NÁŠ SVET
SÚ VAŠE ZÁSIELKY
Nastavenie doručujúcej prevádzky DHL ServicePoint v e-commerce
riešení
DHL ServicePoint je distribučná sieť odberných miest, kam si môže príjemca objednať doručenie svojej
zásielky.
Pre pohodlnú možnosť voľby DHL ServicePointu z prostredia Vášho e-shopu, sme pre Vás pripravili
niekoľko možností, ako túto možnosť do Vášho e-commerce riešenia integrovať.

1. Metóda použitia internetového prepojenia s mapou
Váš formulár pre voľbu prepravy môže zákazníka presmerovať na
interaktívnu mapu, ktorá pomocou metódy GET prijíma v URL
nasledujúce parametre:
KTMID (nepovinný) - do tohto parametra je zadaný kód DHL
ServicePointu, ktorý má odberateľ zvolený vo Vašom formulári.
Pokiaľ je tento kód nastavený, bude na mape po zobrazení
vybraný konkrétny DHL ServicePoint s odpovedajúcim kódom.
KTMAddress - do tohto parametra je zadaná adresa odberateľa.
Mapa je vycentrovaná na zadanú adresu a bude okolo nej
zobrazený kruh o polomere 20km.
ReturnUrl - tento parameter obsahuje URL, na ktorú bude
odberateľ po vybraní DHL ServicePointu presmerovaný. URL môže
obsahovať nasledovné značky, ktoré budú spracované pred presmerovaním:
{0} - táto značka bude vo výslednom URL nahradená kódom vybraného DHL ServicePointu
(KTM) alebo bude odstránená, pokiaľ si odberateľ DHL ServicePoint (KTM) nevybral
{1} - táto značka bude vo výslednom URL nahradená adresou vybraného DHL ServicePointu
(KTM) alebo bude odstránená, pokiaľ si odberateľ DHL ServicePoint (KTM) nevybral
{2} - táto značka bude vo výslednom URL nahradená názvom vybraného DHL ServicePointu
(KTM) alebo bude odstránená, pokiaľ si odberateľ DHL (KTM) ServicePoint nevybral
Váš odkaz na mapu, príklad:
http://www.dhlbalik.sk/Main3.aspx?cls=KTMMap&KTMID=BB03&KTMAddress=97401%20Horna%21
&ReturnUrl=http://www.eshop.sk/objednavka.aspx%3fsessid%3dseesionid%26KTMID%3d{0}%26KT
Maddress%3d{1}%26KTMname%3d{2}
vyhľadá sa na mape adresa „Horná 21, 974 01“, označí sa DHL ServicePoint BB03 a adresa, na ktorú
bude zákazník presmerovaný po zvolení prevádzky DHL ServicePoint, príklad:
http://www.eshop.sk/objednavka.aspx?sessid=seesionid&KTMID=BB03&KTMaddress=Horna%2021
%20Banska%20Bystrica%2097401&KTMname=Knihkupectvo%20Tranoscius%20Knihkupectvo
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V premenných KTMname, KTMaddress a KTMID budú zaslané hodnoty zvoleného DHL
ServicePointu, ktoré je možné načítať do Vašich formulárových dát. V premennej sessid bude vrátená
hodnota session z Vášho e-shopu.

2. Metóda použitia Webovej služby DHL ServicePointu
Webová služba poskytuje on-line zoznam všetkých DHL ServicePointov a ďalšie doplňujúce
informácie k nim. Služba pracuje so skrátenou verziou kódu DHL ServicePoint, ktorá vynecháva
pevný prefix KM v otázkach na službu ako aj v odpovediach. KMNY01 je teda skrátené na NY01.
Služba je prístupná na adrese: http://www.dhlbalik.sk/ASM/Ktm.asmx a poskytuje 2 metódy:
GetKTMList() – vráti zoznam DHL ServicePointov
GetKTMDetail() – vráti detail DHL ServicePointov podľa zadaných parametrov:

GetKTMDetail(string customerID, string customerDepID, string KTMID)
-

Vráti detail DHL ServicePoint buď podľa zadaného KTMID alebo podľa zadanej kombinácie
customerID a zároveň customerDepID
Pokiaľ parametre nebudeme používať, je vhodné ich nastaviť na hodnotu null, alebo ako
prázdny reťazec
Vracia triedu KTMDetail

Príklad volania:
GetKTMDetail(“11093“,“104“ , ““) – zadané ID KTM + ID depa:
<GetKTMDetail xmlns="http://KTM/ASM/Ktm.asmx">
<customerID>11093</customerID>
<customerDepID>104</customerDepID>
<KTMID> </KTMID>
</GetKTMDetail>
alebo GetKTMDetail(““,““ , “bb03“) – zadaný iba kód KTM:
<GetKTMDetail xmlns="http://KTM/ASM/Ktm.asmx">
<customerID></customerID>
<customerDepID></customerDepID>
<KTMID>BB03</KTMID>
</GetKTMDetail>
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Odpoveď serveru:
<KTMDetail xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://KTM/AS
M/Ktm.asmx">
<gpsN>48.737652777777777777777777777</gpsN> = gps súradnice v stupňoch
<gpsE>19.149319444444444444444444444</gpsE> = gps súradnice v stupňoch
<position>Knihkupectvo Tranoscius</position> = popis pozície DHL ServicePointu
<openTime>PO - PIA 9 -18</openTime> = otvárací čas DHL ServicePointu
<qrCode>48.7376527N, 19.1493194E</qrCode> = QR kód priradený k DHL

ServicePointu

<customerName1>TRANOSCIUS a.s.</customerName1> = názov DHL ServicePointu
<customerName2/> = 2. názov DHL ServicePointu
<KTMID>BB03</KTMID> = kód DHL ServicePointu
<countryId>SK</countryId> = identifikačný kód Zeme
<city>Banská Bystrica</city> = mesto
<street1>Horná 21</street1> = ulica vrátane popisného čísla
<zipCode>97401</zipCode> = PSČ
<customerId>11089</customerId> = interné id DHL ServicePointu
<customerDepId>104</customerDepId> = interné id depa
</KTMDetail>

GetKTMList()
-

Volá procedúru bez parametrov
Vráti zoznam všetkých DHL ServicePointov

Príklad volania GetKTMList():
<GetKTMList xmlns="http://KTM/ASM/Ktm.asmx" />
Odpoveď serveru:
<ArrayOfKTMDetail xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://KTM/AS
M/Ktm.asmx">
<KTMDetail> - popis detailu viď vyšie
<gpsN>50.185261111111111111111111111</gpsN>
<gpsE>15.040630833333333333333333333</gpsE>
<customerName1>MARCOM - EKO s.r.o.</customerName1>
<customerName2/>
<KTMID>NY01</KTMID>
<countryId>CZ</countryId>
<city>Nymburk</city>
<street1>nám. Premyslovcov 171</street1>
<zipCode>28802</zipCode>
<customerId>15756</customerId>
<customerDepId>01</customerDepId>
</KTMDetail>
<KTMDetail>
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<gpsN>49.948630833333333333333333333</gpsN>
<gpsE>15.241851111111111111111111111</gpsE>
<customerName1>BUBUSHOP Hračky a športové
potreby</customerName1>
<customerName2/>
<KTMID>KH01</KTMID>
<countryId/>
<city>Kútna Hora</city>
<street1>Pritoky 105</street1>
<zipCode>28401</zipCode>
<customerId>2531</customerId>
<customerDepId>12</customerDepId>
</KTMDetail>
</ArrayOfKTMDetail>

