Canada Bericht Shipping Module met Label
afdrukken
Canada PostCorporation,beter bekend als Canada Post die fungeert als primaire postbedrijf van
het land.
Met de hulp van PrestaShop Canda bericht scheepvaart module, kunt u de real-time tarief voor het
contract als niet-contract Canda bericht klanten krijgen. Is afhankelijk van box dimensie, gewicht, en
het adres van de afzender en ontvanger. U kunt de labels af te drukken met de verzending tracking
informatie voor afzender en ontvanger. WooForce plugin maakt het mogelijk om items te pakken,
hetzij individueel, op basis van het gewicht, of met behulp van ingebouwde box packer.
Deze tutorial zal u een uitstekende lanceerplatform kick start het gebruik van WooCommerce
Canada bericht scheepvaart plugin te geven. Het zal je alle essentiële kennis en stap-voor-stap
instructies te geven.
Hoe te registreren voor Canada Post?
1. Ga naar Canada Bericht website.
2. Klik op Nu deelnemen.
3. Klik aanmelden om uw profiel aan te maken.
4. Voer alle benodigde informatie in de gegeven inschrijfformulier.
5. Verzend het inschrijvingsformulier door te klikken op Maak profiel Button.
Na inschrijving krijgt u alle referenties uit Canada bericht gaan.
1. Merchantgebruikersnaam:Voer Merchant gebruikersnaam die wordt verzorgd door Canada
Post.

2. Merchantwachtwoord:Voer Merchant wachtwoord voor de bovenstaande Merchant
gebruikersnaam.
3. Productie-toets:Selecteer het vakje om te beoordelen verzoek naar server leven te sturen.
Als u niet het selectievakje te selecteren, uw tarief bericht gaat naar de server te testen
(gebruikt om te testen).
4. Klantnummer:Voer klantnummer die wordt verzorgd door Canada Post.
5. DienstType:Met dit veld kunt u een vereiste service type in te stellen voor het verkrijgen van
de tarieven. De beschikbare opties worden zoals hieronder aangegeven
○

Contract::Het is het beleid van Canada Post Corporation te contracteren voor
diensten met als doel het bereiken van de beste totale waarde. Canada Bericht
contracten met degenen die de doelstellingen van het verkrijgen van diensten op een
tijdige wijze de Corporation te voldoen. Gebruik Contract Shipping web services als
je een Post van Canada commerciële klant met een pakket overeenkomst. Voor
meer informatie, zie ContractShipping.

○

Niet-contract:Voor Oplossingen van Small Business klanten gebruik maken van
niet-contract lijndiensten te creëren, beheren en verwerken van zendingen, inclusief
etikettering en inwerken pakketten voor levering. Voor meer informatie, zie
Non-ContractShipping.

6. Contractnummer:Voer uw contract nummer (verstrekt door Canada Post) als u het
selecteren van het type dienst als Contract.
7. HerkomstPostcode:Het is postcode van de plaats, van waar je bent het verzenden van
artikelen.

ParcelVerpakking:WooForce plugin geeft u twee opties om een pakje (s) zoals hieronder te pakken:
● Pack ItemsIndividueel:In deze optie, elk item in de kar wordt apart verpakt. Totale
verzendkosten berekend door het toevoegen van verzendkosten van elk item.
●

Bijvoorbeeld: De verzendkosten van Item X is $ 10. Indien de klant voegt twee grootheden
van punt X naar de wagen, dan is de totale verzendkosten is $ 10 x 2, dat is $ 20.

●

Letop:Dit is de standaardoptie.

●

Het gewicht Alle productenvan:In deze optie, het gewicht van de wagen item wordt
opgeteld en doorgegeven aan de Post van Canada API om de tarieven te krijgen.

●

Verpakken in dozen met gewicht enafmetingen:Als het inpakken van objecten individueel
niet geschikt voor uw bedrijf, dan kunt u gewenste kastgroottes onderdefiniëren. Box
Dimensions sectie Alle de kar items worden verpakt in dozen op maat in Kader Afmetingen
instellingen. De best passende box wordt automatisch gekozen uit de gedefinieerde vakken.

Canada Bericht API Services
Post van Canada biedt verschillende soorten van de scheepvaart methoden die suites aan
verschillende behoeften van de klant. Als de klant behoefte heeft aan snelle levering, dan kan de
klant kiezen voor Priority. Op dezelfde manier kan de klant de meest geschikte dienst te selecteren.
WooForce ondersteunt deze diensten in binnen- en buitenland. Ondersteund door WooForce plugin
Huishoudelijke diensten zijn zoals hieronder vermeld:
●

Regelmatige Parcel

●

Expedited Parcel

●

Xpresspost

●

Xpresspost Certified

●

Priority

●

Library Books

●

Lettermail (non-api)

USA diensten worden ondersteund door WooForce plugin zijn zoals hieronder vermeld:
●

Versnelde Parcel USA

●

Priority Worldwide Envelope USA

●

Priority Worldwide pak VS

●

Priority Worldwide Parcel Verenigde Staten

●

Kleine Packet USA Air

●

Xpresspost USA

International diensten worden ondersteund door WooForce plugin zijn zoals hieronder vermeld:
●

Xpresspost International

●

International Parcel Air

●

International Parcel Surface

●

Priority Worldwide Envelope International

●

Priority Worldwide pak International

●

Priority Worldwide Parcel International

●

Small Packet International Air

●

Small Packet International Surface

Label afdrukken
1. Labelinstellingenafdrukformaat:Met dit veld kunt u het formaat voor Label afdrukken in te
stellen. De beschikbare opties worden zoals hieronder aangegeven
○

8.5X11::deze optie genereert labels in PDF-formaat met een afmeting van 8,5 x 11
inch.

○

4X6:Deze optie genereert labels in PDF-formaat met een afmeting van 4 x 6 inch die
ideaal is voor een thermische printer.

2. Opmerking:U moet afmetingen en gewicht voor elk van uw producten in te stellen als u de
standaard optie te gebruiken.
3. Sender CompanyName:Voer de naam van WooCommerce winkel.
4. Afzender ContactTelefoon:Voer het telefoonnummer van de afzender.
5. Adres afzenderLine1:Voer eerste regel van adres.
6. SenderPlaats:Voer de stad van de afzender.
7. SenderState:Voer de staat van de verzender als een korte code van de specifieke toestand.
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