
● Podaj nazwę uwagi "Wyślij do", nazwę "Wyślij do", nazwę "Wyślij do" telefonu, 

Automatyczne wypełnianie "Wyślij do" nazwy uwagi, Włącz wysyłanie poczty "Pakiet w 
tranzycie" po wygenerowaniu etykiety, Utwórz fakturę handlową 

 

Dodatkowe ustawienia dotyczące zwrotu towarów: 

● Umożliwiają rozszerzenie zarządzania zwrotami w sklepie: Po zgłoszeniu żądania 
zwrotu przez klienta, administrator musi zezwolić na zwrot. Jeśli administrator zezwoli 
na zwrot, etykieta zwrotna zostanie wysłana do klienta. 

● Włączenie możliwości natychmiastowego wysyłania etykiety zwrotnej: Bez zgody 
administratora etykieta zwrotna zostanie wysłana do klienta po żądaniu zwrotu. 

 
 
Wpisz swój adres i zapisz ustawienia. 
 
 

Punkt dostępu do UPS 

Twoi klienci mają możliwość wyboru w biurze głównym sposobu doręczenia do punktu 
dostępowego UPS zamiast wysyłania przesyłki na własny adres. 
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Zamówienia 
Zamówienia, które są wysyłane z UPS, znajdują się w zamówieniach > zamówieniach. Wybierz 
zamówienie z firmy UPS. 
W zamówieniu znajduje się nowe pole: Etykieta wysyłkowa UPS. 
Wprowadź typ paczki, jej wymiary, wagę i wartość. 
Możesz również określić, czy wymagane jest potwierdzenie doręczenia lub potwierdzenie 
doręczenia od osoby dorosłej. 
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Jeśli Twój klient wybrał opcję wysyłki do punktu dostępowego UPS, zostanie ona wyświetlona 
w zamówieniu i może zostać zmieniona w razie potrzeby. Etykieta wysyłkowa zostanie wydana 
z żądanym punktem dostępowym. 

 
 
Kliknij "Wygeneruj etykietę". 
W zależności od ustawień status zamówienia mógł się teraz zmienić. 
 
Zamówione elementy można wysyłać w kilku przesyłkach i generować dodatkowe etykiety. 
Opis towaru służy do pokazania, dla jakich artykułów zostały już wygenerowane etykiety. W 
ten sposób możesz zobaczyć, co zostało już wysłane, a co musi zostać jeszcze wysłane. 
 
Pojawiają się teraz trzy nowe opcje: 
Możesz teraz wydrukować etykietę, usunąć ją, wygenerować nową etykietę lub wygenerować 
etykietę zwrotną. 
Kliknij na etykietę zwrotną, aby wygenerować etykietę zwrotną. W zależności od ustawień 
etykieta zwrotna zostanie wysłana pocztą do klienta. wyślij ją do klienta,  
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Możesz wygenerować wiele etykiet na raz. 
Wybierz zamówienia i wybierz je. 
Przewiń w dół i kliknij na przycisk "Generuj etykiety UPS". 
 
 

 
 
W zakładce Zamówienia> Zamówienia odbioru UPS można zobaczyć przegląd swoich 
zamówień odbioru. 
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Kody błędów i proponowane rozwiązania 

 
 

 

 

 

Kod błędu  Znaczenie  Proponowane rozwiązania 

120208 - Missing or invalid 
ship to country code 

Błędny kod kraju w adresie 
dostawy 

plik dziennika 
aby zobaczyć, co jest 
przesyłane w adresie URL: 
 

● jeżeli jest pusty, nie 
określono kraju, w 
którym znajduje się 
adres dostawy 

● jeżeli jest wypełniony, 
oznacza to, że kod 
kraju jest błędny lub 
nie odpowiada 
kodowi kraju 
Prestashop. 

 

Hard - 120100 - Missing or 
invalid shipper number 
 
 
 

Numer rachunku nadawcy 
jest nieprawidłowy lub jego 
brak 

Numer konta nadawcy musi 
być wypełniony w 
ustawieniach modułu. 
Sprawdź, czy numer jest 
zgodny z numerem na koncie 
UPS 

250003 - Invalid Access 
Licence Number 

"Access Licence Number" w 
ustawieniach modułu jest 
nieważny lub nieprawidłowy 
 

Sprawdź swój identyfikator 
użytkownika i hasło, które 
otrzymałeś od firmy UPS. W 
przeciwnym razie należy 
skontaktować się z UPS. 

Hard - 120110 - Missing or 

invalid Shipper 

AttentionName 

Uwaga nadawca Uwaga Brak 
nazwy w ustawieniach 
modułu 

Nazwa uwagi nadawcy musi 
być wypełniona w 
ustawieniach modułu dla 
dostaw międzynarodowych 
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