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I. Normál napi munkafolyamat a Weblabel -lel kézi adatfelvitel esetén
Daily working procedure with Weblabel with manual parcel entry
1. Weblabel indítása ( https://weblabel.dpd.hu
Starting Weblabel ( https://weblabel.dpd.hu )
2. Jelszavas azonosítás:
Password authentication

3. A következő ablak jelenik meg:
The following window will appear:

4. Kattintson az Csomagfeladás -> Csomag rögzítése gombra.
Click on Parcels -> New parcel.
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5. A következő ablak jelenik meg.
The following window will appear

Ha egy már elmentett címre szeretne csomagot küldeni, akkor kezdje el kitölteni a Név mezőt,
és ha 3 betűnél többet megadott, akkor a rendszer kikeresi a cím adatbázisból a lehetséges
címzetteket. Amennyiben részletesen szeretne keresni, akkor kattintson a „Keresés” gombra,
ami behívja a részletes keresőt.
If you would like to send a previously saved address, then please start to fill the name field. If
3 or more character is entered, then the system will search for that address from the address
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database. If you would like to use a more detailed search, then please click on „Search”
button, which will open the detailed search form.
A Megjegyzés rovatba a kiszállítást megkönnyítő információk kerülnek.
In the Note field you can write some important informations about delivery
Új címre történő feladásához töltse ki a név és cím mezőket, és ugorjon a 7. pontra.
To send to a new address please fill the name add address field, and go to chapter 7.
6. A Cím keresési ablak fog megjelenni.
The address search window will appear.

A keresési feltételek megadásával szűkíthető a megjelenített lista.
By specifying search criterias you can filter the address list.
A cím kiválasztása kattintással történik.
You can select an address clicking on it.
7. Az adatbevitel képernyőn megjelenik a kiválasztott cím.
The selected address will appear on the data entry screen .
DPD Classic – Normál csomag (Készpénzbeszedés nélkül, Magyarország és Európa):
DPD Classic – Normal Parcel (Cashless transaction in Hungary and Europe):
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A legördülő menüből válassza ki a kívánt szolgáltatás típusát.
From the roll down menu select the desired service type.
Töltse ki a Csomagok száma mezőt.
Fill in the Num of parcels field.
A Súlymező kitöltése nem szükséges, maradhat nullán. A súly csomagonként változhat, ha a
„Mindegyik csomag egyforma súlyú” jelölőnégyzetet kipipálja. A következő ablak jelenik meg:.
Fill in the Weight field is not important,may leave it in zero. Weight can be different if you
unmark the „Every parcel weights the same” checkbox. Following window will appear:

A Referencia szám mezőbe kerülnek a csomaghoz tartozó okmányszámok (pl.: számlaszám,
rendelésszám, szállítólevélszám)
In the Reference number field you can write document number which belong to the parcel (for
example: invoice number, order number)

Okmány visszaforgatás (A feladó által kiállított számlát, szállítólevelet, stb. az átvevővel
aláírtan visszaküldjük a feladó részére)
Delivery Note return (Delivery note returns to the sender signed by the recepient)
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Csomagcsere
Exchange parcel

Szombati kiszállítás
A szombati kiszállítás igényléséhez a szombati kiszállítás mezőt kell kiválasztani.
Nem választható minden szolgáltatás típushoz.
Saturday delivery option has to be selected for this service. It does not appear in all
type of service.

Felülbiztosítás (Feladott csomag alapbiztosításon (520Euro) felüli biztosítása
max:13.000Euro). A bizosítási érték megadásához jelölje be a „Felülbiztosítás”
menüpontot. A következő menü jelenik meg:
Higher Insurance (You can set your insurance value in this menu. Basic insurance
maximum limit:520Euro, Higher Insurance maximum limit: 13.000Euro). The
following menu will appear:

Az Áruérték mezőben lehet megadni a biztosítási értéket.
In the Item value field you set the insurance value.
A legördülő menüből válassza ki az árucsoportot.
From the roll down menu select Ware category.
Tartalom mezőbe kerül a csomagban lévő termékek megnevezése és darabszáma.
In the Content field you have to rehearse the parcel content.

Created by:
Janos Szentesi

Hungary, Budapest

page 8. / 72

DPD Weblabel felhasználói kézikönyv

8. COD - Utánvét díj beállítása (Csak Magyarország)
COD – Collect on demand setting (Only in Hungary)
Válassza ki a COD (utánvét) típust a legördülő menüből.
Select the COD from the roll down menu.

Írja be a beszedendő összeget valamint a referencia számot (számlaszám) ha szükség van rá.
Enter the amount what should be collected and the reference number if needed.
Megjegyzés:
Note:
Ugyanannak a címzettnek eltérő utánvétösszegű csomagjait külön-külön kell rögzíteni. Ebben
az esetben a legördülő menüből válassza a „Mindegyik csomag COD, különböző összeg”
lehetőséget. A következő ablak jelenik meg:
In case of same recipient and different COD amount you must add parcel data one at a time.
In this case please choose „Every parcel COD, different amount” option from the dropdown
list. Following window will appear:
Created by:
Janos Szentesi

Hungary, Budapest

page 9. / 72

DPD Weblabel felhasználói kézikönyv

Ebben az ablakben lehetőség van a csomagonkénti utánvét díj rögzítésére.
In this window there is a possibility to define COD amount by parcels.
9. Export csomagok feladása:
Export parcels:
Az export csomagok rögzítési eljárása megegyezik a belföldi csomagokéval.
Add export parcel data procedure sam as internal parcel adding procedure.
A DPD Hungária Kft. jelenleg kéttípusú exportszolgáltatást nyújt ügyfeleinek:
DPD Hungaria Kft. has two type of export services:
DPD Classic (Európai országok)
DPD Classic (European countrys)
DPD Express (Európán kívüli országok)
DPD Express (Out of Not Europian countrys)
További információkért, kérem vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollegánkkal.
For further information please make contact with your sales executive.
10. Személyazonosság ellenőrzés /ID-Check
A személyazonosság ellenőrzés megjelölésével megrendeli a ID-Check szolgáltatást.
By checking the ID-Check checkbox you can order the ID-Check service.

A szolgáltatás megrendeléséhez be kell írni az átvevő nevét és opcionálisan az
azonosító okmány utolsó 5 karakterét.
To order the service entering the receipeint name is mandatory, optionally you can
enter the last 5 characters of the ID –Card.
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11. SMS értesítő csomagok feladása
Ezt az opciót választva a csomag felvételéről tájékoztatást küldünk a címzettnek. Az értesítési
telefonszámot a külön megjelenő mezőbe kell beleírni.
With this option, a pre-advice sms will be sent to the consignee. The SMS phone number can
be added with a separate field

Az SMS szövege az alábbi lesz: „A DPD Önnek csomagot kézbesít pénteken. Utánvét: 7455,- Ft. Ha a
kézbesítést másik napra kéri, válaszoljon az alábbi számokkal: 1-Hétfő 2-Kedd”
12. Classic express csomagok feladása
Amennyiben szerződött ilyen szolgáltatással, akkor a szolgáltatás típusa mezőben a Classic
express, vagy Classic express COD-t kiválasztva megjelenik az express mezők is.
If you have contracted to this service, then in the service type field Classic express and Classic
express COD is appears. Select this to show the Express fields

Itt kiválaszthatja az Express típusát.
13. Csomag címke mentése vagy nyomtatása. Amennyiben ez egy új cím, és többször is fel kíván
adni erre a címre a jövőben, akkor a „csomag és cím mentés” gombra kattintva a cím
adatbázisba is elmenti a program a címet. (több csomag feladása esetén célszerű a mentést
választani, majd egyszerre kinyomtatni a felvett csomagokat)
Saving or printing the parcel label. If this is a new address, and you would like to send more
parcels to this address in the future, then you can click on „save address and parcel” then the
address will be saved to the address database automatically.
(in case of sending more parcels recomanded to choose save button)
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I/a Csomagok feladása Delta szerviz szolgáltatás használta esetén
Parcel creation using Delta service
1. Jelölje meg a Delta szerviz választónégyzetet
Mark Delta service checkbox
Az alap képernyő kibővűl a feladó adatait tartalmazó adatbeviteli mezőkkel.
The standard screen will be extended with the sender data entry fields.
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2. Töltse ki a mezőket.
Fill the entry fields
Kezdje a Delta szerviz alap információival
Start with the Delta service basic informations

Feladó a címkén: Válassza a „Saját cím” lehetőséget, ha a Weblabel profiljában megadott
címet szeretné csomagon megjeleníteni, mint feladó. Amennyiben a feladó mezőkben
megadott adatokat szeretné a címkén megjeleníteni, úgy a „Feladó” lehetőséget válassza.
Sender on the label: Select „Own address” in case if you want to use the address which is
recorded to your profile in Weblabel as sender on the parcel label. If you would like the given
sender datas to appear on the label as sender please select „Sender”.
Mai napi felvétel: Amennyiben a mai napon szeretné, a csomagfelvételt, úgy jelölje meg a
választónégyzetet.
Sameday pickup: In case if the you want the pickup in the current day, select this checkbox
Felvétel dátuma: Adja meg, vagy válassza ki a felvétel dátumát.
Parcel pickup date: Enter or select the date of pickup.
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II. Címkék nyomtatása
Priniting the labels
3. Kattintson az Csomagok -> Csomagok listázása gombra.
Click on Parcels -> List parcels.

4. A következő ablak jelenik meg:
The following window will appear:
Dátum intervallum megadásával lehet listázni az eddig létrehozott csomagokat.
You can create parcel list with set up date interval.
A címkék státuszát színek jelzik. Rózsaszín (a címke még nincs kinyomtatva), Zöld (a címke
már ki van nyomtatva), Szürke (átküldött, már nem törölhető).
Color of parcel is indicative of label status. Pink (label isn’t printed), Green (label is already
printed), Grey (parcel is shipped)

Válassza ki a nyomtatandó címké(ket), és kattintson a nyomtatás gombra, vagy kattintson a
címke sorban található kis nyomtató ikonra.
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Select the labels to be printed or click on the small printer icon at the parcel’s row.
Csomagkeresési feltételeket a „Több opció” menüben lehet megadni.
In the „More option” menu you can set searching conditions.

Példa a kiválasztással történő nyomtatásra:
Sample to print the selected parcels:
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A kinyomtatott címkék formátuma:
Printed labels:
Classic

COD

Express
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III. Napi munka befejezése
Finishing the daily work

1. Nyomja meg az adatküldés gombot. Ezzel az adat is elküldésre kerül a DPD szerverére
Press the button ship. The data will be sent to DPD’s server.

2. Nyomjon OK-t hogy megerősítse a választást.
Press ok to confirm your selection.

3. Kattintson a Csomagátadási lista nyomtatása gombra.
Click on the print self booking list.
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4. A csomagátadási lista megjelenik Acrobat Readerben.
The ’hand over list’ will be showed in Acrobat reader.

Kérjük, adja át a lista egyik példányát a DPD futárnak a csomagok átadásakor.
Please give a copy of this list to the DPD Courier when you hand over the parcels.
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Amennyiben feladott COD – Utánvét csomagokat is úgy kérjük nyomtassa ki a COD
csomagátadási listát is:
If you sent COD parcels too please print out the COD self booking list too:

Az átküldött (ADATKÜLDÉS gomb használata után) csomagok szürke színnel jelennek meg.
The shipped parcels will appear with grey color.
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5. COD és Classic csomagátadási lista újranyomtatása:
Reprint COD and Classic self booking list:
Kattintson az Csomagok -> Csomagátadási lista újranyomtatása gombra.
Click on Parcels -> Reprint self booking lists.

6. Csomagadatok betöltése (csomagok importálása fájlból)
New parcel upload (parcel data import from file)
Kattintson a Csomagok -> Csomagadat betöltés gombra.

Click on Parcels -> New parcel upload.

A „Tallózás” gombra kattintva tudja kiválasztani a feltöltendő fájlt.
Cilck on the „Browse” button and you can select your file.
A „Feltöltés” gombbal elküldheti a csomagjait a DPD szerverére.
Press the button „Upload”.The data will be sent to DPD’s server.
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Csomag CSV minta állomány felépítése
Parcel CSV file sample

Alapértelmezett karakterkódolás: ISO-8859-2.
The default character coding is: ISO-8859-2.
„A” oszlop: csomag típus, az egyes típusok egymástól „-” –el elválaszta
„A” column: parcel type: possible values, separated with „-”:
Első típus First field
D – Normál csomag Normal parcel

lehetséges további típusok possible other fields
COD – Utánvételes csomag Cash on delivery
CODEX – Utánvételes csomag express utalással
Cash on delivery with express money transfer
CODU – Utánvételes csomag utalvánnyal, Cash
on delivery with cheques
DOCRET – Szállítólevél visszaforgatás
Document return
SAT – Szombati kiszállítás Saturday delivery

E12 – DPD Express classic csomag DPD

COD – Utánvételes csomag Cash on delivery

Express classic parcel

Példák: „D” / „D-DOCRET” / „D-COD” / „D-CODEX” / „D-COD-DOCRET” / - Normál / Normál
Szállítólevél viszaforgatással /Utánvétes csomag / Utánvételes csomag express / Utánvétes csomag
szállítólevél visszaforgatással , minden esetben ennek kell lennie, ezekkel kell kezdődnie - kötelező /
kötelező
B oszlop: 0.6 - Csomag súlya: elhagyható parcel weight: optional
C oszlop: "" / 111 - Normál csomag esetén nincs értelmezve / COD érték - elhagyható / kötelező
COD value, used only for COD parcels
D oszlop: ”” / szla:111 - Normál csomag esetén nincs értelmezve / Beszedés indítéka (pl.:
számlaszám) - elhagyható / kötelező COD reference optional
E oszlop: Referencia - Önök referencia (azonosító) száma, például számlaszám - elhagyható Parcel
reference, optional
F oszlop: Címtörzs id - Megrendelő címnyilvántartási száma - elhagyható Address reference: optional
G oszlop: Minta cegnév – címzett neve (vagy magánszemélynél a magánszemély neve) – Kötelező
Address name Mandatory
H oszlop: Minta nev 2 - Céges környezetben a címzett neve . elhagyható Address name2 mandatory
I oszlop: Minta utca 1 - A cél címe - kötelező Address1: mandatory
J oszlop: Minta utca 2 - A cél címe - elhagyható Address2: mandatory
K oszlop: H - Ország betűkód – Kötelező Country code: mandatory
L oszlop: 1158 - Irányítószám – Kötelező Postal code: mandatory
M oszlop: Budapest - Város – Kötelező City: mandatory
N oszlop: 1234567 - Telefonszám (futár tudja értesíteni a címzettet) - elhagyható Phone number:
optional
O oszlop: 7654321 - Fax szám – elhagyható Fax number: optional
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P oszlop: valaki@valahol.hu - E-mail cím, ennek megléte esetén a csomag címzettje e-mailt kap a
csomag felvétele (a mi telephelyünkön!) után – elhagyható Email address: optional
Q oszlop: Megjegyzés a céghez tárolható megjegyzés – elhagyható Remark for delivery:optional
R oszlop: IDM SMS telefonszám - elhagyható IDM SMS Number: optional
S oszlop: Személyazonosság ellenőrzés (név mező) – ha a személyi szám mező ki van töltve
akkor kötelező ID Check name field: optional, if the ID Check ID number is filled then this field is
mandatory
T oszlop: Személyazonosság ellenőrzés (személyi szám mező) – ha a név mező ki van töltve akkor
kötelező (utolsó 5 számjegye az okmánynak) ID Check ID number field: optional if the ID check
name field is filled then this field is mandatory (last 5 character of the document)
U oszlop: Csomagok száma erre a címre – elhagyható Number of parcels for this address: optional
-----------

W oszlop - Delta szerviz szolgáltatás / Írjon "I"-t hogy bekapcsolja a szolgáltatást / Opcionális
W column - Delta service / Write "I" to activate the Delta service / Optional
X oszlop – Feladó nyomtatja a címkét / Írjon "F"-et ha azt kéri, hogy ne a DPD hanem Ön –Feladónyomtassa ki a címkét / Opcionális
X column – Sender prints label / Write "F" to print the label (sender print) / Optional
Y oszlop – Feladó adatainak nyomtatása a címkén / Írjon "S" – t hogy bekapcsolja a szolgáltatást /
Opcionális
Y column - Sender’s datas will be printed on label / Write „S” to activate the service / Optional
Z oszlop – Aznapi csomagfelvétel / Írjon "I"-t ha aznapi csomagfelvételt kér / Opcionális
Z column – pick up parcel on day / Write „I” to activate the service / Optional
AA oszlop – Futár általi csomagfelvételi dátum / Formátum: xxxx.xx.xx Pl. „2015.09.16.” / Delta
szerviz esetén kötelező
AA column – Date of pickup by courier / Format: xxxx.xx.xx F.e.: „2015.09.16” / Mandatory if You
choose Delta Service
AB - Feladó neve / Pl. „Teszt Elek” (2-40 karakter) / Delta service esetén kötelező
AB – Name of Sender / F.e.: „Elek Test” (2-40 characters) / Mandatory if You choose Delta Service
AC – Feladó címe (utca, házszám) / Pl. „Teszt Utca 5.” (2-40 karakter) / Delta service esetén kötelező
Ac – Address of Sender: Street name and number / F.e.: „5th, Test Street ” (2-40 characters) /
Mandatory if You choose Delta Service
AD – Feladó címe: Város / Pl. „Budapest” (2-40 karakter) / Delta service esetén kötelező
AD – Address of Sender: City / F.e.: „Budapest” (2-40 characters) / Mandatory if You choose Delta
Service
AE – Feladó címe: Irányítószám / Pl. „3300” (max 4 karakter) / Delta service esetén kötelező
AE – Address of Sender: ZIP Code / F.e.: „3300” (max. 4 character) / Mandatory if You choose Delta
Service
AF – Feladó országkódja / Pl. „H” = Magyarország (országlista ld.: felhasználói kézikönyv 64. oldal) /
Delta service esetén kötelező
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AF – Address of Sender: Country Code / F.e.: „H” = Hungary (see: 64. page of User Manual) /
Mandatory if You choose Delta Service
AG - Feladó telefonszáma / Formátum: 06301234567 (max. 50 karakter) / Delta service esetén
kötelező
AG – Phone number of Sender / Format, f.e.: „061234567” (max. 50 character) / Mandatory if You
choose Delta Service

AH - Feladó e-mail címe / Pl.: „vmi@vmi.hu” (max 50 karakter) / Delta service esetén kötelező
AH – E-mail address of Sender / F.e.: „vmi@vmi.hu” (max. 50 character) / Mandatory if You choose /
Delta Service
AI - Feladó kapcsolattartó / Pl. „Teszt Elek” (2-50 karakter) / Delta service esetén kötelező
AI – Contact Person of Sender / F.e.: „Elek Test” (2-50 characters) / Mandatory if You choose Delta
Service
AJ – Megjegyzés (max. 40 karakter) / Opcionális
AJ – Notes (max. 40 characters) / Optional
----------AK oszlop: Tételes átadás, lehetséges értékek: I, N – elhagyható Itemized delivery, possible values. I
– yes, N – no.
AL oszlop: COD összeg szétosztás típusa: avg (Átlagolt összeg), all (Minden csomag ugyan azzal az
összeggel), firstonly (Csak az első csomag COD a többi normál) – elhagyható COD amount splitting
type, possible vlaues: avg (Avarage), all(All parcel with the same amount), firstonly (Only the first
parcel will be COD parcel), optional
---------AM oszlop: Parcel shop azonosítója (ID): Pl.: 1234

https://weblabel.dpd.hu/dpd_wow/parcelshop_info.php?username=demo&password=o2Ijwe2
!
-------Amennyiben a név mező hosszabb, mint a megengedett 40 karakter, és a név2 mező üres, a
program automatikusan áthelyezi a 41. karaktertől a szöveget. Hasonlóan, ha a cím mező
hosszabb, mint a megengedett 40 karakter és a megjegyzés mező üres, akkor a 41. karaktertől
áthelyezi ide a szöveget a program.

IV. Autórendelés
1. Kattintson az Autórendelés -> Új autórendelés rögzítése gombra.
Click on Carorder -> New carorder.
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A következő ablak jelenik meg:
The following window will appear:

A felvétel dátumának, időpontjának és helyének kiválasztását követően, kattintson a
mentés gombra. Aznapi autórendelés rögzítése 15:45 –ig lehetséges.
You need to choose pickup date, pickup time and pickup address to create carorder. Same
day carorder can be done till 3:45pm.
Új felvételi cím rögzítéséhez kérem, hívja az ügyfélszolgálatot.
In case of new pickup address, please call our customer service
2. Autórendelések listázása
List car orders
Kattintson az Autórendelés -> Autórendelések listázása gombra
Click on Car order -> List Car orders.
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Dátumhatárok kiválasztását követően, megjelennek a rögzített autórendelések.
Please select the date interval to list your car orders.
A rendelés módosítására, törlésre mindaddig lehetőség van, amíg a státusz állapota „Rögztítve”
Orders can be deleted till the status is „Inserted”.

V. Visszaáru kezelés
Collection request
1. Kattintson az Visszaáru Kezelés -> Új felvételi megbízás gombra.
Click on Collection request -> New Collection reguest.
Kattintson a

A következő ablak jelenik meg:
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The following window will appear:

A mezők kitöltése megegyezik az I. 5. pontban leírtakkal. A kiszállítási cím
tetszőlegesen módosítható.
Filling the fields same as in the I. 5. point. You can modify Cr_Delivery_Address
2. Felvételi megbízások listázása.
List collection request.
Kattintson a Visszaáru Kezelés -> Felvételi megbízások listázása gombra.
Click on Collection request -> List Collection reguest.
Csomagkeresési feltételeket a „Több opció” menüben lehet megadni.
In the „More option” menu you can set searching conditions.
A keresési feltételeknek megfelelő csomagadatokat kiexportálhatjuk az ” Adatexport”
gomb segítségével.
You can export parceldata by clicking on ”Export”.
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Ügyfélszolgálati ügyintézéshez a referenciaszám és a dátum megadása szükséges.
A rögzített megbízások állapotát, a státusz mezőben lehet nyomon követni.
Saved requests status can be checked in the status field
Rögzített→Még törölhető a kérés. Kattintson a csomagra és a „Törlés” gomb segítségével
visszavonhatja a kérést
Saved→ Can modify the request. Click on the parcel then „Delete”.

Átküldött→15-óra után átkerült a DPD szerverére, már csak telefonon módosítható
Transferred→ After 3p.m. data was sent to DPD’s server. You can only modify the
data across the Customer Service.
Feldolgozott→Megjelenik a csomagszám. Ezzel a csomagszámmal, az online
nyomkövető rendszeren figyelemmel kísérheti a csomag útját www.dpd.hu .
Processed→ In the parcel number field will appear your parcel number.On the
tracking center by the help of parcel number you can controll the rout of your parcell
www.dpd.hu .
Felvett→ A futár felvette a csomagot.
Picket up→ Courier picked up the parcell.
Kiszállítás alatt→ A csomag kiszállításra kerül a megadott címre.
Out for delivery→ Parcell will sent to a given address.
3. Felvételi megbízások importálása (fileból)
NewCR upload (CR import from file)
Kattintson a Visszaáru kezelés -> Felvételi megbízások importálása

Click on Collectin request -> Collection request import menupoint.

A „Tallózás” gombra kattintva tudja kiválasztani a feltöltendő fájlt.
Cilck on the „Browse” button and you can select your file.
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A „Feltöltés” gombbal elküldheti a csomagjait a DPD szerverére.
Press the button „Upload”.The data will be sent to DPD’s server.
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Felvételi megbízás CSV minta állomány felépítése
Parcel CSV file sample

Az oszlopok sorrendje az alábbi:
The order of the fields is the following:
Sorsz Megnevezés / Field name
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Felvételi cím név / Collect name
Felvételi cím név 2 / Collect name 2
Felvételi cím név 3 / Collect name 3
Felvételi cím név 4 / Collect name 4
Felvételi cím irányítószám / Collect
postal code
Felvételi cím ország
(Magyarország:HU, ez
alapértelmezett, ha a mező üres.
Formátum: ISO alpha2 ) / Collect
country
Felvételi cím város / Collect city
Felvételi cím utca / Collect street
Felvételi cím telefon / Collect phone
Felvételi cím e-mail / Collect email
Info sor 1 / Info row 1
Info sor 2 / Info row 2
Címzett név / Consignee name
Címzett irányítószám / Consignee
postal code
Címzett város / Consignee city
Címzett cím / Consignee street

Maximum
hossz / length
35
35
35
35
9

Kötelező /
Mandatory
Igen/Yes
Nem/No
Nem/No
Nem/No
Igen/Yes

3

Opcionális

25
35
30
40
30
30
35
9

Igen/Yes
Igen/Yes
Nem/No
Nem/No
Nem/No
Nem/No
Opcionális
Opcionális

25
35

Opcionális
Opcionális

4. Felvételi megbízás tájékoztató.
Collection reques help.
Kattintson a Visszaáru Kezelés -> Felvételi megbízás tájékoztató gombra.
Click on Collection request -> Collection reguest help.
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VI. Címek kezelése
Manage addresses
1. Új cím létrehozása.
Add new address.
Kattintson a Cím adminisztráció -> Új cím gombra.
Click on Addresses -> New address.
A következő ablak jelenik meg:
The following window will appear:
A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező. A címzett neve és a címsor max. 35 karakter
hosszú lehet, amennyiben a név és a cím meghaladja a maximumot, kérem használja a
’’Kontakt személy’’ és a ’’Címsor (2)’’ mezőket. Az irányítószámokat országkód, kötőjel,
szünet nélkül adja meg (p.l.:NL-2210 AA=>2210AA).
Required fields cannot be left blank(*).Allowed charecter lenght in „ Name of addresse” and
„Address line” fileds are 35 char. In case of long name and address please use „Contact person”
and „Address line(2)”.Zip code need to be given without country code, hyphen, space (e.x..:NL2210 AA=>2210AA)

Megjegyzés mezőbe a kiszállítást megkönnyítő adatok kerülnek.
In the „Comment” field you can give some additional information about delivery.
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Saját kód mezőben megadhatja az ügyfélhez tartozó egyedi azonosítót, amely megkönnyíti
a keresést.
In the „Owen reference code” field you can set your private identifier key wich belonges to
your customer and make it easier to find your partner in the address list.
A mezők kitöltése után a’’MENTÉS’’ gombra kattintva rögzítheti az új címet.
You can store the new customer data by clicking on the „Save” button.
Ha az email cím mezőt is kitöltik, akkor a címzett egy értesítő emailt fog kapni a
csomagszámmal a eladott küldeményről, felvétel után és a kiszállításra átvétel után. Az
email mintája a leírás végén a mellékletben található.
If you specify the email address, then the consignee will receive an email with the parcel
number from the shipment, after the pickup and after the out for delivery. Sample email
can be found in the end of this document.
2. Címek listázása, módosítása, törlése.
List, modify and delete addresses
Kattintson a Címek -> Címek listázása gombra.
Click on Addresses -> List addresses
A következő ablak jelenik meg:
The following window will appear:
Kereshet a névben szereplő tetszőleges szövegre.
You can search any text in the partner name.
Kereshet az Ön által megadott referencia számra.
You can search using identifier key.
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Módosításhoz kattintson a módosítani kívánt ügyfélre.
You can modify customer data by click on it.
A következő ablak jelenik meg:
The following window will appear:
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Módosítsa a kívánt mezőket majd kattintson a ’’MÓDOSTÁS’’ gombra.
Modify wanted fields then click on „MODIFY” button.
Amennyiben törölni szeretné az aktuális partnert kattintson a ’’TÖRLÉS’’ gombra.
You can delete current customer by click on „DELETE” button.
3. Címek importálása CSV-ből.
Import addresses from CSV.
Kattintson a Címek -> Címek imortálása gombra.
Click on Addresses -> Import addresses
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A „Tallózás” gombra kattintva tudja kiválasztani a feltöltendő fájlt.
Cilck on the „Browse” button and you can select your file.

A „Feltöltés” gombbal elküldheti a csomagjait a DPD szerverére.
Press the button „Upload”.The data will be sent to DPD’s server.

Sikeres feltöltés után a következő ablak jelenik meg:
After succesful upload following window will appear
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Címtörzs CSV minta állomány felépítése

- Saját kód – nem hagyható el (tetszőleges szám lehet)
- Cégnév - címzett cég neve (vagy magánszemélynél a magánszemély neve) – Kötelező
- Üres mező (ha mégis ki van töltve, figyelmen kívül lesz hagyva) - Kötelező
- Üres mező (ha mégis ki van töltve, figyelmen kívül lesz hagyva) - Kötelező
- Címzett neve - Céges környezetben a címzett neve . elhagyható
- Címsor 1 - A cél címe - kötelező
- Címsor 2 - A cél címe - elhagyható
- H - Ország betűkód - Kötelező
- 1158 - Irányítószám - Kötelező
- Budapest - Város - Kötelező
- 3615016200 - Telefonszám (futár tudja értesíteni a címzettet)- elhagyható
- 3615015214 - Faxszám - elhagyható
- email@emailcim.hu - E-mail cím, ennek megléte esetén a csomag címzettje e-mailt kap a csomag
felvétele (a mi telephelyünkön!) után - elhagyható
- Megjegyzés a céghez tárolható megjegyzés – elhagyható
- SMS szám - elhagyható
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VII. Reklamáció
Claim
1.

Reklamáció létrehozása.
Claim creation process.

Kattintson a Reklamáció -> Új reklamáció rögzítése gombra.
Click on Claim -> New claim
A következő ablak jelenik meg:
Following window will apear:

Kérjük, válassza ki a reklamáció típusát:
Choose the type of Claim:
- Elveszett csomag (Missing parcel)
- Futár reklamáció (Claim of courier)
- Sérült/hiányos csomag (Damaged/deficient parcel)
- Szállítási késés (Delay of delivery)
- Számla reklamáció (Invoice Claim)
Csomagszám kitöltése: (Fill of Parcels field)
Töltse ki a Csomagszámok mezőt. A gépelést automatikus kitöltés segíti, amely legalább 3 karakter
begépelése után felajánlja a rendszerben szereplő csomagszámokat:
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Lehetősége van több csomagszámot is beírni vesszőkkel elválasztva, ekkor azonban a vessző utáni
csomagszám begépelésekor már nem ajánlja fel a rendszer automatikusan a lehetőségeket (There is a
possibility to add more parcels separated by commas, however the autocomplete is not working in this
case):

Miután kiválasztotta a csomagszámot, kérjük adja meg a reklamáció tárgyát. (Please add the subject of
Claim):

A többi mező a kiválasztott reklamáció típusától függően jelenik meg (The other field's display
depend on the type of Claim):
- Elveszett csomag (Missing parcel):
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Elveszett csomag esetében megjelenik a Felvételi és Kiszállítási cím keret, ahol a telefonszám és az email cím kivételével az összes mező kötelezően kitöltendő (In case of missing parcel the Pick-up and
Delivery addresses appears, where all fields required to fill except from Phone and E-mail fields).
A Felvételi cím mezői automatikusan beállnak az adott ügyfél címére, míg a Kiszállítási cím mezői
akkor kerülnek automatikusan kitöltésre, amikor a Csomagszámok mező kitöltésénél kiválaszt egy, a
rendszer által felajánlott csomagszámot (The Pick-up addresses automatically fills with the current
user's addresses. The Delivery addresses fills automatically when you type parcel number and select
one from system results).
Módosításra természetesen lehetőség van, illetve a már eltárolt címek között a Keresés gombra
kattintva lehet keresni. (There is a possibility to modify these data of course. If you would like to
search for between the already stored addresses, press Search button).
A cím mezők kitöltése után a Csomag leírása és a Tartalom tételes megnevezése mezők kitöltése van
hátra, ezek kitöltése kötelező:(After then you filled addresses you should fill the parcel description and
name of items):

Ha kitöltöttünk mindent, kattintsunk a Mentés gombra (If you filled all fields, press Save button).
- Futár reklamáció (Claim of courier)

A futárral kapcsolatos problémáját az Eset leírása mezőben írhatja le (You can write down the
problems of courrier to the Case description field).
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- Sérült/hiányos csomag (Damaged/deficient parcel)

A Felvételi és Kiszállítási cím mezők megegyeznek az Elveszett csomagoknál leírt jellemzőkkel az
előző oldalon (The Pick-up and Delivery addresses are same as address which you can find at Missing
parcels at the previous page).

Kérjük, töltse ki a Küldemény sérülésének leírása mezőt, illetve adjon meg legalább egy tételt, ami
sérült névvel, a sérülés leírásával és a csomagolás típusával. Kép feltöltése nem kötelező. Több tétel
felviteléhez nyomja meg az Új sor hozzáadása gombot (Please fill the damage of parcel and fill at
least one item, which has damaged with the name of item, description of damage and type of
packaging. It's not required to upload an image. If you would like to add more items, press Add new
line button).
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- Szállítási késés (Delay of delivery)

Miután kitöltötte a csomagszámot és a tárgyat, töltse ki az Eset leírása szövegmezőt (After then you
filled parcel number and subject, please fill the Description of case text field).
- Számla reklamáció (Invoice Claim)

Miután kitöltötte a csomagszámot és a tárgyat, töltse ki az Eset leírása szövegmezőt (After then you
filled parcel number and subject, please fill the Description of case text field).
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2.

Reklamációk listája.
List Claims.

Kattintson a Reklamáció -> Reklamációk listája gombra.
Click on Claim -> List claims
A következő ablak jelenik meg:
Following window will appear:

Kérjük, válassza ki a felvitel dátumát, a rendszer a kiválasztás után automatikusan keres (Please
choose the Insert date, the system will automatically search after then you selected the date interval).
Amennyiben a Státusz 'Rögzítve', lehetősége van módosítani a felvitt adatokat, mentés után azonban
már a státusz 'Beküldve a DPD-nek' lesz, és ekkor már csak megtekinthetőek az adatok. A rendszer
automatikusan 'Beküldve a DPD-nek' státuszt állít be minden fél órában az összes reklamációnak. (If
the status is 'Inserted', you can modify the inserted data, however if you modified a Claim the status
change to 'Sent to DPD' and then the data are view only. The system change all Claim's status to 'Sent
to DPD' in every 30 minutes.)
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VIII. Rendszer beállítások
Settings
3. Nyomtatók beállítása.
Printer configuration.
Kattintson az Rendszer beállítások-> Nyomtatók beállítása gombra.
Click on Settings -> Printer configuration.

Nyomtató típusa minden esetben PDF bic3 legyen.
Choose printer type (always PDF bic3).
Nyomtató keresése funkciót nem szükséges használni. A nyomtatandó címkéket a
program Acrobat reader –ben fogja megjeleníteni, ahonnan bármelyik telepített
nyomtatóra továbbíthatja az adatokat.
„Search for printers” function usage is not necessary. Printable labels will appear in
Acrobat reader where you can choose your printer.
4. A Weblabel működéséhez szükséges programok.
Required programs
Kattintson a Rendszer beállítások -> Letöltések gombra.
Click on Settings-> Downloads.
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5. Rendelési állomány feltöltése.
Upload order data.
Kattintson a Rendszer beállítások-> Rendelési adatállomány feltöltés gombra.
Click on Settings-> Upload order data.
A „Tallózás” gombra kattintva tudja kiválasztani a feltöltendő fájlt.
Cilck on the „Browse” button and you can select your file.

A „Feltöltés” gombbal elküldheti a rendeléseit a DPD szerverére.
Press the button „Upload”.The data will be sent to DPD’s server.
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IX. Egyéb információk és interfészek
A következőkben a használható interfészeket írjuk le. Az egyszerűség kedvéért mivel sok
informatikus külföldi így a technikai dokumentációt is angolul írjuk le.
Fontos, hogy a web service interfészeket külön engedélyezni kell, kérjük, hogy a szolgáltatás
bekapcsolásához írjon egy email-t az it@dpd.hu email címre, az ügyfélkódja valamint a
weblabel felhasználóneve megadásával.
In the next section we describe the interfaces of weblabel. To make it simple since many of the
IT workers are from abroad, the technical documentation is written in english.
It’s important that the web services are not activated by default. You need to request the
activation by sending an email to it@dpd.hu with your customer number and the weblabel
login name.

Created by:
Janos Szentesi

Hungary, Budapest
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CSV csomagfeltöltő interfész
Parcel Import – CSV file

Ezt az interfészt a csomagadatok imortálására használjuk a weblabelen, egy CSV fájl
feltöltésének segítségével.
This interface can be used to import parcel data to Weblabel with uploading a CSV file on the
webpage.
Az adatnak ISO-8859-2 kódolásúnak kell lennie és a mezőket pontosvesszővel kell
elválasztani. A pontosvessző használata máshol nem engedélyezett.
Data should be in ISO-8859-2 encoding, and fields must be separated by semicolon
characters. Semicolon character in data fields is not allowed.

Field description:
Oszlop/Column

Leírás/Description

Minta/Sample

A

Parcel type: „D” – DPD Classic ,
„D-DOCRET” DPD Classic with
document return , „D-COD” –
DPD Classic with COD, „D-CODDOCRET” – DPD Classic with
COD and Document return, “DSWAP” – DPD Classic parcel with
exchange, “EXW” – Exworks
parcel, “PAL” – Pallet, “SAT” –
Saturday delivery marker, “E12” –
Express 12 parcel

D (A szolgáltatások
kombinálhatók,
amennyiben “-” el
vlásztjuk el őket.)/D
(You can combine the
services if you put
them after each
separated by “-” sign)

B

Csomag súlya. Nem kötelező,
lehet 0 is, a tizedesvessző “.”
/Parcel weight. It is not mandatory
to be filled, can be 0. Decimals are
separated by point.
COD érték. Kötelező utánvétes
csomagok esetében./COD value.
Mandatory for COD type parcels.
Decimals are separated by point.
COD referencia szám/COD
reference number
Ügyfél csomagreferencia szám,
ami megjelenik a címkén
is/Customer parcel reference. It
appears on the parcel label too
Cím referenciaszám/Address
reference no (client address id)

33.3

Nem/No

349.99

Csak COD/Only for
COD

AAA-123

Nem, max hossz:
14/no, max lenght: 14
Nem max hossz:
35/No, max length:35

G

Címzett neve/Receiver name

Teszt ugyfel

H

Címzett neve 2/Receiver name 2

Teszt ugyfel 2

C

D
E

F

Created by:
Janos Szentesi

Hungary, Budapest

Ref:1234

AB1234

Kötlelező/max
hossz/Mandatory/
max lenght
Igen/Yes

Nem, max hossz:
50/no, max length:50
char
Igen, max hossz:
40/Yes, max length:
40
Nem, max hossz:
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Címzett lakcíme 2/Receiver
address 1
Címzett lakcíme 2/Receiver
address 2
Címzett ország formátum: DPD
KÓD.Receiver country format is:
DPD CODE. List of country codes
can be found in the appendix.
Címzett írányítószáma/Receiver
postal code

Teszt utca 134

M

Címzett városa/Receiver city

Budapest

N

3620-123-22-11

O

Címzett telefonszáma, megjelenik
a címkén is/Receiver phone
number, it appears in the label too
Fax szám/Fax number

P

Email cím/E-mail address

teszt@teszt.hu

Q

Hatos kapucsengő.

S

Megjegyzés, amely segíti a futárt a
a szállítás során ez a csomagon is
megjelenik/ Remark for delivery,
which helps the courier during
delivery. It is displayed on the
parcel.
IDM SMS. Itt kell megadni az SMS
számot a szolgáltatás
használatához/IDM SMS. Write
the SMS number here to activate
the IDM service
ID Check receiver name

T

ID Check ID number

U

Csomagok száma/Number of
parcels
Predict szolgáltatás/Predict service

ID card number’s last
5 character
1-10

I
J
K

L

R

V

Created by:
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HU

1120

3620-123-22-11

40/No, max length:40
Igen, max hossz:
40/Yes, Max length:40
Nem max hossz:
40/No, max length:40
Igen/Yes

Igen, cask valós
adatot fogadunk el.
/Yes, only valid codes
are accepted.
Igen, max hossz:
40/Yes, max lengh: 40
Nem, max hossz:
25/No, max length: 25
Nem, max hossz:
25/No, max length: 25
Nem, max hossz:
40/No, max length: 40
Nem, max hossz:
100/No, max length:
100

+36xxx

Nem/No

címzett

No, only in case of ID
check service
No, only in case of ID
check service
Nem/No

Write “Y” to activate
the service, keep that
in mind to fill out the
IDM SMS field with
the phone number!

Nem/No
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Add parcel web service
With this interface, DPD WOW can save new parcels and get back the parcel number(s)
Web service URL: https://weblabel.dpd.hu/dpd_wow/parcel_import.php
Parameters submit information:
• method:post
• character-encoding: UTF-8
• content-type: "application/x-www-form-urlencoded"
Input parameters:
Name
username
password
name1
name2
street
city
country

Max length
20
20
40
40
40
40
2

Required
yes
yes
Yes
no
yes
yes
yes

pcode
email
phone
idm_sms_number

9
100
50
30

yes
no
no
no

remark
weight
num_of_parcel

100
4
2

no
yes
yes

order_number
parcel_type

20
10

yes
yes

parcel_cod_type

10

no

Created by:
Janos Szentesi

Hungary, Budapest

Data
client’s weblabel username
client’s weblabel password.
Recipient name
Recipient name2 (if needed.)
Recipient street
Recipient city
Country code in iso2 character
code format (Hungary is HU)
Recipient postal code
Recipient email
Recipient phone
SMS number for the IDM
module
Delivery instructions for courier
parcel’s weight
number of parcel labels to be
generated
customer’s order number
Parcel type string: DPD Classic:
D, DPD Classic COD: D-COD.
D-PREDICT DPD Classic with
predict service. Complete type
list in DPD Weblabel manual.
This field is made for the COD
amount spliting. The following
values are accepted: avg (the
amount of each parcel will be the
average amount of the given
cod_amount), all (all parcel have
the same amount which is in the
cod_amount field), firstonly
(only the first parcel will have the
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cod_amount

10

no

cod_purpose
cop_amount
delta_service
who_sends

50
10
1
1

no
no
no
no

who_prints

1

no

same_day_pickup

1

no

pickup_date

8

yes(delta)

sender_name
sender_street
sender_city
sender_pcode
sender_country
sender_phone
sender_email
sender_contact
sender_note
parcelshop_id
ekaer_number

80
80
50
7
50
50
50
50
100
4
20

yes(delta)
yes(delta)
yes(delta)
yes(delta)
yes(delta)
yes(delta)
yes(delta)
yes(delta)
no
no
no

ekaer_price

10

no

ekaer_risky

1

no

amount and the other will be
simple DPD Classic parcel with
the additional options given in
the parcel_type field)
Required for COD, in destination
country currency.
COD Purpose
Required for COP, in HUF
Required for Delta service
Required if Delta service is
chosen
Required if Delta service is
chosen
Only required if Delta service is
chosen and the date is actual day
Can be empty if
same_day_pickup is set
Required for Delta service
Required for Delta service
Required for Delta service
Required for Delta service
Required for Delta service
Required for Delta service
Required for Delta service
Required for Delta service
Required for Delta service
Identifier of the Parcelshop
Required for EKAER needed
parcels
Required for EKAER needed
parcels
Required for EKAER needed
parcels

example: post this data to this url:
username=demo&password=o2Ijwe2!&sender_name=Test+Sender&sender_city=Budapest&
sender_street=Importantt+street+13&sender_pcode=1112&name1=Janos+Szentesi&street=K
esmark+u+4&city=Budapest&country=HU&pcode=1158&weight=1&num_of_parcel=1&par
cel_type=D
delta service example: post this data to this url:
username=demo&password=o2Ijwe2!&name1=Test2+Kft&name2=&street=Kossuth+u.+1&
city=Budapest&country=HU&pcode=1158&email=teszt%40teszt.hu&phone=&remark=&we
ight=11&num_of_parcel=1&parcel_type=D&delta_service=I&pickup_date=20150430&send
er_name=teszter&sender_street=sdfsdf%20utca%203&sender_city=Budapest&sender_pcode
=1078&sender_country=HU&sender_phone=061111111&sender_email=teszt@teszter.hu&s
ender_contact=Jozsi
Created by:
Janos Szentesi

Hungary, Budapest
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predict example: post this data to this url:
username=demo&password=o2Ijwe2!&name1=Teszt+222&city=Budapest&street=Teszt+str
eet+20&country=HU&phone=06308972133&pcode=1044&email=teszt@teszt.hu&idm_sms
_number=06307069899&num_of_parcel=1&parcel_type=D-PREDICT
Result: The result will be a JSON text with the following parameters:
Name
Data
Format
status
status of the parcel import
‘ok’: no problem occurred,
‘err’: some problem
happened, please display
errlog
errlog
Text message about the error Display this message for the
user
pl_number
DPD array of parcel number 16401234567890
for the inserted parcels. filled
only if no error happened.
example:
{ “status”:”ok”, “errlog”:””, “pl_number”:[”16401234567890”, “16401234567891”] }
This means that the parcels are inserted, with these parcel number.

Delete parcel web service
This interface deletes the chosen parcels, and returns status in JSON format.
Web service URL: https://weblabel.dpd.hu/dpd_wow/parcel_delete.php
Parameters submit information:
• method:post
• character-encoding: UTF-8
• conent-type: “application/x-www-form-urlencoded”
Input parameters:
Name
Max
length
username
20
password
20
parcels
200

Required

Data

yes
yes
Yes

client’s weblabel username
client’s weblabel password
Parcel number list, separated with ‘|’. Example:
16401234567890|16401234567891|16401122334455

Return JSON message format:
{“status”:”err”, “errlog”:”No parcel was selected”}

Created by:
Janos Szentesi

Hungary, Budapest
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Parcel status web service
This interface gives back the chosen parcel’s status in JSON format.
Web service URL: https://weblabel.dpd.hu/dpd_wow/parcel_status.php
Parameters submit information:
• method:post
• character-encoding: UTF-8
• conent-type: “application/x-www-form-urlencoded”
Input parameters:
Name
Max length
secret
30

Required
yes

parcel_number 14

yes

Data
The value must be the following:
FcJyN7vU7WKPtUh7m1bx
The chosen parcel’s number.

Return JSON message format:
{“parcel_status”:”Shipped.”}

Created by:
Janos Szentesi

Hungary, Budapest
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Print parcel web service
With this interface, external sofrware can query the parcel label in PDF, or in the set label
printer format.
Web service url: https://weblabel.dpd.hu/dpd_wow/parcel_print.php
Parameter submit information:
• method: Get or Post
• character-encoding: UTF-8
• content-type: "application/x-www-form-urlencoded"
Input parameters:
Name
username
password
parcels

Max
length
20
20
200

Required Data
yes
yes
Yes

client’s weblabel username
client’s weblabel password
Parcel number list, separated with ‘|’. Example:
16401234567890|16401234567891|16401122334455

Returns a parcel label stream with content type: application/octet-stream (Normally a PDF
file, begins with %PDF).
On error it returns an json error message, with content type: application/json. Format:
{ “status”:”err”, “errlog”:”parcel not found” }

Created by:
Janos Szentesi

Hungary, Budapest
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Data transfer web service
With this interface, external sofrware can instruct DPD weblabel to transfer parcel data to
internal database. All the printed data will be transferred. This function should be called after
all the parcels are printed, every day. Can be called more than once per day.
Web service url: https://weblabel.dpd.hu/dpd_wow/parcel_datasend.php
Parameter submit information:
• method:post
• character-encoding: UTF-8
• content-type: "application/x-www-form-urlencoded"
Input parameters:
Name
username
password

Max length
20
20

Required Data
yes
client’s weblabel username
yes
client’s weblabel password

Return a json with the an OK state, and the number affected of parcels in the parcels
fiel,d or error message on error, Format:
{ “status”:”ok”, “errlog”:””, “parcels”:”13” }

Created by:
Janos Szentesi
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Collection request file upload
Data should be in ISO-8859-2 encoding, and fields must be separated by semicolon
characters. Semicolon character in data fields is not allowed.
The order of the fields is the following:
No. Field name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Created by:
Janos Szentesi

Collect name
Collect name 2
Collect name 3
Collect name 4
Collect postal code
Collect country
Collect city
Collect street
Collect phone
Collect email
Info row 1
Info row 2
Consignee name
Consignee postal code
Consignee city
Consignee street

Hungary, Budapest

Maximum
length
35
35
35
35
9
3
25
35
30
40
30
30
35
9
25
35

Mandatory
Yes
No
No
No
Yes
Optional
Yes
Yes
No
No
No
No
Optional
Optional
Optional
Optional
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Order file upload
This interface can be used to import parcel data to Weblabel with uploading a CSV file on the
webpage.
Data should be in ISO-8859-2 encoding, and fields must be separated by ; characters. ;
character in data fields is not allowed.

Column
A

Description
Order number, must be unique

Sample
1234

Mandatory/ max lenght
Yes

B
C
D

Test customer
Test person
LT

Yes, max length: 40
No, max length:40
Yes

E

Receiver name
Receiver name 2
Receiver country format is: ISO 2. List
of country codes can be found in the
appendix.
Receiver postal code

10000

F
G
H
I

Receiver city
Receiver address 1
Receiver address 2
Cod amount

Vilnius
Test street 134
Test street 134
300

J

Cod reference

12345

K

Remark for delivery, which helps the
courier during delivery. It is displayed
on the parcel.
Receiver phone number, it appears in
the label too
E-mail address
IDM SMS number

Please use the bell
number 5.

Yes, only valid codes
are accepted.
Yes, max lengh: 40
Yes, Max length:40
Yes, Max length:40
No, max length 10,
Required for COD, in
destination country
currency.
No, max length 50,
COD reference number
(invoice number)
No, max length: 100

L
M
N

Created by:
Janos Szentesi

Hungary, Budapest

1234-5678-09

No, max length: 25

test@test.hu
+xxxxxx

No, max length: 40
No, max length: 25
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Order web service
The orders should be forwaded to weblabel as a html form.The content-type: "application/xwww-form-urlencoded" must be set.
The data must be in UTF-8 character code set, and must sent in URL encoded format to our
server, field1=value1&field2=value2.... The data should be transferred with POST method to
the url https://weblabel.dpd.hu/parcel/parcel_applet_upload.php. The page requires basic
authentication.
The data will be loaded for the user which is used at the authentication.
The field identifier is made of 2 parts, the name of the field and the number of the data set. An
example name1_0 where the name1 is the name of the field and 0 is the serial number. The
serial number starts from 0 and every new order adds 1 to the number.
In one post there can be more than one data lines, this way you can upload multiple orders at
the same time.
Neccesary fields (x means the number of the data set/serial number.):
Column name

Description

Sample

name1_x
name2_x
countrycode_x

Receiver name
Receiver name 2
Receiver country format is:
ISO 2. List of country codes
can be found in the appendix.
Receiver postal code

Test customer
Test person
LT

Receiver city
Receiver address 1
Receiver phone number, it
appears in the label too
E-mail address
Remark for delivery, which
helps the courier during
delivery. It is displayed on the
parcel.
Reference to the customer id

Vilnius
Test street 134
+xxxxxx

Yes, only valid
codes are
accepted.
Yes, max length: 40
Yes, Max length:40
No, max length: 25

test@test.hu
Please use the bell
number 5.

No, max length: 40
No, max length:
100

zipcode_x
city_x
street1_x
phone_x
email_x
note_x

customer_address_id_x
parcel_type_x
Type of the parcel. If empty
system will choose between
classic and COD
automatically
Order number, must be unique
order_number_x
Created by:
Janos Szentesi

Hungary, Budapest

10000

Mandatory/ max
length
Yes, max length: 40
No, max length:40
Yes

No
No

1234

Yes
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cod_amount_x

Cod amount

300

No, max length 10,
Required for COD,
in destination
country currency.

Example 2 orders the first is normal the second is COD:
name1_0=Teszt+n%c3%a9v&name2_0=N%c3%a9v2&city_0=Budapest&street1_0=K%c3%
a9sm%c3%a1rk+u+14&countrycode_0=HU&zipcode_0=1158&order_number_0=1231231&
name1_1=M%c3%a1sodik+c%c3%admzett&city_1=Buda%c3%b6rs&street1_1=Vas%c3%b
at+u+12&countrycode_1=HU&zipcode_1=2040&order_number_1=11231232&cod_amount_
1=15000&email_1=user_neve%40freemail.hu

Created by:
Janos Szentesi

Hungary, Budapest
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Add delta service with web service
With this interface, a pickup and delivery combination can be registered by the client. It can
save new parcels and pickup requests and get back the parcel number(s)
Web service URL: https://weblabel.dpd.hu/dpd_wow/parcel_import.php
Parameters submit information:
• method:post
• character-encoding: UTF-8
• content-type: "application/x-www-form-urlencoded"
Input parameters:
Name
username
password
name1
name2
street
city
country

Max length
20
20
40
40
40
40
2

Required
yes
yes
Yes
no
yes
yes
yes

pcode
email
phone
remark
weight
num_of_parcel

9
100
50
100
4
2

yes
no
no
no
yes
yes

order_number
parcel_type

20
10

yes
yes

parcel_cod_type

10

no

Created by:
Janos Szentesi

Hungary, Budapest

Data
client’s weblabel username
client’s weblabel password.
Recipient name
Recipient name2 (if needed.)
Recipient street
Recipient city
Country code in iso2 character
code format (Hungary is HU)
Recipient postal code
Recipient email
Recipient phone
Delivery instructions for courier
parcel’s weight
number of parcel labels to be
generated
customer’s order number
Parcel type string: DPD Classic:
D, DPD Classic COD: D-COD.
Complete type list in DPD
Weblabel manual.
This field is made for the COD
amount spliting. The following
values are accepted: avg (the
amount of each parcel will be the
average amount of the given
cod_amount), all (all parcel have
the same amount which is in the
cod_amount field), firstonly (only
the first parcel will have the
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cod_amount

10

no

cod_purpose
cop_amount
delta_service
who_sends

50
10
1
1

no
no
no
no

who_prints

1

no

same_day_pickup

1

no

pickup_date

8

no

sender_name
sender_street
sender_city
sender_zipcode
sender_countrycode
sender_phone
sender_email
sender_contact
sender_note

80
80
50
7
50
50
50
50
100

no
no
no
no
no
no
no
no
no

amount and the other will be
simple DPD Classic parcel with
the additional options given in the
parcel_type field)
Required for COD, in destination
country currency.
COD Purpose
Required for COP, in HUF
Required for Delta service
Required if Delta service is
chosen
Required if Delta service is
chosen
Only required if Delta service is
chosen and the date is actual day
Can be empty if
same_day_pickup is set
Required for Delta service
Required for Delta service
Required for Delta service
Required for Delta service
Required for Delta service
Required for Delta service
Required for Delta service
Required for Delta service
Required for Delta service

example: post this data to this url:
username=demo&password=o2Ijwe2!&sender_name=Test+Sender&sender_city=Budapest&
sender_street=Importantt+street+13&sender_pcode=1112&name1=Janos+Szentesi&street=K
esmark+u+4&city=Budapest&country=HU&pcode=1158&weight=1&num_of_parcel=1&pro
duct_id=D
Result: The result will be a JSON text with the following parameters:
Name
Data
Format
status
status of the parcel import
‘ok’: no problem occurred,
‘err’: some problem
happened, please display
errlog
errlog
Text message about the error Display this message for the
user
pl_number
DPD array of parcel number 16401234567890
for the inserted parcels. filled
only if no error happened.
example:
Created by:
Janos Szentesi

Hungary, Budapest
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{ “status”:”ok”, “errlog”:””, “pl_number”:[”16401234567890”, “16401234567891”] }
This means that the parcels are inserted, with these parcel number.

Created by:
Janos Szentesi

Hungary, Budapest
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Pickup postal code web service
With this interface, external software can query the pickup package takeaway general
information:
• possibility of same day pickup
• pickup starting time, ending time
• Minimum interval for pickup time
Web service URL: https://weblabel.dpd.hu/dpd_wow/pickup_info.php
Parameter submit method: post/get
Input parameters:
Name
pickup_pcode

Data
Pickup postal code,
maximum length:9
pre-defined secret code:
FcJyN7vU7WKPtUh7m1bx

secret

Result: The result will be a JSON text with the following parameters:
Name
Data
Format
sameday
Is same day allowed
True or false, with text: true ,
false
pickup_from_start
Time of first pickup from
HH24:Mi 08:00
range
pickup_from_ends
Time of last pickup from
HH24:Mi 16:00
range
minimum_interval
Minimum interval size in
4
hours
Example:
{ “sameday”:”false”, “pickup_from_start”:”08:00”, “pickup_from_ends”:”16:00”,
“minimum_interval”:”4”}
This means that the same day is not allowed, and the pickup from goes from 08:00-16:00,
pickup till goes from 12:00-20:00, and minimum 4 hour difference must be between the
pickup and delivery time.

Created by:
Janos Szentesi

Hungary, Budapest
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Customer address file upload
This interface can be used to upload addresses to weblabel from a CSV file. The encoding of the file
should be ISO-8859-2, no semicolon is allowed in text fields.

No. Field name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Created by:
Janos Szentesi

Own code
Company name
Empty
Empty
Contact name
Address 1
Address 2
Country code (example: RO)
Postal code
City
Phone
E-mail
Note

Hungary, Budapest

Maximum
length
character (50)
character (100)

character(100)
character(100)
character(100)
character(2)
character(7)
character(50)
character(50)
character(50)
character(255)

Mandatory
No
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
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Országkód lista irányítószám formátummal
Jelmagyarázat:

Notation:
N->Szám
A->Betű
N->Number A->Character
?-> Szám vagy betű
?-> One character or number

Ország
Montenegro
Andorra
Egyesült Arab Emírségek
Afganisztán
Antigua és Barbuda
Anguilla
Albánia
Örményország
Holland Antillák
Angola
Antarktisz
Argentína
Amerikai Szamoa
Ausztria
Ausztrália
Aruba
Azerbajdzsán
Bosznia-Hercegovina
Barbados
Banglades
Belgium
Burkina Faso
Bulgária
Bahrein
Burundi
Benin
Bermuda
Brunei
Bolívia
Brazília
Bahama-szigetek
Created by:
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, ->Bármilyen vagy a megadott formátum
, ->Whatever or the given zip type
’’ ->Tetszőleges irányítószámot elfogad
’’->Zip code not controlled

ISO2
ME
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AQ
AR
AS
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
Hungary, Budapest

DPD CODE
ME
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AQ
AR
AS
A
AU
AW
AZ
BiH
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS

POSTAL CODE
NNNNN
,NNN
,NNNN
NNNNN
,NNNN
NNNN

,ANNNNBBB
NNNNN
NNNN
,NNNN
NNNN
NNNNN
,NNNN
NNNN
,NNNNN
NNNN
,NNN
,NNNN
AANN
AANNNN
,NNNNNOOO
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Bhután
Bouvet-sziget
Botswana
Fehéroroszország
Belize
Kanada
Kókusz (Keeling)-szigetek
Kongói Demokratikus Köztársaság (Zaire)
Közép-Afrika
Nyugat-Szahara
Kongói Köztársaság (Kongó)
Svájc
Elefántcsontpart
Cook-szigetek
Chile
Kamerun
Kína
Kolumbia
Costa Rica
Kuba
Zöld-foki Köztársaság
Karácsony-sziget
Ciprus
Csehország
Németország
Dzsibuti
Dánia
Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
Algéria
Ecuador
Észtország
Egyiptom
Eritrea
Spanyolország
Etiópia
Finnország
Fidzsi
Falkland-szigetek
Mikronézia
Feröer
Franciaország
Gabon
Egyesült Királyság
Created by:
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BT
BV
BW
BY
BZ
CA
CC
CD
CF
EH
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CX
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EC
EE
EG
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FM
FO
FR
GA
GB

Hungary, Budapest

BT
BV
BW
BY
BZ
CA
CC
CD
CF
EH
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CX
CY
CZ
D
DJ
DK
DM
DO
DZ
EC
EE
EG
ER
E
ET
FIN
FJ
FK
FM
FO
F
GA
GB

,NNNNN
,NNNNN
NNNNNN
,NNNNN
ANANAN
NNNN
,NNNNN
,NNNNN
,NNNNN
,NNNNN
NNNN
,NNNNN
NNNNN
,NNNNNNN
,NNNNN
NNNNNN
,NNNNN
,NNNNN
,NNNN
NNNN
NNNNN
NNNNN
NNNN
,NNNNN
,NNNNN
NNNNN
,NNNNNN
NNNNN
,NNNNN
,NNNNN
NNNNN
,NNNN
NNNNN
,NNNNN
,AAAANAA
NNNNN
NNN
NNNNN
,NN
ANNAA,A??NAA,AAN?NAA
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Grenada
Grúzia
Francia Guyana
Ghána
Gibraltár
Grönland
Gambia
Guinea
Guadeloupe
Egyenlítői-Guinea
Görögország
Dél-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek
Guatemala
Guam
Bissau-Guinea
Guyana
Hongkong
Heard-sziget és McDonald-szigetek
Honduras
Horvátország
Haiti
Magyarország
Indonézia
Írország
Izrael
India
Brit Indiai-óceáni terület
Irak
Irán
Izland
Olaszország
Jamaika
Jordánia
Japán
Kenya
Kirgizisztán
Kambodzsa
Kiribati
Comore-szigetek
Saint Kitts és Nevis
Észak-Korea (Koreai NDK)
Dél-Korea (Koreai Köztársaság)
Kuvait
Kajmán-szigetek
Created by:
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GD
GE
GF
GH
GI
GL
GM
GN
GP
GQ
GR
GS
GT
GU
GW
GY
HK
HM
HN
HR
HT
HU
ID
IE
IL
IN
IO
IQ
IR
IS
IT
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY

Hungary, Budapest

GD
GE
GF
GH
GI
GL
GM
GN
GP
GQ
GR
GS
GT
GU
GW
GY
HK
HM
HN
HR
HT
H
ID
IRL
IL
IN
IO
IQ
IR
IS
I
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY

,NNNN
NNNNN

NNNN

,NNNBBO,NNNBBOO,NNNBBOOO,NNNBBOO
NNNNN
NNNNN
,AAAANAA
,NNNNN
NNNNN
NNNN
,NNNNN

NNNNN
NNNNN
,AANNNN,NNNN
NNNN
NNNNN
N
,NNNNN
NNNNNN
,AAAANAA
,NNNNN
,NNNNN
NNN
NNNNN
,NNNNN
NNNNNNN
NNNNN
NNNNNN
,NNNNN
NNNNN
,NNNN

NNNNNN
,NNNNN
NNNNN
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Kazahsztán
Laosz
Libanon
Saint Lucia
Liechtenstein
Srí Lanka
Libéria
Lesotho
Litvánia
Luxemburg
Lettország
Líbia
Marokkó
Monaco
Moldova
Madagaszkár
Marshall-szigetek
Macedónia
Mali
Mianmar
Mongólia
Makaó
Északi-Mariana-szigetek
Martinique
Mauritánia
Montserrat
Málta
Mauritius
Maldív-szigetek
Malawi
Mexikó
Malajzia
Mozambik
Namíbia
Új-Kaledónia
Niger
Norfolk-sziget
Nigéria
Nicaragua
Hollandia
Norvégia
Nepál
Nauru
Niue
Created by:
Janos Szentesi

KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
MG
MH
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MQ
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NC
NE
NF
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NU
Hungary, Budapest

KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
L
LV
LY
MA
MC
MD
MG
MH
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MQ
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NC
NE
NF
NG
NI
NL
N
NP
NR
NU

NNNNNN
,NNNNN
,NNNN,NNNNOOOO
,NNNN
,NNNNN
NNNN
,NNN
NNNNN
NNNN
NNNN
,NNNNN
NNNNN
NNNNN
,NNNN
NNN
NNNN
NNNNN
NNNNN

NNNNN
NNNNN
AAANNNN
,NNNAAOOO
,NNNN
NNNNN
NNNNN
,NNNN
NNNNN
,NNNN
,NNNNNN
,NNNNNNN
NNNNAA
NNNN
,NNNNN
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Új-Zéland
Omán
Panama
Peru
Francia Polinézia
Pápua Új-Guinea
Fülöp-szigetek
Pakisztán
Lengyelország
Saint Pierre és Miquelon
Pitcairn-szigetek
Puerto Rico
Palesztina
Portugália
Palau
Paraguay
Katar
Réunion
Románia
Szerbia
Szerbia
Oroszország
Ruanda
Szaúd-Arábia
Salamon-szigetek
Seychelle-szigetek
Szudán
Svédország
Szingapúr
Szent Ilona
Szlovénia
Svalbard (Spitzbergák) és Jan Mayen
Szlovákia
Sierra Leone
San Marino
Szenegál
Szomália
Suriname
So Tomé és Príncipe
Salvador
Szíria
Szváziföld
Turks- és Caicos-szigetek
Csád
Created by:
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NZ
OM
PA
PE
PF
PG
PH
PK
PL
PM
PN
PR
PS
PT
PW
PY
QA
RE
RO
RS
RS
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SJ
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD

Hungary, Budapest

NZ
OM
PA
PE
PF
PG
PH
PK
PL
PM
PN
PR
PS
P
PW
PY
QA
RE
RO
YU
RS
GUS
RW
SA
SB
SC
SD
S
SG
SH
SLO
SJ
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD

,NNNN
,NNN
,NNNNN
NNNNN
,NNN
,NNNN
,NNNNN
NNNNN
NNNNN
,AAAANAA
,NNNNN
,NNNNN
NNNNNNN
,NNNNN
,NNNN
NNNNN
NNNNNN
NNNNN
NNNNN
NNNNNN
,NNNNN

,NNNNN
NNNNN
,NNNNNN
,AAAANAA
NNNN
,NNNN
NNNNN
,NNNNN
NNNNN
,AANNNNN

NNNN
,NNNN
ANNN
AAAANAA
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Francia déli és antarktiszi területek
Togo
Thaiföld
Tádzsikisztán
Tokelau-szigetek
Kelet-Timor
Türkmenisztán
Tunézia
Tonga
Törökország
Trinidad és Tobago
Tuvalu
Tajvan
Tanzánia
Ukrajna
Uganda
Amerikai Csendes-óceáni szigetek
Amerikai Egyesült Államok
Uruguay
Üzbegisztán
Vatikán
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek
Venezuela
Brit Virgin-szigetek
Amerikai
Vietnam
Vanuatu
Wallis és Futuna
Szamoa
Jemen
Mayotte
Dél-afrikai Köztársaság
Zambia
Zimbabwe

Created by:
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TF
TG
TH
TJ
TK
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
UM
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VI
VN
VU
WF
WS
YE
YT
ZA
ZM
ZW

Hungary, Budapest

TF
TG
TH
TJ
TK
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
UM
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VI
VN
VU
WF
WS
YE
YT
ZA
ZM
ZW

NNNNN
NNNNNN
,NNNN
NNNNNN
NNNN
NNNNN
,NNNNN
,NNN,NNNNN
NNNNN

NNNNN
,NNNNN
NNNNNN
,NNNNN
,NNNN
,NNNN,AANNNN
NNNNN
NNNNNN
,NNNNN
NNNNN
,NNNNN
NNNNN
NNNN
,NNNNN
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Kiszállítási értesítő minta emailek
Minta email felvétel után:
Tisztelt Címzett!
Értesítjük, hogy a mai napon Teszt Cég partnerünk az Ön részére kézbesítendõ
csomagot(okat) adott fel.
A küldeményeket a következõ csomagszámon(okon) tartjuk nyilván:
16401234567890 Utánvét: 6874 Ft
A csomagszámokra kattintva az internet oldalunkon érheti el a nyomkövetési információkat.
A küldeményt futárunk a 2010-01-06-n 8.00 és 18.00 óra között az alábbi címre szállítja ki:
Név:

DPD It

Cím
Késmárk u 14 134 szoba
Város:
Budapest
Irányítószám: 1158

Amennyiben a szállítás idõpontja nem megfelelõ Önnek, kattintással válassza ki a megfelelõt
az alábbi lehetõségek közül:
1. 2010.01.07. - Csütörtök
2. 2010.01.08. - Péntek
Kérjük, a kézbesítés zavartalansága érdekében, ha a fenti adatokban hibát talál vagy ha a
következõ munkanapon nem tartózkodik a fenti címen, jelezze ügyfélszolgálatunknak.
Kérjük, hogy utánvétes küldemény esetén a pontos utánvét összeget készítse elõ.
Felhívjuk figyelmét, hogy erre az email-re a válasz gomb megnyomásával nem tud válaszolni.
Elérhetõségeink:
Email: dpd@dpd.hu
Telefon: +36 1 501 6204
Telefon: +36 40 100 373

DPD Hungária Kft.
www.dpd.hu

Minta email kiszállításra átvétel után:
Created by:
Janos Szentesi

Hungary, Budapest
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Tisztelt Címzett!
Értesítjük, hogy a(z) Teszt Cég partnerünk által az Ön részére feladott csomag(okat) futárunk
a mai napon kézbesítésre átvette.
A küldemény(eke)t a következő csomagszámon(okon) tartjuk nyilván:
A csomagszám(ok)ra kattintva az internet oldalunkon érheti el a nyomkövetési információkat.
A küldemény(eke)t futárunk a mai napon, 8.00 és 18.00 óra között az alábbi címre szállítja
ki:
16401234567890 Utánvét: 6874 Ft
Név:

DPD IT

Cím
Késmárk u 14 134 szoba
Város:
Budapest
Irányítószám: 1158

Kérjük, a kézbesítés zavartalansága érdekében, ha a fenti adatokban hibát talál vagy a mai
napon nem tartózkodik a fenti címen, jelezze ügyfélszolgálatunknak. Kérjük, hogy utánvétes
küldemény esetén a pontos utánvét összeget készítse elő.
Felhívjuk figyelmét, hogy erre az email-re a válasz gomb megnyomásával nem tud válaszolni.
Elérhetőségeink:
Email: dpd@dpd.hu
Telefon: +36 1 501 6204
Telefon: +36 40 100 373

DPD Hungária Kft.
www.dpd.hu

Created by:
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Hungary, Budapest
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Telepítés / Beállítás
Installation / setup
1. Internet Explorer címsorába írja be: https://weblabel.dpd.hu
2. A feldobódó ablakba írja be a felhasználónevét és jelszavát.
Teszteléshez a következő jelszavat használhatja:
Felhasználónév

Jelszó

demo

o2Ijwe2!

3. Amennyiben nincs a számítógépére Acrobat Reader telepítve telepítse azt az
adminisztráció menü letöltések menüpontjából a Acrobat Reader 7.0 linkre kattintva.
4. Ebben az esetben az adminisztráció alatt található nyomtatóbeállítással nem kell
foglalkoznia, kérjük, hogy ne változtassa meg a beállításokat.
5. A címke nyomtatáskor először Acrobat Reader-ben fog megjelenni majd a nyomtatás
gombbal nyomtatható ki. Fontos hogy nyomtatáskor az Acrobat Reader-ben a forgatás
és középre helyezés ki legyen kapcsolva:

a. Kattintson a Rögzít gombra.
6. Készen van.

Created by:
Janos Szentesi

Hungary, Budapest
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