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Belépés

A szerződéskötést követően a pactic.com/bejelentkezes linken, 
a regisztrált e-mail címmel és jelszó beírásával lehet bejelentkezni logisztikai platformunk felületére.
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Főbb adatok beállítása 1

A nyitóképernyő bal oldali menüsávjának jobb alsó részén van lehetőség a nyelv kiválasztására.

A bal oldalon található menüsorból kiválasztva állíthatóak be a legfontosabb adatok:
a Webshop integrációk,  a Csomag adatok és a Felvételi cím.
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Főbb adatok beállítása 2

Ahhoz, hogy a megrendelések szinkronizálása sikeres legyen, szükség van alapértelmezett Felvételi cím 
megadására. 

A Számlázási cím automatikusan töltődik be, ennek módosítására a logisztikai platform felületén nincs 
lehetőség.



Csomagparaméterek beállítása

Többféle csomagparaméter beállítására van lehetőség a Csomag adatok menüpont alatt, 
az Új Hozzáadása gombra kattintva.
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7

Alapértelmezetté lehet tenni a legtöbbet használt csomagtípust a Legyen elsődleges gomb megnyomásával, 
így automatikusan ezekkel az adatokkal készülnek majd el megrendelések.

Elsődleges csomagtípus beállítása



Csomagküldési megoldás beállítása

A Beállítások menüpont alatt, az Új hozzáadása gombbal a szerződés szerint lehet beállítani az alapértelmezett  csomagküldési 
megoldást országokra bontva (pl. GLS Expressz Business stb.).
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Webshop integráció 1

A webshop könnyedén integrálható a Webshop integrációk menüpont alatt, az Új hozzáadása gombra kattintva. 
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Webshop integráció 2

A „Név”-hez bármilyen név szabadon megadható (pl. Csaba boltja).
A „Felület”-nél szükséges kiválasztani a webshop motorját (pl. Shopify, UNAS stb.)
A Következő gombra kattintva részletes leírás jelenik meg arról, hogy hogyan köthető össze az adott webshop logisztikai platformunkkal.
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Fontos!
Szükség van a leírásban található 
lépések pontos követésére!



Webshop integráció 3
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Egy példa UNAS webshopmotor választása esetén:



Webshop integráció 4

Ahhoz, hogy a megrendelések az integrációt követően megjelenjenek a rendszerben, szükség van a Megrendelések átadása pontnál a 
Szinkronizálás gombra kattintani. A szinkronizálás akár 1-2 percet is igénybevehet.

12

Fontos! 
A szinkronizálás nem automatikus, minden 
belépésnél illetve új adatok átadásánál 
szükséges újra megnyomni a gombot. 



Megrendelések kezelése 1

A webshopon leadott megrendelések a szinkronizálást követően a Megrendelések átadása menüpont alatt követhetőek nyomon.
Az adott megrendelések adatai a COD összegén kívül módosíthatóak, ha lenyitjuk őket. 
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Megrendelések kezelése 2

A megrendeléseket az előttük lévő kis jelölőnégyzet bepipálásával lehet csoportosan kijelölni. Miután az átadni kívánt csomagok bejelölésre 
kerültek, a Műveletek legördülő menüpontból lehet kiválasztani a velük kapcsolatos teendőket, úgy mint szállító választása, felvételi dátum 
választása, biztosítás hozzáadása stb.
A jobb felső sarokban lévő „Filter” gombbal lehet a Megrendelések között keresni pl. Fuvarlevélszám, Webshop rendelés ID, Státusz, Megrendelés 
dátuma stb. alapján. Az így leszűrt megrendelések, kijelölve Excel file-ba importálhatóak, a Szinkronizálás gomb melletti kis ikonnal (csak szűrés 
után jelenik meg).
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Csomagok feladása 1

A feladás a rendelések státuszának megváltoztatásával lehetséges. Ezt kétféleképpen lehet módosítani:
A választott rendelések kijelölését követően, a Műveletek menüpont alatt a Státusz változtatása opcióra   kattintva.
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Vagy egy adott rendelést kinyitva, a státusz megváltoztatásánál

Csomagok feladása 2



Csomagok feladása 3

A megrendelések közül a felső menüsorban az Előkészített szóra 
kattintva lehet leszűrni az előkészített állapotú csomagokat. 
A rendelések előtti jelölőnégyzettel lehet kiválasztani, mely 
rendeléseket szeretnénk feladni.
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A kijelölés után a Műveletek legördülő menüpontban a 
Rendelés elküldése pontra kattintva lehet elvégezni a 
csomagfeladást, egyesével vagy tömegesen



Megrendelések címkéinek letöltése

A megrendelések közül a felső menüsorban az Elküldött 
szóra kattintva lehet leszűrni az elküldött állapotú csomagokat. 
A rendelések előtti jelölőnégyzettel lehet kiválasztani, mely rendelésekhez 
tartozó címkéket szeretnénk letölteni.
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A megrendelésekhez tartozó címkék letöltésére a Műveletek 
legördülő menüpontban, a Fuvarlevél letöltése gombra kattintva van 
lehetőség.



Utánvétes csomagok kezelése 1

Az utánvét összegek kezeléséhez szükséges adatok megadására a bal oldali menüpont Bankszámláim részére kattintva van lehetőség.
Országonként külön megadható bankszámlaszám, minden országhoz egyet lehet rögzíteni.
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Utánvétes csomagok kezelése 2

Az utánvétes megrendelések listája az Utánvétes fizetési lista menüpontban érhető el.

20



Számlák kezelése

A megrendelésekhez tartozó számlák – megfelelő jogosultság esetén - a Számla lista menüpont alatt érhetőek el.

21



Egyszeri tömeges csomagfeladás Excel-lel 1

Ha nem rendszeres, csak egyszeri vagy pár alkalommal történő, nagy mennyiségű csomag küldésére van szükség, 
lehetőség van a küldemények feltöltésére Excel táblázat formájában az Excel rendelés feltöltése menüpontban. 
A helyes kitöltéshez letölthető egy minta Excel file. 
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Fontos! 
Az Excelből a rendszerbe való feltöltés előtt 
szükséges kitörölni 
a minta megrendeléseket. 



Egyszeri tömeges csomagfeladás Excel-lel 2

Tippek az Excel file kitöltéséhez: 

1. Az A oszlopban adható meg a  csomag speciális megrendelésszáma. Figyelem! Egy megrendelésszám, csak egyszer tölthető 
fel, ugyanaz kétszer nem lehet!
2. Utánvétes csomagok esetén a „COD” oszlopba (K oszlop) szükséges az utánvét szándékot jelezni, az alábbi szavak EGYIKÉNEK
a használatával cod, COD, true, True, TRUE, yes, Yes, YES és a Gross Value ( I oszlop)  oszlopba a beszedendő összeg beírásával. 
3. A csomag Csomagpontra küldése esetén a ParcelId oszlopba (L oszlop) szükséges a Csomagpont azonosítójának beírása.
4. A Gross Value oszlop akkor is KÖTELEZŐEN kitöltendő, ha nem veszik igénybe a COD szolgáltatást, pl. 1000
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Fontos! 
Érvényes telefonszám és e-mail cím 
megadása kötelező, 
enélkül csomagküldő partnereink nem 
szállítják a csomagokat.



Kapcsolat

Ha további kérdésed merülne fel, vedd
fel velünk a kapcsolatot
a sales_hu@pactic.com címen.

Üdvözlettel,

A Pactic Csapata

mailto:support@pactic.com

