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1. Küldemény adatainak rögzítése
1.1. Egy küldemény, egy csomag
1.1.1. Egy, egydarabos küldemény létrehozása, céges címzett részére. Email és
SMS értesítéssel a címzett részére a kiszállításról. Következő munkanapi
szolgáltatással, valamint utánvét beszedés nélkül. A szállítási díjat a megbízó
(feladó) fizeti átutalással.
minta1.1.1.php
1.1.2. Egy, egydarabos küldemény létrehozása, magánszemély címzett
részére. SMS értesítéssel a címzett részére a kiszállításról. Következő
munkanapi szolgáltatással, valamint utánvét beszedéssel. A szállítási díjat
a megbízó (feladó) fizeti átutalással.
minta1.1.2.php
1.2. Egy küldemény, több csomag
1.2.1. Egy, 3 darabos küldemény (2 darab egyforma súlyú és méretű csomag és az
előző kettőtől egy eltérő súlyú és méretű csomag) létrehozása, céges címzett
részére. Email értesítéssel a címzett részére a kiszállításról. Következő munkanapi
szolgáltatással, okmány visszaforgatással, valamint utánvét beszedés nélkül. A
szállítási díjat a megbízó (feladó) fizeti átutalással.
minta1.2.1.php
1.2.2. Egy, 2 darabos küldemény (2 darab egyforma súlyú és méretű csomag)
létrehozása, magánszemély címzett részére. Email és SMS értesítéssel a címzett
részére a kiszállításról. Következő munkanapi szolgáltatással, valamint a tartalom
leírásával, értékbiztosítással, utánvét beszedéssel és referenciaszám megadásával.
A szállítási díjat a címzett fizeti készpénzben.
minta1.2.2.php
1.3. Több küldemény
1.3.1. Több küldemény küldése egy kérésben. Az 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 és az 1.2.2
pontokban felsorolt összes küldemény mentése egy kérésben.
minta1.3.1.php
2. Küldemény adatainak módosítása
2.1. Egy küldemény
2.1.1. Az 1.1.1. pontban rögzített küldemény módosítása úgy, hogy visszáru
küldemény felvételt is kérnek a kiszállítás során. A módosításhoz minden adatot
újra kell küldeni, nem csak a változtatni kívánt értéket/értékeket!
FONTOS! A módosítást követően a küldemény címkéjét újra kell nyomtatni!

3. 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

minta2.1.1.php
2.2. Több küldemény
2.2.1. Egy kérésben az 1.1.1. pontban rögzített, majd a 2.1.1 pontban módosított
küldemény, módosítása úgy, hogy a címzett más címre kéri a kiszállítást. (Az
irányítószám változásával változik a fuvarlevélszám utolsó négy karaktere!)
Valamint az 1.2.1. pontban rögzített 3 darabos küldeményez további egy csomag
kerül rögzítésre. A módosításhoz minden adatot újra kell küldeni, nem csak a
változtatni kívánt értéket/értékeket!
FONTOS! A módosítást követően a küldemény címkéjét újra kell nyomtatni!
minta2.1.1.php
3. Küldemény törlése
3.1. Egy küldemény
3.1.1. Az 1.1.1. pontban rögzített küldemény törlése!
minta3.1.1.php
3.2. Több küldemény
3.2.1. Az 1.1.1. pontban rögzített, majd a 2.1.1 pontban módosított küldemény
törlése!
minta3.2.1.php
4. Csomagcímke/címkék nyomtatása
4.1. Egy küldemény
4.1.1. Az 1.1.1. pontban rögzített küldemény címkéjének nyomtatása! A4-es lapon
8 darabos etikettre, az első címkehelyre.
minta4.1.1.php
4.1.2. Az 1.1.1. pontban rögzített küldemény címkéjének nyomtatása! A4-es lapon
8 darabos etikettre, a negyedik címkehelyre.
minta4.1.2.php
4.1.3. Az 1.2.1. pontban rögzített küldemény címkéjének nyomtatása
címkenyomtatóra!
minta4.1.3.php
4.2. Több küldemény
4.2.1. Az 1.1.1., 1.2.1. és az 1.2.2. pontban rögzített küldemények címkéjének
nyomtatása címkenyomtatóra!
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minta4.2.1.php
4.2.2. Az 1.1.1., 1.2.1. és az 1.2.2. pontban rögzített küldemények címkéjének
nyomtatása! A4-es lapon 8 darabos etikettre, az első címkehelyre.
minta4.2.2.php
4.2.3. Az 1.1.1., 1.2.1. és az 1.2.2. pontban rögzített küldemények címkéjének
nyomtatása! A4-es lapon 8 darabos etikettre, a második címkehelyre.
minta4.2.3.php
5. Napi zárás (Gyűjtőlista nyomtatás)
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.)
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