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1. Bevezető
1.1. Összefoglaló
A dokumentum által leírt interfész célja, hogy a Pannon XP csomagfeladás
beépíthető legyen más külső alkalmazásokba. A dokumentum részletesen leírja a
funkciók használatát és beépítését.
1.2. Dokumentumok
Online anyagok: https://pxp.pxpfutar.hu/api/v1/dokumentacio
Tesztelési lehetőség: https://pxp-test.pxpfutar.hu/api/v1/
1.3. API bevezetés
Amennyiben élni szeretnének ezzel a lehetőséggel és szívesen fejlesztik le cégüknél
az ehhez szükséges módosításokat, nincs más teendőjük, mint:
• 1.
A jelen dokumentum útmutatása alapján elvégezni a szükséges
módosításokat a saját rendszerükben.
• 2.
A tesztfelületen tesztelni az API működését. A teszteléshez szükséges
adatokat az it@pannonxp.hu címen kérhetik.
• 3. Végül a sikeres tesztelést jelezni informatikus kollégánknak az
it@pannonxp.hu elérhetőségen, aki egy végső tesztet követően visszajelzést
és végleges belépési adatokat küld az éles kapcsolat létrehozásához.
További információért forduljon bizalommal Tóth Balázs kollégánkhoz
+36202517373-as telefonos elérhetőségen vagy az it@pannonxp.hu emailcímen.

a

2. Kommunikáció
A kommunikáció HTTP protokollon keresztül történik, UTF-8 kódolással. Egy
tranzakciót a kliens egy HTTP request küldésével indít, melyre a válasz a HTTP
response-ban megy vissza. A POST-ban küldött adatokat a megfelelően indexelt
többen várjuk. A válasz adatok kódolása JSON.
URL-ek felépítése:
A kapcsolat ellenőrzése: https://pxp.pxpfutar.hu/api/v1/kapcsolat/
Küldemény adatainak rögzítés: https://pxp.pxpfutar.hu/api/v1/mentes/
Küldemény adatainak módosítása: https://pxp.pxpfutar.hu/api/v1/modositas/
Küldemény törlése: https://pxp.pxpfutar.hu/api/v1/torles/
Csomagcímke nyomtatása: https://pxp.pxpfutar.hu/api/v1/nyomtatas/
Napi zárás (Gyűjtőlista nyomtatás): https://pxp.pxpfutar.hu/api/v1/napizaras/
Küldeményadatok lekérése: https://pxp.pxpfutar.hu/api/v1/kuldemenyadatok/
Küldeménytörténet lekérése: https://pxp.pxpfutar.hu/api/v1/kuldemenytortenet/
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A teszteléshez szükséges URL-ek felépítése:
A kapcsolat ellenőrzése: https://pxp-test.pxpfutar.hu/api/v1/kapcsolat/
Küldeményadatok rögzítés: https://pxp-test.pxpfutar.hu/api/v1/mentes/
Küldeményadatok módosítása: https://pxp-test.pxpfutar.hu/api/v1/modositas/
Küldemény törlése: https://pxp-test.pxpfutar.hu/api/v1/torles/
Csomagcímke nyomtatása: https://pxp-test.pxpfutar.hu/api/v1/nyomtatas/
Napi zárás (Gyűjtőlista nyomtatás): https://pxp-test.pxpfutar.hu/api/v1/napizaras/
Küldeményadatok lekérése: https://pxp-test.pxpfutar.hu/api/v1/kuldemenyadatok/
Küldeménytörténet lekérése: https://pxp-test.pxpfutar.hu/api/v1/kuldemenytortenet/
2.1. A POST tömb indexei
Array
(

)

[ugyfelkod] =>
[technikai_felhasznalo] =>
[jelszo] =>
[keres] =>

2.2. Autentikáció
Minden kérésnek tartalmaznia kell az autentikációs adatokat, melyben a Pannon XP
által megadott belépési adatokat kell elküldeni.
Mezőnév
ugyfelkod

Típus

Megnevezés

Leírás

varchar

Cég azonosító

A Pannon XP ügyfélfelület
használatához kapott, céges
ügyfélkód. Az ügyfélkódot az
ügyfélfelületre történt regisztráció
során kapták e-mailben.

technikai_felhasznalo varchar

Felhasználó azonosító

Az API használatához kapott
technikai felhasználónév. A
technikai felhasználónevet a
Pannon XP adja ki!

jelszo

Jelszó

Az API használatához kapott
technikai felhasználónévhez tartozó
jelszó hash értéke, nagybetűs
formában. A jelszót 512 bites
biztonságos HASH algoritmussal
(sha512 Secure Hash Algorithm 3,
RFC6234) titkosítva és nagybetűs
formában kell küldeni. A jelszót a
Pannon XP adja ki!

varchar
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Példa:
A kapcsolat ellenőrzése a belépési adatok küldése:
$kuldes[ugyfelkod]='MINT'; // Az ügyfélfelület használatához kapott, céges ügyfélkód.
$kuldes[technikai_felhasznalo]='kT4c3gh6GoeD8i5j'; // Az API technikai felhasználónevet a
Pannon XP adja ki!
$kuldes[jelszo]=strtoupper(hash('sha512', 'ks4Gh2u8dHz5ca9y')); // Az API technikai
felhasználónévhez tartozó jelszót a Pannon XP adja ki!
$kuldes[keres]=''; // Az ellenőrzéshez legyen üres a kérés!
Array
(
[ugyfelkod] => MINT
[technikai_felhasznalo] => kT4c3gh6GoeD8i5j
[jelszo] => 22FB970B3128660168EB8EE96D76B1B0F9B41957B8F9F2EB885C5F08...
[keres] =>
)

A funkció fejlesztésnél a kapcsolat tesztelésére használható.
teszt URL: https://pxp-test.pxpfutar.hu/api/v1/kapcsolat/
Sikeres bejelentkezés esetén a válasz JSON kódolással:
{"kapcsolat":{"statusz":"OK"}}
Array
(
[kapcsolat] => Array
(
[statusz] => OK
)
)

Sikertelen bejelentkezés esetén a hibaüzenet felépítése:
{"kapcsolat":
{"statusz":"error","index":"ugyfelkod","adat":"MINT","uzenet":"Érvénytelen
ügyfélkód!"}}
Array
(
[kapcsolat] => Array
(
[statusz] => error
[index] => ugyfelkod
[adat] => MINT
[uzenet] => Érvénytelen ügyfélkód!
)
)
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Bővebb információ a 4.1. Hibakezelés részben.
2.3. Kérés osztály
Minden kérésnek tartalmaznia kell a megfelelően formázott tömböt JSON kódolással
és a cserekulccsal titkosítva. A cserekulcsot a Pannon XP adja ki!
Mezőnév Típus Megnevezés
array mentes
keres
modositas
torles
nyomtatas
napizaras

Leírás
A kérésben szereplő, a 3. Szolgáltatások részben leírtaknak
megfelelően indexelt tömböt, JSON kódolással és az API
felhasználóhoz tartozó cserekulccsal, AES-128-ECB
kódolási és titkosítási algoritmussal kell küldeni.

Példa:
A kérés JSON kódolása és titkosítása a cserekulccsal:
$cserekulcs='f3297B693mFMP33J'; // A cserekulcsot a Pannon XP adja ki.
$kuldes[keres]=openssl_encryptr(json_encode(Array), 'AES-128-ECB', $cserekulcs);

3. Szolgáltatások
3.1. Küldemény adatainak rögzítése
A kérésben legfeljebb 100 küldemény adata küldhető be egyszerre, egy 0-99-ig
indexelt többen.
Kérés paraméterei:
Mezőnév
Típus Megnevezés
bool
Jelöli ha az adat
lehivas

Leírás

Lehívás esetén "true", szállítólevél esetén "false"
de nem kötelező megadni. Alapértelmezett
értéke: false;
array Címadatok
A feladó címadatai.
[nev]
Szállítólevél ([lehivas] = false) esetén a [felado]
[telefon]
tömböt nem kötelező létrehozni. Alapértelmezett
[emailcim]
adat a Pannon XP ügyfélfelületén, az
[ceg_nev]
ügyfélkódhoz rögzített alapértelmezett címadatok.
[ceg_cim_telepules]
Fontos! Kitöltés esetén a [felado] tömbben
[ceg_cim_iranyito]
minden változót létre kell hozni.
[ceg_cim_kozterulet]
Lehívás esetén a felvételi cím (feladó) adatai. A
[ceg_cim_megjegyzes] [felado] tömb minden változóját létre kell hozni!
array Címadatok
A címzett címadatai
[nev]
A [cimzett] tömb minden változóját létre kell
[telefon]
hozni!
[emailcim]
[ceg_nev]
[ceg_cim_telepules]
[ceg_cim_iranyito]
[ceg_cim_kozterulet]
[ceg_cim_megjegyzes]
varchar Idő garantált
Az idő garantált szolgáltatás meghatározása:
"12H" = a következő munkanapon 12 óráig
lehívás.

felado

cimzett

szolgaltatas
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Mezőnév

Típus Megnevezés

okmany

bool

okmanyok

varchar A kezelendő okmány
számát kell megadni.

visszaru

bool

sms

csomagok

tartalom

biztositas

aruertek

Jelöli a kiszállítás
alkalmával az
okmánykezelés
kérését.

Jelöli a kiszállítás
alkalmával a visszáru
felvételének kérését.
bool
Jelöli a kiszállítás
napjának reggelén az
SMS értesítést, a
címzettnek a
kiszállításról, a
[cimzett][telefon]
változóban megadott
számra.
array Csomagadatok
[0-98][db]
[0-98][suly]
[0-98][hosszusag]
[0-98][szelesseg]
[0-98][magassag]
[0-98][tipus]
varchar A küldemény
tartalmának rövid
leírása.

Leírás
történő kiszállítás vagy "24H" = a következő
munkanapi kiszállítás, de nem kötelező megadni.
Alapértelmezett értéke: 24H;
Okmánykezelés esetén "true" és az [okmanyok]
változóban a kezelendő okmány számát kötelező
megadni. Amennyiben nincs okmánykezelés,
értéke "false" de nem kötelező megadni.
Alapértelmezett értéke: false;
Az okmányok változó értéke, lehet min. 4 és max.
30 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány
speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert! Amennyiben az
[okmany] változó értéke "true", kötelező megadni.
Amennyiben az [okmany] változó értéke nem
"true", nem kötelező létrehozni vagy kitölteni.
Visszáru felvétel esetén "true". Amennyiben nincs
visszáru felvétel, értéke "false" de nem kötelező
megadni. Alapértelmezett értéke: false;
SMS értesítés kérése esetén "true" és a [cimzett]
[telefon] változó kitöltése kötelező. Amennyiben
nincs SMS értesítés, értéke "false" de nem
kötelező megadni. Alapértelmezett értéke: false;

A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű
csomagok: darabszáma, csomagonkénti súlya,
csomagonkénti hosszúsága, csomagonkénti
szélessége, csomagonkénti magassága, típusa.

A [tartalom] változó értéke, lehet üres vagy min. 4
és max. 40 karakter, valamint nem tartalmazhat
néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert! Nem
kötelező létrehozni vagy kitölteni.
bool
Jelöli a küldemény
Értékbiztosítás esetén "true" és az [aruertek]
értékbiztosítását.
változóban a biztosítási értéket kötelező megadni.
Amennyiben nincs értékbiztosítás, értéke "false"
de nem kötelező megadni. Alapértelmezett
értéke: false; Fontos! Értékbiztosítás nélkül
feladott küldemények esetében a
felelősségvállalásunk felső határa 100000 Ft, de
maximum a nettó beszerzési számlával igazolt
összeg!
integer A küldemény értéke az Amennyiben a [biztositas] változó értéke "true",
értékbiztosításhoz.
kötelező megadni, értéke lehet pozitív egész
szám, ami minimum 1 Ft. és maximum 500000
Ft. lehet! Amennyiben a [biztositas] változó értéke
nem "true", nem kötelező létrehozni és kitölteni,
értéke lehet üres vagy pozitív egész szám, ami
minimum 0 Ft. és maximum 500000 Ft. lehet!
Fontos! Értékbiztosítás nélkül feladott

7. oldal

Pannon XP Kft.
H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99
mail: info@pannonxp.hu
web: www.pannonxp.hu

Mezőnév

Típus Megnevezés

utanvet

integer

ekaer_szam

varchar

ekaer_email

varchar

koltseghely

varchar

referenciaszam varchar

koltsegviselo

varchar

maganszemely bool

Leírás

küldemények esetében a felelősségvállalásunk
felső határa 100000 Ft, de maximum a nettó
beszerzési számlával igazolt összeg!
A kiszállítás során
Értéke 0 (nulla) vagy a beszedendő összeg
készpénzben
forintban, maximum 1000000 forint lehet! Fontos!
beszedendő összeg,
Nem minden szállítási területen vehető igénybe
amit a feladó részére az utánvét beszedés szolgáltatás. A rendszer a
visszajuttatunk.
feladó és a címzett irányítószáma alapján jelzi
amennyiben a szolgáltatás a megadott szállítási
viszonylatban nem elérhető.
EKÁER köteles
Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni, de kitöltés
küldemény EKÁER
esetén az EKÁER emailcím [ekaer_email] változó
száma.
kitöltése is kötelező! A változó értéke, lehet üres
vagy min. 4 és max. 20 karakter, valamint nem
tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;)
karaktert!
EKÁER köteles
Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni, de kitöltés
küldemény
esetén az EKÁER szám [ekaer_szam] változó
rendszámváltozásának kitöltése is kötelező! A változó értéke, lehet üres
fogadására szolgáló
vagy min. 6 és max. 50 karakter!
emailcím.
Költséghelyet adhat
Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni!
meg.
Létrehozás esetén a változó értéke, lehet üres
vagy min. 4 és max. 30 karakter, valamint nem
tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;)
karaktert!
Referenciaszámot
Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni!
adhat meg.
Létrehozás esetén a változó értéke, lehet üres
vagy min. 4 és max. 30 karakter, valamint nem
tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;)
karaktert!
A szállítási díj
Lehetséges értékei: "cimzett" = a szállítási díjat a
fizetőjének, valamint a címzett fizeti készpénzben. A címzett emailcíme
fizetési módnak a
[cimzett][email] változó kitöltése kötelező!
meghatározása.
(Amennyiben a szállítási cím eltér a számlázási
címtől a [szamla] tömbben adható meg a
számlázási cím.); "megbizo" = a szállítási díjat a
megbízó fizeti átutalással, de nem kötelező
létrehozni. Alapértelmezett értéke: megbizo;
Fontos! Nem minden szállítási területen vehető
igénybe a címzett fizet készpénzben szolgáltatás.
A rendszer a feladó és a címzett irányítószáma
alapján jelzi amennyiben a szolgáltatás a
megadott szállítási viszonylatban nem elérhető!
Jelöli, hogy a
Amennyiben értéke "true" a költségviselő
küldemény
magánszemély, és az adószám [adoszam]
költségviselője
változó létrehozása nem kötelező vagy lehet
magánszemély vagy
üres. Amennyiben értéke "false" a költségviselő
cég.
cég, és az adószám [adoszam] változó kitöltése
kötelező, de nem kötelező megadni!
Alapértelmezett értéke: false; Amennyiben a
magánszemély [maganszemely] változó nem
létezik vagy értéke "false" és a [koltsegviselo]
változó értéke "cimzett", az adószám [adoszam]
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Mezőnév

Típus Megnevezés

adoszam

varchar A költségviselő
adószáma.

szamla

array

Címadatok
[ceg_nev]
[ceg_cim_telepules]
[ceg_cim_iranyito]
[ceg_cim_kozterulet]

Leírás
változó értéke, csak érvényes adószám lehet!
Amennyiben a költségviselő [koltsegviselo]
változó értéke "megbizo", vagy a költségviselő
[koltsegviselo] értéke "cimzett" és a
magánszemély [maganszemely] értéke "true",
nem kötelező létrehozni vagy lehet üres.
Alapértelmezett értéke: amennyiben a
költségviselő [koltsegviselo] értéke "megbizo", a
megbízó cég, a Pannon XP ügyfélfelületen, a
székhely adatoknál rögzített adószáma, vagy
amennyiben a költségviselő [koltsegviselo] értéke
"cimzett" és a magánszemély [maganszemely]
értéke "true", értéke nincsen vagy üres.
Amennyiben az adószám [adoszam] változó nem
létezik vagy üres és a költségviselő
[koltsegviselo] változó értéke "cimzett", a
magánszemély [maganszemely] változó értéke
csak "true" lehet!
A címzett szállítási címtől eltérő, számlázási
adatai.
Költségviselő megbízó átutalással ([koltsegviselo]
= "megbizo") esetén a [szamla] tömböt nem kell
létrehozni.
Költségviselő címzett készpénz ([koltsegviselo] =
"cimzett") esetén a címzett számlázási adatai,
amennyiben azok eltérnek a [cimzett] tömbben
megadott szállítási adatoktól. Nem kell létrehozni
ha a címzett szállítási címe megegyezik a
számlázási címmel. Kitöltés esetén a [szamla]
tömb minden változóját létre kell hozni!

Címadatok paraméterei:
Mezőnév
nev

telefon

emailcim

ceg_nev

Típus Megnevezés Leírás
varchar A kapcsolattartó
neve.
[felado]
[cimzett]
varchar A kapcsolattartó
telefonszáma.
[felado]
[cimzett]
varchar A kapcsolattartó
emailcíme.
[felado]
[cimzett]
varchar A cégnév.
(magánszemély
esetén,
személynév)
[felado]
[cimzett]
[szamla]

A név változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és
max. 30 karakter, valamint nem tartalmazhat
néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!
A telefonszám változó értéke, lehet üres vagy
min. 11 és max. 20 karakter, Magyarország
esetén mindig +36-al kezdődik és kizárólag
számokat és szóköz karaktert tartalmazhat!
Az emailcím változó értéke, lehet üres vagy min.
6 és max. 50 karakter!

A cégnév (magánszemély esetén, személynév)
változó értéke, lehet min. 4 és max. 50 karakter,
valamint nem tartalmazhat néhány speciális (\' " \
< > ? $ ;) karaktert!
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Mezőnév
ceg_cim_telepules

ceg_cim_iranyito

ceg_cim_kozterulet

ceg_cim_megjegyzes

Típus Megnevezés Leírás
varchar A címből a
településnév.
[felado]
[cimzett]
[szamla]
varchar A címből az
irányítószám.
[felado]
[cimzett]
[szamla]
varchar A címből a
közterület.
[felado]
[cimzett]
[szamla]
varchar Megjegyzés a
címhez.
[felado]
[cimzett]

A településnév változó értéke, lehet min. 2 és
max. 40 karakter, valamint nem tartalmazhat
néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!

Az irányítószám változó értéke kizárólag 4 szám
karaktert tartalmazhat!

A közterület változó értéke, lehet min. 4 és max.
60 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány
speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!

Minden olyan egyéb információ ami a lehívás
felvételét segíti. A feladó címéből a megjegyzés
változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max.
100 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány
speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!

Csomagadatok paraméterei:
A csomagadatokban legfeljebb 99 különböző súlyú és/vagy méretű csomag adata
adható meg, egy 0-98-ig indexelt többen.
Mezőnév
db

suly

hosszusag

szelesseg

magassag

Típus Megnevezés

Leírás

integer A küldeményhez
tartozó, azonos
súlyú és méretű
csomagok
darabszáma.
float
A küldeményhez
tartozó, azonos
súlyú és méretű
csomagok
csomagonkénti
súlya.
integer A küldeményhez
tartozó, azonos
súlyú és méretű
csomagok
csomagonkénti
hosszúsága.
integer A küldeményhez
tartozó, azonos
súlyú és méretű
csomagok
csomagonkénti
szélessége.
integer A küldeményhez
tartozó, azonos
súlyú és méretű

A [db] változó értéke pozitív egész szám, ami
minimum 1 és maximum 99 lehet úgy, hogy a
[csomagok] tömbben felsorolt [db] változók
összegzett értéke maximum 99 lehet!
A [suly] változó értéke pozitív tizedes szám, ami
minimum 0,01 kg és maximum 600 kg lehet. A
tizedes jelölésére használható a pont (.) vagy a
vessző (,) és az érték két tizedesig adható meg
100 kg alatt. 100 kg felett kizárólag pozitív
egész szám lehet!
A [hosszusag] változó értéke pozitív egész
szám, ami minimum 1 cm és maximum 400 cm
lehet!

A [szelesseg] változó értéke pozitív egész
szám, ami minimum 1 cm és maximum 150 cm
lehet!

A [magassag] változó értéke pozitív egész
szám, ami minimum 1 cm és maximum 160 cm
lehet!
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Mezőnév

Típus Megnevezés

Leírás

tipus

csomagok
csomagonkénti
magassága
varchar A küldeményhez
tartozó, azonos
súlyú és méretű
csomagok típusa
adható meg!

Lehetséges értékei: "doboz"; "raklap"; nem
kötelező megadni! Alapértelmezett értéke:
doboz; Fontos! Amennyiben a csomag súlya
eléri vagy meghaladja a 40 kg-ot, a csomag
raklapos, alapértelmezett értéke "raklap"!

A válasz JSON kódolással:
A [mentes] tömbben, a beküldés indexének megfelelően, minden sikeresen mentett
küldemény szállítólevélszáma (egyedi küldeményazonosítója) szerepel.
Sikertelen mentés esetén az [ervenytelen_adat] tömbben, a beküldés indexének
megfelelően hibaüzenet szerepel.
Bővebb információ a 4.2. Hibakezelés részben.
{"kapcsolat":{"statusz":"OK"},"mentes":{"0":
{"szallitolevelszam":"358144779665000013601224"},"2":
{"szallitolevelszam":"358144779891000013601144"}},"ervenytelen_adat":{"1":
{"lehivas":{"index":"lehivas","adat":"hamis","uzenet":"Jelöli ha az adat
lehívás. Lehívás esetén "true", szállítólevél esetén "false" de nem
kötelező megadni! Alapértelmezett értéke: false;"}}}}
Array
(
[kapcsolat] => Array
(
[statusz] => OK
)
[mentes] => Array
(
[0] => Array
(
[szallitolevelszam] => 358144779665000013601224
)
[2] => Array
(
[szallitolevelszam] => 358144779891000013601144
)
)
[ervenytelen_adat] => Array
(
[1] => Array
(
[lehivas] => Array
(
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[index] => lehivas
[adat] => hamis
[uzenet] => Jelöli ha az adat lehívás. Lehívás
esetén "true", szállítólevél esetén "false" de nem kötelező megadni!
Alapértelmezett értéke: false;
)
)
)
)

3.2. Küldemény adatainak módosítása
A kérésben legfeljebb 100 küldemény adata módosítható egyszerre, egy 0-99-ig
indexelt többen.
Kérés paraméterei:
Mezőnév
modositas

lehivas

Típus Megnevezés

Leírás

varchar A küldemény
szállítólevélszáma.
(egyedi
küldeményazonosítója)
bool
Jelöli ha az adat
lehívás.

A módosítani kívánt küldemény, 24 karakteres
fuvarlevélszámát kell megadni.

Az adat nem módosítható!
A kérésben nem szerepelhet!

A továbbiakban a 3.1 részben leírtaknak megfelelően az összes mezőnév!
A válasz JSON kódolással:
A [modositas] tömbben, a beküldés indexének megfelelően, minden sikeresen
módosított küldemény szállítólevélszáma (egyedi küldeményazonosítója) szerepel.
FONTOS! Az irányítószám változásával a szállítólevélszám változhat! Valamint a
módosítást követően a címkét újra kell nyomtatni!
Sikertelen módosítás esetén az [ervenytelen_adat] tömbben, a beküldés indexének
megfelelően hibaüzenet szerepel.
Bővebb információ a 4.2. Hibakezelés részben.
{"kapcsolat":{"statusz":"OK"},"modositas":{"0":
{"szallitolevelszam":"358144779665000013601224"},"2":
{"szallitolevelszam":"358144779891000013601144"}},"ervenytelen_adat":{"1":
{"lehivas":{"index":"lehivas","adat":"false","uzenet":"Az adat nem
módosítható! A módosításban nem szerepelhet!"}}}}
Array
(
[kapcsolat] => Array
(
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)

[statusz] => OK

[modositas] => Array
(
[0] => Array
(
[szallitolevelszam] => 358144779665000013601224
)
[2] => Array
(
[szallitolevelszam] => 358144779891000013601144
)
)
[ervenytelen_adat] => Array
(
[1] => Array
(
[lehivas] => Array
(
[index] => lehivas
[adat] => false
[uzenet] => Az adat nem módosítható! A
módosításban nem szerepelhet!
)
)
)
)

3.3. Küldemény törlése
A kérésben legfeljebb 100 küldemény törölhető egyszerre, egy 0-99-ig indexelt
többen.
Kérés paraméterei:
Mezőnév
torles

Típus Megnevezés

Leírás

varchar A küldemény
A törölni kívánt küldemény, 24 karakteres
szállítólevélszáma.
fuvarlevélszámát kell megadni.
(egyedi
küldeményazonosítója)

A válasz JSON kódolással:
A [torles] tömbben, a beküldés indexének megfelelően, minden sikeresen törölt
küldemény szállítólevélszáma (egyedi küldeményazonosítója) szerepel.
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Sikertelen törlés esetén az [ervenytelen_adat] tömbben, a beküldés indexének
megfelelően hibaüzenet szerepel.
Bővebb információ a 4.2. Hibakezelés részben.
{"kapcsolat":{"statusz":"OK"},"torles":{"0":
{"szallitolevelszam":"358144779665000013601224"},"2":
{"szallitolevelszam":"358144779891000013601144"}},"ervenytelen_adat":{"1":
{"torles":{"index":"torles","adat":"358144806248000013607201","uzenet":"A
megadott szállítólevélszám nem létezik!"}}}}
Array
(
[kapcsolat] => Array
(
[statusz] => OK
)
[torles] => Array
(
[0] => Array
(
[szallitolevelszam] => 358144779665000013601224
)
[2] => Array
(
[szallitolevelszam] => 358144779891000013601144
)
)
[ervenytelen_adat] => Array
(
[1] => Array
(
[torles] => Array
(
[index] => torles
[adat] => 358144806248000013607201
[uzenet] => A megadott szállítólevélszám nem
létezik!
)
)
)
)

3.4. Csomagcímke/címkék nyomtatása
A kérésben a [cimketipus] és a [cimkesorszam] megadása után, legfeljebb 100
küldemény nyomtatható egyszerre, egy 0-99-ig indexelve.
Kérés paraméterei:
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Mezőnév
cimketipus

cimkesorszam

[0...99]
nyomtatas

Típus Megnevezés

Leírás

varchar A nyomtatásra használt Lehetséges értékei: "1c100" =
nyomtató és címke
címkenyomtatóhoz és 100x100 mm-es
meghatározása.
etiketthez; "8dbA4" = az A4-es oldalon 8db
szállítólevél jelenik meg, ahol egy szállítólevél
mérete 105×74mm, valamint az oldal tájolása
álló, de nem kötelező létrehozni. Alapértelmezett
értéke: 8dbA4;
integer Az A4-es címkén a
Lehetséges értékei: "1-8"; Meghatározható az
következő etikett
A4-es oldalon 8db címke közül a nyomtatás
sorszáma.
kezdete. A megadott érték hatása csak akkor
érvényesül, ha a [cimketipus] = "8dbA4";
varchar A küldemény
A nyomtatni kívánt küldemény, 24 karakteres
szállítólevélszáma.
fuvarlevélszámát kell megadni.
(egyedi
küldeményazonosítója)

Példa:
Szállítólevél nyomtatás az A4-es címkének a 3. etikettjétől:
$kuldes[cimketipus]='8dbA4'; // A nyomtatásra használt nyomtató és címke meghatározása.
$kuldes[cimkesorszam]=3; // Az A4-es címkén a következő etikett sorszáma.
$kuldes[0][nyomtatas]='358144806252000013604320'; // A küldemény szállítólevélszáma.
(egyedi küldeményazonosítója)
$kuldes[1][nyomtatas]='358144806260000013609700';
$kuldes[2][nyomtatas]='358144806269000013601239';
A válasz JSON kódolással:
A [nyomtatas] tömbben, a beküldés indexének megfelelően, minden sikeresen
nyomtatott küldemény szállítólevélszáma (egyedi küldeményazonosítója) szerepel.
A sikeresen nyomtatott küldemények címkéi a [pdf] változóban base64 kódolással
visszaküldött pdf-ből nyomtathatók.
Sikertelen nyomtatás esetén az [ervenytelen_adat] tömbben, a beküldés indexének
megfelelően hibaüzenet szerepel.
Bővebb információ a 4.2. Hibakezelés részben.
{"kapcsolat":{"statusz":"OK"},"nyomtatas":{"0":
{"szallitolevelszam":"358144806252000013604320"},"2":
{"szallitolevelszam":"358144806269000013601239"}},"ervenytelen_adat":{"1":
{"nyomtatas":
{"index":"nyomtatas","adat":"358144806260000013609700","uzenet":"A megadott
szállítólevélszám nem
létezik!"}}},"pdf":"JVBERi0xLjMKMyAwIG9iago8PC9UeXBlIC9QYWdlCi9QY..."}
Array
(
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[kapcsolat] => Array
(
[statusz] => OK
)
[nyomtatas] => Array
(
[0] => Array
(
[szallitolevelszam] => 358144806252000013604320
)
[2] => Array
(
[szallitolevelszam] => 358144806269000013601239
)
)
[ervenytelen_adat] => Array
(
[1] => Array
(
[nyomtatas] => Array
(
[index] => nyomtatas
[adat] => 358144806260000013609700
[uzenet] => A megadott szállítólevélszám nem
létezik!
)
)
)
[pdf] => JVBERi0xLjMKMyAwIG9iago8PC9UeXBlIC9QYWdlCi9QY...
)
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3.5. Napi zárás (Gyűjtőlista nyomtatás)
A napi záráshoz a kérésben a ”true” értéket kell elküldeni.
A [true] érték elküldésével valamint az aláírásommal nyilatkozom, hogy a feltüntetett
személyes adatok kezelésére, átadására jogosult vagyok, a megrendelt szállítási
szolgáltatáshoz kapcsolódó kezelésükhöz kifejezett hozzájárulásomat adom!
Kérés paraméterei:
Mezőnév
Típus Megnevezés
bool
A napi zárás "Gyűjtő
napizaras
lista" (Összesítő)

Leírás
A napi zárással "Gyűjtő listára" (Összesítőre)
azok a küldemények kerülnek, amelyekhez már
nyomtattak etikettet és a nyomtatás után nem
kerültek módosításra. (A napi zárás alá vont
küldemények a zárás után nem módosíthatóak.)

A válasz JSON kódolással:
A [napizaras] tömbben, minden sikeresen napi zárás alá vont küldemény
szállítólevélszáma (egyedi küldeményazonosítója) szerepel.
A gyűjtő lista a [pdf] változóban, base64 kódolással visszaküldött pdf-ből
nyomtatható.
{"kapcsolat":
{"statusz":"OK"},"pdf":"JVBERi0xLjMKMyAwIG9iago8PC9UeXBlIC9QYWdlCi9QYXJlbnQgMSA..."}
Array
(
[kapcsolat] => Array
(
[statusz] => OK
)
[napizaras] => Array
(
[0] => Array
(
[szallitolevelszam] => 358144806269000013601239
)
[1] => Array
(
[szallitolevelszam] => 358144806252000013604321
)
)

)

[pdf] => JVBERi0xLjMKMyAwIG9iago8PC9UeXBlIC9QYWdlCi9QYXJlbnQgMSA...
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Sikertelen napi zárás esetén az [ervenytelen_adat] tömbben, hibaüzenet szerepel.
Bővebb információ a 4.2. Hibakezelés részben.
{"kapcsolat":{"statusz":"OK"},"ervenytelen_adat":{"napizaras":
{"index":"napizaras","adat":null,"uzenet":"Nem járult hozzá a személyes
adatai kezeléséhez a "true" érték küldésével! A NAPI ZÁRÁS nem végezhető
el!"}}}
Array
(
[kapcsolat] => Array
(
[statusz] => OK
)
[ervenytelen_adat] => Array
(
[napizaras] => Array
(
[index] => napizaras
[adat] =>
[uzenet] => Nem járult hozzá a személyes adatai
kezeléséhez a "true" érték küldésével! A NAPI ZÁRÁS nem végezhető el!
)
)
)

4. Hibakezelés
A kérésnek POST metódussal kell történnie és a $_POST tömbben minden esetben
léteznie kell a [ugyfelkod], [technikai_felhasznalo], [jelszo] valamint a [keres]
indexeknek, ellenkező esetben a válasz: ”403 Forbidden”; ”Directory access is
forbidden.”
A válasz felépítése JSON kódolással:
{"kapcsolat":{"statusz":"error","adat":"a hibás adat","uzenet":"a hibaüzenet"}}
Array
(
[kapcsolat] => Array
(
[statusz] => ”error”
[index] => ”a hibás index(ek)”
[adat] => ”a hibás adat”
[uzenet] => ”a hibaüzenet”
)
)
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4.1. Autentikáció
A [kapcsolat] válasz paraméterei:
index

uzenet

ugyfelkod
technikai_felhasznalo
jelszo
ugyfelkod technikai_felhasznalo jelszo

Érvénytelen url!
Érvénytelen ügyfélkód!
Érvénytelen technikai felhasználónév!
Érvénytelen jelszó!
Érvénytelen bejelentkezési adatok!

4.2. Szolgáltatások
A válaszok az [ervenytelen_adat] tömbben kerülnek visszaküldésre.
A [mentes] válasz paraméterei:
index
uzenet
keres index
keres
lehivas
felado nev

felado telefon

felado emailcim
felado ceg_nev

felado ceg_cim_iranyito
felado ceg_cim_iranyito
felado ceg_cim_telepules

felado ceg_cim_telepules
felado ceg_cim_iranyito

felado ceg_cim_telepules

felado ceg_cim_kozterulet

felado ceg_cim_megjegyzes

Érvénytelenül indexelt kérés!
Érvénytelen kérés!
Jelöli ha az adat lehívás. Lehívás esetén "true", szállítólevél esetén
"false" de nem kötelező megadni! Alapértelmezett értéke: false;
A feladó kapcsolattartó neve [felado][nev] változó értéke, lehet üres
vagy min. 4 és max. 30 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány
speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!
A feladó kapcsolattartó telefonszáma [felado][telefon] változó értéke,
lehet üres vagy min. 11 és max. 20 karakter, Magyarország esetén
mindig +36-al kezdődik és kizárólag számokat és szóköz karaktert
tartalmazhat!
A feladó kapcsolattartó emailcíme [felado][emailcim] változó értéke,
lehet üres vagy min. 6 és max. 50 karakter!
A feladó cégneve (magánszemély esetén, személynév) [felado]
[ceg_nev] változó értéke, lehet min. 4 és max. 50 karakter, valamint
nem tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!
A feladó címéből az irányítószám [felado][ceg_cim_iranyito] változó
értéke kizárólag 4 szám karaktert tartalmazhat!
Nyilvántartásunk szerint a feladó címéből az irányítószám [felado]
[ceg_cim_iranyito] változó értéke nem létező irányítószám!
A feladó címéből a településnév [felado][ceg_cim_telepules] változó
értéke, lehet min. 2 és max. 40 karakter, valamint nem tartalmazhat
néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!
Nyilvántartásunk szerint a feladó címéből a településnév [felado]
[ceg_cim_telepules] változó értéke nem létező településnév!
Nyilvántartásunk szerint a feladó címéből az irányítószám [felado]
[ceg_cim_iranyito] és a hozzá megadott településnév [felado]
[ceg_cim_telepules] változó értékek nem azonos helységet jelölnek!
Nyilvántartásunk szerint a feladó címéből a településnév [felado]
[ceg_cim_telepules] és a hozzá megadott irányítószám [felado]
[ceg_cim_iranyito] változó értékek nem azonos helységet jelölnek!
A feladó címéből a közterület [felado][ceg_cim_kozterulet] változó
értéke, lehet min. 4 és max. 60 karakter, valamint nem tartalmazhat
néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!
A feladó címéből a megjegyzés [felado][ceg_cim_megjegyzes] változó
értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 100 karakter, valamint nem
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tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!
cimzett nev
A címzett kapcsolattartó neve [cimzett][nev] változó értéke, lehet üres
vagy min. 4 és max. 30 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány
speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!
cimzett telefon
A címzett kapcsolattartó telefonszáma [cimzett][telefon] változó értéke
lehet üres vagy/de SMS értesítés szolgáltatással min. 11 és max. 20
karakter, Magyarország esetén mindig +36-al kezdődik és kizárólag
számokat és szóköz karaktert tartalmazhat!
cimzett emailcim
A címzett kapcsolattartó emailcíme [cimzett][emailcim] változó értéke,
lehet üres vagy/de címzett fizet szolgáltatással min. 6 és max. 50
karakter!
cimzett ceg_nev
A címzett cégneve (magánszemély esetén, személynév) [cimzett]
[ceg_nev] változó értéke, lehet min. 4 és max. 50 karakter, valamint
nem tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!
cimzett ceg_cim_telepules
A címzett címéből a településnév [cimzett][ceg_cim_telepules] változó
értéke, lehet min. 2 és max. 40 karakter, valamint nem tartalmazhat
néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!
cimzett ceg_cim_telepules
Nyilvántartásunk szerint a címzett címéből a településnév [cimzett]
[ceg_cim_telepules] változó értéke nem létező településnév!
cimzett ceg_cim_iranyito
A címzett címéből az irányítószám [cimzett][ceg_cim_iranyito] változó
értéke kizárólag 4 szám karaktert tartalmazhat!
cimzett ceg_cim_iranyito
Nyilvántartásunk szerint a címzett címéből az irányítószám [cimzett]
[ceg_cim_iranyito] változó értéke nem létező irányítószám!
cimzett ceg_cim_telepules
Nyilvántartásunk szerint a címzett címéből a településnév [cimzett]
[ceg_cim_telepules] és a hozzá megadott irányítószám [cimzett]
[ceg_cim_iranyito] változó értékek nem azonos helységet jelölnek!
cimzett ceg_cim_iranyito
Nyilvántartásunk szerint a címzett címéből az irányítószám [cimzett]
[ceg_cim_iranyito] és a hozzá megadott településnév [cimzett]
[ceg_cim_telepules] változó értékek nem azonos helységet jelölnek!
cimzett ceg_cim_kozterulet
A címzett címéből a közterület [cimzett][ceg_cim_kozterulet] változó
értéke, lehet min. 4 és max. 60 karakter, valamint nem tartalmazhat
néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!
cimzett ceg_cim_megjegyzes A címzett címéből a megjegyzés [cimzett][ceg_cim_megjegyzes]
változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 100 karakter, valamint
nem tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!
szolgaltatas
Az idő garantált szolgáltatás meghatározása: "12H" = a következő
munkanapon 12 óráig történő kiszállítás vagy "24H" = a következő
munkanapi kiszállítás, de nem kötelező megadni! Alapértelmezett
értéke: 24H;
okmany
Jelöli a kiszállítás alkalmával az okmánykezelés kérését.
Okmánykezelés esetén "true" és az [okmanyok] változóban a
kezelendő okmány számát kötelező megadni! Amennyiben nincs
okmánykezelés, értéke "false" de nem kötelező megadni!
Alapértelmezett értéke: false;
okmanyok
Az okmányok [okmanyok] változó értéke, lehet min. 4 és max. 30
karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;)
karaktert!
visszaru
Jelöli a kiszállítás alkalmával a visszáru felvételének kérését. Visszáru
felvétel esetén "true", amennyiben nincs visszáru felvétel, értéke
"false" de nem kötelező megadni! Alapértelmezett értéke: false;
sms
Jelöli a kiszállítás napjának reggelén az SMS értesítést, a címzettnek a

22. oldal

Pannon XP Kft.
H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99
mail: info@pannonxp.hu
web: www.pannonxp.hu

index

uzenet

kiszállításról, a [cimzett][telefon] változóban megadott számra. SMS
értesítés kérése esetén "true" és a [cimzett][telefon] változó kitöltése
kötelező! Amennyiben nincs SMS értesítés, értéke "false" de nem
kötelező megadni! Alapértelmezett értéke: false;
csomagok db
A küldeményhez tartozó összes csomag darabszáma: a [csomagok]
tömbben felsorolt [db] változók összegzett értéke, pozitív egész szám,
ami minimum 1 és maximum 99 lehet!
csomagok [index] db
A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok
darabszáma: a [db] változó értéke pozitív egész szám, ami minimum 1
és maximum 99 lehet úgy, hogy a [csomagok] tömbben felsorolt [db]
változók összegzett értéke maximum 99 lehet!
csomagok [index] suly
A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok
darabonkénti súlya: a [suly] változó értéke pozitív tizedes szám, ami
minimum 0,01 kg és maximum 600 kg lehet. A tizedes jelölésére
használható a pont (.) vagy a vessző (,) és az érték két tizedesig
adható meg 100 kg alatt. 100 kg felett kizárólag pozitív egész szám
lehet!
csomagok [index] hosszusag A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok
darabonkénti husszúsága: a [hosszusag] változó értéke pozitív egész
szám, ami minimum 1 cm és maximum 400 cm lehet!
csomagok [index] szelesseg A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok
darabonkénti szélessége: a [szelesseg] változó értéke pozitív egész
szám, ami minimum 1 cm és maximum 150 cm lehet!
csomagok [index] magassag A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok
darabonkénti magassága: a [magassag] változó értéke pozitív egész
szám, ami minimum 1 cm és maximum 160 cm lehet!
csomagok [index] tipus
A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomag típusa
adható meg! Lehetséges értékei: "doboz"; "raklap"; de nem kötelező
megadni! Alapértelmezett értéke: doboz; Fontos! Amennyiben a
csomag súlya eléri vagy meghaladja a 40 kg-ot, a csomag raklapos,
alapértelmezett értéke "raklap"!
tartalom
A küldemény tartalmának rövid leírása. A [tartalom] változó értéke,
lehet üres vagy min. 4 és max. 40 karakter, valamint nem tartalmazhat
néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert! Nem kötelező létrehozni
vagy kitölteni.
biztositas
Jelöli a küldemény értékbiztosítását. Értékbiztosítás esetén "true" és
az [aruertek] változóban a biztosítási értéket kötelező megadni.
Amennyiben nincs értékbiztosítás, értéke "false" de nem kötelező
megadni. Alapértelmezett értéke: false;
aruertek
A küldemény értéke az értékbiztosításhoz. Amennyiben a [biztositas]
változó értéke "true", kötelező megadni, értéke lehet pozitív egész
szám, ami minimum 1 Ft. és maximum 500000 Ft. lehet! Amennyiben
a [biztositas] változó értéke nem "true", nem kötelező létrehozni és
kitölteni, értéke lehet üres vagy pozitív egész szám, ami minimum 0 Ft.
és maximum 500000 Ft. lehet!
utanvet
A kiszállítás során készpénzben beszedendő összeg, amit a feladó
részére visszajuttatunk. Értéke 0 (nulla) vagy a beszedendő összeg
forintban, maximum 1000000 forint lehet! Fontos! Nem minden
szállítási területen vehető igénybe az utánvét beszedés szolgáltatás. A
rendszer a feladó és a címzett irányítószáma alapján jelzi amennyiben
a szolgáltatás a megadott szállítási viszonylatban nem elérhető.
ekaer_szam
EKÁER köteles küldemény EKÁER száma. Nem kötelező létrehozni
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vagy kitölteni, de kitöltés esetén az EKÁER emailcím [ekaer_email]
változó kitöltése is kötelező! A változó értéke, lehet üres vagy min. 4
és max. 20 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (\' " \
< > ? $ ;) karaktert!
EKÁER köteles küldemény rendszámváltozásának fogadására
szolgáló emailcím. Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni, de kitöltés
esetén az EKÁER szám [ekaer_szam] változó kitöltése is kötelező! A
változó értéke, lehet üres vagy min. 6 és max. 50 karakter!
Költséghelyet adhat meg. Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni!
Létrehozás esetén a változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 30
karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;)
karaktert!
Referenciaszámot adhat meg. Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni!
Létrehozás esetén a változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 30
karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;)
karaktert!
A szállítási díj fizetőjének, valamint a fizetési módnak a
meghatározása. Lehetséges értékei: "cimzett" = a szállítási díjat a
címzett fizeti készpénzben. A címzett emailcíme [cimzett][email]
változó kitöltése kötelező! (Amennyiben a szállítási cím eltér a
számlázási címtől a [szamla] tömbben adható meg a számlázási cím.);
"megbizo" = a szállítási díjat a megbízó fizeti átutalással, de nem
kötelező létrehozni. Alapértelmezett értéke: megbizo; Fontos! Nem
minden szállítási területen vehető igénybe a címzett fizet készpénzben
szolgáltatás. A rendszer a feladó és a címzett irányítószáma alapján
jelzi amennyiben a szolgáltatás a megadott szállítási viszonylatban
nem elérhető!
Jelöli, hogy a küldemény költségviselője magánszemély vagy cég.
Amennyiben értéke "true" a költségviselő magánszemély, és az
adószám [adoszam] változó létrehozása nem kötelező vagy lehet üres.
Amennyiben értéke "false" a költségviselő cég, és az adószám
[adoszam] változó kitöltése kötelező, de nem kötelező megadni!
Alapértelmezett értéke: false; Amenniben a magánszemély
[maganszemely] változó nem létezik vagy értéke "false" és a
[koltsegviselo] változó értéke "cimzett", az adószám [adoszam] változó
értéke, csak érvényes adószám lehet!
A költségviselő adószám [adoszam] változó értékének formátuma:
"12345678-1-12", ami 13 karakter lehet vagy "12345678-4-12
87654321-5-12", ami 27 karakter lehet!
A költségviselő adószám [adoszam] változó értékének az áfakód
lehetséges értékei: "12345678-(1|2|3)-12", vagy "12345678-(4)-12
12345678-(5)-12"!
A költségviselő adószám [adoszam] változó értékének a területi
adóhatóság kódjának lehetséges értékei: "12345678-1-(02|22|03|23|
04|24|05|25|06|26|07|27|08|28|09|29|10|30|11|31|12|32|13|33|14|34|
15|35|16|36|17|37|18|38|19|39|20|40|41|42|43|44|51)"!
A költségviselő adószám [adoszam] változó értéke: ha csoport
adószámot szeretne rögzíteni, úgy előbb a csoporttag egyedi
adószámát ("12345678-(4)-12"), majd a csoport adószámát
("12345678-(5)-12") adja meg és a két adószám között hagyjon
szóközt! ("12345678-(4)-12 12345678-(5)-12")
A költségviselő adószám [adoszam] változó értéke a NAV rendszere
szerint érvénytelen! Kérem ellenőrizze és/vagy vegye fel a kapcsolatot
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a partnerével!
A költségviselő adószám [adoszam] változó értékéből a csoporttag
adószáma a NAV rendszere szerint érvénytelen! Kérem ellenőrizze és/
vagy vegye fel a kapcsolatot a partnerével!
A költségviselő adószám [adoszam] változó értékéből a csoport
adószáma a NAV rendszere szerint érvénytelen! Kérem ellenőrizze és/
vagy vegye fel a kapcsolatot a partnerével!
NAV adatkapcsolati hiba! Amennyiben a hiba továbbra is fennáll, úgy
később kísérelje meg az adatküldést!
A költségviselő adószám [adoszam] változó értékének az ellenőrzése
sikertelen! Kérem ismételje meg a műveletet!
A számlázási címből a cégnév (magánszemély esetén, személynév)
[szamla][ceg_nev] változó értéke, lehet min. 4 és max. 50 karakter,
valamint nem tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!
A számlázási címből a településnév [szamla][ceg_cim_telepules]
változó értéke, lehet min. 2 és max. 40 karakter, valamint nem
tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < > ? $ ;) karaktert!
A számlázási címből az irányítószám [szamla][ceg_cim_iranyito]
változó értéke kizárólag 4 szám karaktert tartalmazhat!
A számlázási címből a közterület (típusa, házszám, lépcsőház, emelet,
ajtó, stb.) [szamla][ceg_cim_kozterulet] változó értéke, lehet min. 4 és
max. 60 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (\' " \ < >
? $ ;) karaktert!

A [modositas] válasz paraméterei:
index
uzenet
keres index
keres
modositas

Érvénytelenül indexelt kérés!
Érvénytelen kérés!
Módosítás esetén, a módosítani kívánt fuvarlevél 24 karakteres
fuvarlevélszámát kell megadni!
modositas
A megadott szállítólevélszám nem létezik!
modositas
A megadott szállítólevél nem módosítható! A módoítást kérje az
ügyfélszolgálatunkon: info@pannonxp.hu
lehivas
Az adat nem módosítható! A módosításban nem szerepelhet!
A továbbiakban a hibakezelés megegyezik a [mentes] válasz paramétereivel.

A [torles] válasz paraméterei:
index
uzenet
keres index
keres
torles
torles
torles

Érvénytelenül indexelt kérés!
Érvénytelen kérés!
Módosítás esetén, a módosítani kívánt fuvarlevél 24 karakteres
fuvarlevélszámát kell megadni!
A megadott szállítólevélszám nem létezik!
A megadott szállítólevél nem törölhető! A törlést kérje az
ügyfélszolgálatunkon: info@pannonxp.hu

A [nyomtatas] válasz paraméterei:
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cimketipus

Lehetséges értékei: ”1c100” = címkenyomtatóhoz és 100x100 mm-es
etiketthez; ”8dbA4” = az A4-es oldalon 8db szállítólevél jelenik meg,
ahol egy szállítólevél mérete 105×74mm, valamint az oldal tájolása
álló, de nem kötelező létrehozni. Alapértelmezett értéke: 8dbA4;
Lehetséges értékei: "1-8"; Meghatározható az A4-es oldalon 8db
címke küzül a nyomtatás kezdete. A megadott érték hatása csak akkor
érvényesül, ha a [cimketipus] = "8dbA4";
Érvénytelenül indexelt kérés!
Érvénytelen kérés!
Nyomtatás esetén, a nyomtatni kívánt küldemény 24 karakteres
fuvarlevélszámát kell megadni!
A megadott szállítólevélszám nem létezik!
A megadott szállítólevél nem nyomtatható újra!

cimkesorszam

keres index
keres
nyomtatas
nyomtatas
nyomtatas

A [napizaras] válasz paraméterei:
index
uzenet
napizaras

Nem járult hozzá a személyes adatai kezeléséhez a "true" érték
küldésével! A NAPI ZÁRÁS nem végezhető el!
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