
Rendszerintegráció 

(MagneShop) 

 

Ahhoz, hogy használni tudja csomagküldési szolgáltatásunkat, az alábbi beállításokat 

szükséges elvégeznie: 

1. A webáruház adminisztrációs felületén a FoxPost integráció beállításainál (Beállítások → 

Integrációk → Futárszolgálatok → FoxPost) engedélyezze a FoxPost integrációt, és állítsa 

be az API híváshoz szükséges alábbi paramétereket:  

 Basic auth username (API felhasználónév)  

 Basic auth password (API jelszó)  

 API-key (API-kulcs)  

 

Az API híváshoz szükséges paraméterek a foxpost.hu oldalra belépve, a Beállítások 

(foxpost.hu/beallitasok) aloldal tetején a "Webapi információk" alatt találhatók.  

 

 

2. A Beállítások → Szállítási mód menüpontban engedélyezze a FoxPost csomagautomata 

és a FoxPost házhozszállítás szállítási módokat. 

 

https://foxpost.hu/beallitasok


Egyedi csomagfeladás 

Rendeléseit a FoxPost felé a webáruház adminisztrátori felületén a Bolt adminisztráció → 

Rendelések menüpont alatt tudja egyedileg feladni. Kattintson a kiválasztott megrendelés 

"Művelet" oszlopában található "Kezelés" gombra. 

 

Amennyiben a rendelés FoxPost szállítási móddal került rögzítésre, a rendelés adatlapján 

megjelenik a "FoxPost csomagfeladás" fül. A fülre kattintva látható táblázatban jelennek meg 

a sikeres, és esetleg sikertelen csomagfeladási műveletek. 

 

Megjelenik a csomag státusza, ki tudjuk nyomtatni a csomagcímkét, illetve lehetőségünk van 

törölni a még nem feladott csomagot. 

A "FoxPost - Csomagfeladás" gombra kattintva megjelennek a FoxPost integrációnál 

megadott alapértelmezett beállítások (csomag méret, törékeny csomag extra szolgáltatás), 

melyeket ha szükséges módosíthatunk, majd a "FoxPost - Csomagfeladás elküldése" 

gombbal tudjuk az adatokat beküldeni a FoxPost rendszerébe. 

 



Tömeges csomagfeladás 

Csomagfeladás 

Rendeléseit a FoxPost felé a webáruház adminisztrátori felületén a Bolt adminisztráció → 

Rendelések menüpont alatt tudja tömegesen feladni. 

 

A listában jelölje ki a feladni kívánt rendeléseket, majd a "Csomagfeladás" gomb alatt 

elérhető "FoxPost csomagfeladás" lehetőségre kattintva megjelennek a FoxPost 

integrációnál megadott alapértelmezett beállítások (csomag méret, törékeny csomag extra 

szolgáltatás), melyeket ha szükséges módosíthatunk, illetve beállíthatjuk a csomagfeladás 

után a címkék automatikus letöltését, majd a "Csomagfeladás elküldése" gombbal tudjuk az 

adatokat beküldeni a FoxPost rendszerébe. 

 

Amennyiben engedélyeztük a címkék letöltését, a csomagfeladás után a rendszer 

automatikusan letölti a feladott csomagok csomagcímkéit PDF formátumban, melyeket 

kinyomtathatunk. 

  



CSV import 

A Bolt adminisztráció → Rendelések menüpont alatt a "Futárszolgálat export" funkció 

segítségével a kiválasztott rendelések adatait ki tudjuk exportálni egy CSV fájlba amit be 

tudunk importálni a FoxPost rendszerébe. 

 

A listában jelölje ki a feladni kívánt rendeléseket, majd a "Futárszolgálat export" gombba 

kattintva megjelenő ablakban a futárszolgálat listából válassza ki a "FoxPost"-ot. Az 

"Exportálás" gombra kattintva a kiválasztott megrendelések alapján a rendszer elkészíti a 

CSV fájlt, melyet letölthet a saját gépére. 

 

A letöltött CSV fájlt a foxpost.hu oldalon bejelentkezve a Csomagküldés alatt található 

Tömeges csomag feladás funkcióval tudja betölteni. 

 

https://foxpost.hu/belepes

