
Instrukcja obsługi modułu Epaka.pl

do PrestaShop w wersji 1.7

Moduł epaka.pl służy do integracji Twojego sklepu z serwisem www.  epaka.pl   świadczącym

usługi kurierskie. Za jej pomocą porównasz oferty firm kurierskich i wybierzesz najkorzystniejszą z

nich. Usprawnisz wysyłkę towarów sprzedawanych za pośrednictwem Twojej platformy!  

Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez proces instalacji, konfiguracji i obsługi naszego 

komponentu e-commerce.

1. Instalacja

Przed instalacją wtyczki musisz posiadać konto w serwisie www.epaka.pl oraz wygenerowane 
hasło do API na podstronie Moje konto > Moje dane > Dane logowania:

Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się również, że masz odpowiednio przygotowaną 
konfigurację sklepu -zaloguj się do panelu administracyjnego, z lewego menu wybierz 
KONFIGURUJ > Zaawansowane > Wydajność > Tryb debugowania i sprawdź, czy Twoje 
ustawienia zgadzają się z tymi na poniższym zrzucie ekranu:
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Pobierz moduł epaka.pl, klikając w poniższy odnośnik, lub skopiuj go i wklej w pasku adresu 

Twojej przeglądarki: https://www.epaka.pl/files/media/wtyczki/prestashop/wtyczka-prestashop.zip. 

Następnie zaloguj się do panelu administracyjnego Twojego sklepu i wybierz w menu 

Moduły > Menadżer modułów. Następnie kliknij w przycisk Załaduj moduł > 

Wybierz plik (wcześniej ściągnięty .ZIP):

Po pomyślnym załadowaniu wtyczki pojawi się komunikat Moduł zainstalowany. Moduł pojawi 

się na liście dostępnych wtyczek. Zaczynamy konfigurację poprzez kliknięcie w Konfiguruj:

https://www.epaka.pl/files/media/wtyczki/prestashop/wtyczka-prestashop.zip


2. Konfiguracja
Pozostaje nam skonfigurować wtyczkę przy pomocy hasła API z konta www.epaka.pl (pkt. 1).

Po zalogowaniu ukażą się nam strona konfiguracyjna składająca się z 3 zakładek:

Dane do API -dane dostępowe do API www.epaka.pl:

Dane adresowe -dane adresowe, które można edytować. Zmiana danych z poziomu wtyczki 

powoduje zmiany w serwisie www.epaka.pl i na odwrót:

K  onfiguracja kurierów d2p (door to point)   -bardzo ważna zakładka, za pomocą której wskazujemy 

modułowi epaka.pl odwzorowanie kurierów utworzonych przez Ciebie w sklepie na kurierów 

dostępnych w serwisie www.epaka.pl. Po prawidłowym połączeniu przewoźników w ostatnim 

kroku całego procesu zamawiania kuriera nie musisz dbać o zaznaczenie przewoźnika, którego 

wybrał Twój klient. System automatycznie rozpozna kuriera i ewentualnie podstawi wybrany przez 

użytkownika punkt odbioru. Twoja rola ograniczy się jedynie do wysłania formularza (patrz 

rozdział 3):
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3. Zamawianie kuriera
Gdy klient dokona zakupu, w panelu administracyjnym pojawi się nowe zlecenie -wybierz je z listy 

zamówień:

Przewiń w dół strony szukając zakładki z logo epaka.pl. Klikamy w POBIERZ FORMULARZ:



Ukaże się formularz zamawiania kuriera... 

Część danych należy uzupełnić a część zostanie wstawiona automatycznie. Dane wstawiane 

automatycznie:

• Dane adresowe podane przez ciebie podczas konfiguracji (nadawca) 

• Dane podane przez użytkownika (odbiorca)

• Wymiary produktu (o ile zostały podane i są większe od 0)

Jeśli wymiary były podane wcześniej, to kurier (oraz opcjonalnie punkt odbioru) wybrany przez 

użytkownika zaznaczą się automatycznie bez konieczności wprowadzania ich na tym etapie. Brak 

wymiarów produktów skutkować będzie koniecznością podania ich w formularzu wtyczki (zanim 

zobaczymy zaznaczonego kuriera).



Wybierz płatność i kliknij w Wysyłam przesyłkę i sam wydrukuję etykietę:

a następnie Złóż:

… poczekaj aż strona się odświeży aktualizując w tle status zamówienia. 

Jeśli wybrałeś płatność „Dołącz do faktury zbiorczej” pomiń najbliższy krok z płatnością. W 

przypadku wyboru płatności „Kartą lub przelewem” zapłać za zlecenie:

Po kliknięciu w Opłać Zamówienie otworzy się nowa zakładka serwisu www.epaka.pl gdzie 

możesz dokonać płatności.

http://www.epaka.pl/


Po powrocie na stronę sklepu i odświeżeniu strony zamówienia możesz pobrać etykietę, etykietę 

zebry, protokół, a także anulować zamówienie oraz śledzić przesyłkę:



4. Aktualizacja wtyczki
Aby zaktualizować wtyczkę  należy ją najpierw odinstalować. Wejdź do listy modułów i kliknij 
„Konfiguruj > Odinstaluj”.

Następnie pobierz aktualną wersję wtyczki z portalu epaka.pl:  
https://www.epaka.pl/files/media/wtyczki/prestashop/wtyczka-prestashop.zip 
Powtórz kroki z  rozdziału 1.

Dla poprawnego działania wtyczki poleca się wyczyścić cache w sekcji:

https://www.epaka.pl/files/media/wtyczki/prestashop/wtyczka-prestashop.zip
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