Installatie Handleiding voor

Picqer

Installatie
Om vanuit Picqer een koppeling te maken met GLS neemt u de volgende stappen:
1. Ga in uw Shipping GLS account naar “Instellingen” > “Integraties” > “Key beheer” en klik hier
op “Maak nieuwe keys”
2. Zorg ervoor dat de keys actief zijn en kopieer de Publieke key
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3. Ga nu vanuit uw Picqer backoffice naar “Settings” en klik in de categorie “Integrations” op
“Shipping Providers”
4. Selecteer uit de lijst met Shipping Providers de GLS koppeling en klik op “Connect”
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3. Geef de shipping provider een naam, zet de module op actief, voer uw GLS Shipping usernaam
in en plak de zojuist gekopieerde Publieke API Key in het veld API key.
4. Klik nu op Save.
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Configuratie
1. Maak in Picqer bij de zojuist geïnstalleerde Shipping Provider nu de gewenste Profielen aan.
Pro tip 1: Indien u gebruik wilt maken van verschillende GLS verzendopties kunt u per optie een
profiel aanmaken met unieke ‘Shipping Method Name’.
De Shipping Method Name wordt meegestuurd naar het GLS Shipping platform zodra vanuit
Picqer een label aangemaakt wordt. Op basis van deze naam kan in het Rulebook ingesteld
worden wat voor een type zending hiervoor aangemaakt moet worden.
Hieronder een voorbeeld voor het aanmaken van een profiel voor 2 Colli zendingen:

Maak vervolgens vanuit GLS Shipping via “Instellingen” > “Rulebook” een Rule aan zoals in
onderstaande scherm:
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Pro tip 2: Indien u voor meerdere shops verzend vanaf één locatie en hiervoor één GLS
accountnummer heeft, is het mogelijk om uw GLS Shipping account in te laten richten met
verschillende afzendernamen.
Indien uw account meerdere afzendernamen, ofwel Aliassen, heeft. Kan er vanuit Picqer bij het
aanmaken van een Profiel de juiste Alias gekozen worden zodat de afzendernaam op het label
overeenkomt met de specifieke shopnaam.
2. Ga vanuit uw GLS Shipping account naar “Instellingen” > “Printinstellingen” en selecteer op
welke manier labels worden aangemaakt. Deze keuze bepaald hoe labels teruggestuurd worden naar
Picqer.
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Activeren van GLS Pakketshop keuze in Check-out
In geval u de keuze wilt geven aan uw klanten om in de check-out te kiezen voor levering direct naar een GLS
Pakketshop is het van belang om naast de koppeling met Picqer de beschikbare integratie voor uw
webshopplatform te installeren.
Vanuit het webshopplatform worden orders direct naar GLS Shipping gestuurd inclusief eventuele keuze voor
een GLS Pakketshop.
Zodra vanuit Picqer een label aangemaakt wordt, wordt bekeken of bij de betreffende order een keuze is
gemaakt voor een GLS Pakketshop. Zo ja, wordt het label inclusief deze keuze gecreëerd en teruggestuurd
naar Picqer.
Voor installatie en configuratie van de plugin met uw webshopplatform verwijzen wij naar de
installatiehandleidingen van het betreffende webshopplatform.
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Print Labels
Om labels af te drukken in Picqer doet u het volgende:
1. Open een “Picklist” en klik op “Create shipment”

2. Als er geen errors zijn in het aanmaken van het label wordt deze toegevoegd aan de Picklist. Klik op “Label”
om het label te openen en af te drukken.

