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Autentificare

3

Dupa semnarea contractului, te vei putea conecta la platforma noastră logistică pe linkul
https://dashboard.pactic.com/ro/autentificare, cu adresa de e-mail si parola inregistrate pentru contul tau business.



Setarea datelor de baza 1

4

Ai optiunea de a selecta limba in partea dreapta jos, din stanga ecranului de pornire.

Cele mai importante date pot fi setate selectand din bara de meniu din stanga informatia
dorita: integrari cu magazinul online, detalii pachete, adresa de preluare implicita, contul
bancar, servicii implicite etc. Primul pas este setarea PACHETELOR PREDEFINITE.



Setarea pachetelor predefinite

Se pot seta parametrii pachetelor uzuale din meniul Pachete predefinite, prin butonul “Adauga” si completarea detaliilor legate 
de greutate si dimensiuni.
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Setarea tipului de pachet implicit
Poti seta cel mai frecvent tip de colet expediat ca implicit, prin apasarea butonului “Seteaza primar”. Astfel, comenzile se 
vor inregistra automat cu datele acestui tip de colet salvat.
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Setarea datelor de baza 2

Pentru sincronizarea cu succes a comenzilor, trebuie introdusa si salvata o ADRESA DE PRELUARE implicita. 

ADRESA DE FACTURARE este salvata automat si nu poate fi editata/modificata din platforma logistica. 



Setarea curierului implicit

In meniul Setari curier/servicii, prin butonul “Adauga” poti salva curierul/serviciul dorit ca implicit pentru o 
anumita tara (de ex. GLS Business pentru Romania) in baza ofertei de pret primite si acceptate anterior.
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Integrarea cu magazinul online 1
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Poti conecta Magazinul tau online la sistemul Pactic foarte usor din sectiunea Integrari/Conexiuni API. Apasa butonul
“Adauga” si alege platforma e-commerce pe care este gazduit Magazinul tau.



Integrarea cu magazinul online 2
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• Se poate completa orice nume, la alegere, pentru campul "Nume" (de ex. numele site-ului, dar nu obligatoriu).
• In campul „Platforma" trebuie sa alegi varianta unde este dezvoltat Magazinul tau (de ex. Shopify, 

WooCommerce, etc.)
• Prin apasarea butonului„Continua” se vor afisa detaliat pasii care descriu cum se realizeaza conexiunea intre

platforma e-commerce aleasa si Pactic dashboard

Te rugam sa urmezi
instructiunile pas cu pas!
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Integrarea cu magazinul online 3

Un exemplu mai jos, in cazul in care s-a selectat platforma e-commerce UNAS la pasul precedent:
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Important! 
Sincronizarea nu este automata. Va
trebui sa apesi butonul
SINCRONIZARE de fiecare data 
cand procesezi noi comenzi. 

Integrarea cu magazinul online 4

Pentru vizualizarea comenzilor in panoul Pactic, dupa finalizarea integrarii, trebuie sa apesi butonul “SINCRONIZARE”
din meniul Inregistrare Comenzi. Sincronzarea si incarcarea comenzilor din magazin in platforma Pactic poate dura 
pana la 1-2 minute, in functie de volum. 
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Inregistrare comenzi 1

Comenzile primite in magazinul online, pot fi gestionate si urmarite in meniul “Inregistrare comenzi” dupa
sincronizare. Detaliile comenzi (cu exceptia valorii rambursului) pot fi modificate inainte de a fi trimisa
comanda catre curier.



Inregistrare comenzi 2
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Se pot procesa operatiuni similare pentru mai multe comenzi deodata, prin selectarea acestora. Dupa selectarea
comenzilor asupra carora se lucreaza, din meniul Actiuni se poate selecta operatiunea dorita (de ex. Schimba
Transportatorii, Schimba data preluarii etc.

Poti filtra comenzile daca apesi butonul Filtreaza din coltul dreapta sus (de ex. dupa Nr. de AWB, Produs, Status etc). 
Dupa aplicarea filtrelor, poti exporta rezultatul intr-un fisier Excel, prin apasarea iconitei de langa butonul Filter (va fi 
disponibila numai dupa afisarea rezultatelor filtrarii).



Trimiterea comenzilor 1

Se pot trimite catre curier doar comenzile cu status PREGATIT. 

Acest lucru se poate realiza in doua moduri:
1. Selecteaza comanda/comenzile, apasa butonul ACTIUNI  si selecteaza “Schimba Status”
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2. Deschide comanda si schimba statusul acesteia

Trimiterea comenzilor 2



Trimiterea comenzilor 3
Poti vizualiza toate comenzile cu status PREGATIT, selectand aceasta optiune din partea de sus a meniului. 
Selecteaza toate comenzile sau pe cele pe care esti sigur ca vrei sa le procesezi, apasa butonul ACTIUNI si alege
optiunea TRIMITE COMENZILE, ceea ce va genera emiterea AWB-urilor. 
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Descarcarea etichetelor (AWB)

Poti vizualiza toate comenzile trimise cu succes, selectand TRIMIS din meniul de sus. Poti descarca si printa mai multe
AWB-uri deodata, pentru comenzile selectate, daca in butonul ACTIUNI alegi optiunea PRINTEAZA AWB-uri. 
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Gestiunea coletelor cu ramburs 1

Plata rambursurilor se face doar in cont colector. Poti salva contul bancar in care doresti sa transferam rambursurile in 
sectiunea CONTURI BANCARE. Poti salva cate un singur cont bancar pentru o anumita tara, preferabil un cont IBAN in 
moneda tarii de destinatie.
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Gestiunea coletelor cu ramburs 2

Poti vizualiza toate rapoartele ramburs, pentru toate sumele deja transferate in meniul LISTA 
DE RAPOARTE RAMBURS.
.
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Vizualizarea facturilor

In cazul in care ai permisiune pe contul tau de a vizualiza facturile , poti face acest lucru din meniul LISTA 
FACTURILOR. 
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Incarcare comenzi din Excel 1

Daca Magazinul tau online nu este gazduit pe niciuna dintre platformele e-Commerce integrate sau daca ai rareori de 
trimis un volum mai mare de comenzi (de ex. cadouri de Craciun), poti utiliza functia de incarcare comenzi din fisier Excel. 
Din meniul INCARCARE COMENZI DIN EXCEL descarca modelul nostru de cap de tabel si completeaza informatiile
solicitate. Pentru a te asigura ca ai completat corect, te rugam sa citesti instructiunile din pagina urmatoare.
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Important!
Inainte de a incarca fisierul Excel, 
asigura-te ca ai sters randurile
completate ca exemplu sau informatii
vechi deja utilizate!



Incarcare comenzi din Excel 2

Instructiuni completare tabel Excel: 

1. In coloana A completeaza nr. comenzii tale interne. Acest numar trebuie sa fie unic, se va utiliza o singura data!

2. Daca este o comanda cu ramburs, pe coloana L numita COD se scrie doar unul dintre cuvintele urmatoare, fara
spatii sau alte caractere: cod, COD, true, True, TRUE, yes, Yes, YES. Valoarea totala de incasat se preia din coloana J 
numita Gross Value. Daca este comanda fara ramburs, poti lasa coloana numita COD goala.

3. Daca vrei ca livrarea sa se realizeze la un automat de colete, scrie id-ul Parcelshop-ului in coloanal M - ParcelID

4. Coloana I - Gross Value este un camp obligatoriu indiferent daca se incaseaza ramburs sau nu. Completeaza
valoarea reala a coletului de fiecare data! 

5. Shipping Province (coloanal C) este relevant doar pentru livrarile in Romania si Bulgaria. Acesta nu este un camp 
obligatoriu, daca se mentioneaza codul postal. Daca nu se trece niciun cod postal, alocarea se va face in functie de
numele orasului si judetul de destinatie.
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Important!
O adresa de email si un numar de telefon
valide pentru tara de destinatie sunt 
campuri obligatorii. Fara aceste date, 
coletul nu poate fi livrat!



Contact

Pentru mai multe detalii si 
intrebari ne poti contacta la 
sales_ro@pactic.com .

Cu multumiri,

Echipa Pactic


