DHL Parcel / DHL4You
Een OpenCart 2.3.0.x verzend optie

Gerrit Bouweriks

Deze verzendoptie is geschikt voor OpenCart 2.3.0.x
Voeg met behulp van een FTP programma de gegevens van de map Upload toe aan je
bestaande OpenCart winkel. Er worden geen bestanden overschreven.
Log daarna in bij je administratieve gedeelte om de module verder te installeren en actief te
maken.

Kies bij het puzzelstukje het tabblad extensies en kies hier voor verzendmethoden

Je ziet in de lijst nu staan de verzendmethode van DHL Parcel

Installeer DHL PARCEL door het groene icoontje met het plus tekentje. Het potloodje licht nu
op.

De methode is nog niet actief. Voor dat we dat gaan doen zetten we eerst de rechten goed.
Open het icoontje met het tandwiel en open de gebruikersgroepen.

Wijzig de Administrator door het potloodje in te drukken.

Hier zetten we de rechten voor de verzendmethode.
Zoek in de lijst naar:

Zet de vinkjes in de vakjes en bewaar deze instelling.
We keren nu terug naar de verzendmethoden en kunnen na het indrukken van het potloodje
de gegevens verder gaan invullen.

Na het openen van de verzendmethode zien we een aantal tabbladen. Deze hebben allemaal
hun eigen stukje instellingen.

Als eerste tablad komen de instellingen van de module aan de orde.
Hier vullen we in of we gebruik maken van gratis verzending. Als we dat doen bij een bedrag
van bijvoorbeeld 30,00 of meer, dan schakelt de module zich uit.
Zet deze optie dan ook niet aan als je hier geen gebruik van maakt.
De volgende optie is dat we de klant een mogelijkheid geven om iets als brievenbus doosje
te laten verzenden. Dan kan bij DHL4You totwel 20kg. Valt lekker op de mat J
De module berekent zelf of het in dit doosje past. Zo niet dan wordt het een grotere doos.
Aan de klantzijde komt er wel een optie om te kiezen of je dit wilt laten versturen als
brievenbus, of als pakket. Tot 10 kg maakt dat niet uit. De prijs is hetzelfde.
Bij belastinggroep geef je het hoge BTW tarief in. Bereken altijd BTW over je verzendkosten.
Dit is verpicht, ook al betaal je zelf hier geen BTW over. Van DHL Parcel of DHL4You krijg je
trouwens bij het afrekenen keurig een factuur voor je boekhouding.
GeoZone kan je laten staan. De module kijkt zelf of iemand uit Nederland komt of uit het
buitenland. Voor sommige landen is een douane verklaring nodig. Deze krijg je van DHL
toegestuurd.
Zet de status op actief en geef een sorteer volgorde. Een 1 geeft de hoogste plaats aan de
winkel kant.

Het tweede tabbblad is voor de brievenbus afhandeling. De getoonde maten zijn de
buitenkant van je doos. Hou hier dus rekening mee, en maak deze bijvoorbeeld 5 mm
kleiner. Vul de maten dan ook in mm in. Doe dit voor alle instellingen. Weeg het
verzenddoosje en geef het gewicht ook in.

Voor het derde tabblad geld hetzelfde. Geef hier ook de maten in mm in en weeg de doos.
Het maximale format van de doos aan de buitenzijde is 800(l)x400(b)x400(h) deze zal in de
regel al gauw een 500gram wegen. Dit gewicht wordt bij het winkelwagentje opgeteld. De
methode kijkt zelf wat er in een doos past.
In de overige tabbladen gaan we de prijzen invullen exclusief btw, dit doen we overal in
OpenCart dus hier ook, behalve bij het wereldbolletje. Deze zijn geen btw plichtige
personen.
Regel dat goed met je GeoZones in OpenCart en kijk ook welke landen er binnen de EU
horen. Deze zijn allemaal belasting plichtig voor zover het particulieren betreft.
Voor Belgie en Luxemburg zijn aparte tabbladen gemaakt om dat we hier 4 verschillende
pakketten naar toe kunnen sturen.
Voor alle andere landen zijn dat er maar drie.

Wat gebeurt er in de winkel.
Ik heb een voorbeeldje gemaakt van een artikel met een maat van 300x200x50 mm en een
gewicht van 1kg.
Als we er een bestellen dan kunen we DHL als verzender aan zetten. De verzendprijs wordt
inclusief btw weergegeven.

Als het pakket te groot of te zwaar wordt waarschuwt het ons als klant, ondanks het feit dat
er meer dan dertig van deze baantjes in een doos passen. We kunnen maar tot 20kg
versturen. Ook als er geen gewicht bekend is van het product dan krijgen we een soort
gelijke waarschuwing. Vul dus de maten en gewichten van je producten zo goed mogelijk in.

Als bijlage is de prijslijst en landenlijst toegevoegd van DHL Parcel. Deze is in het PDF
formaat.
Deze module is geheel belangeloos geprogrammeerd in mijn schaarse vrije uurtjes. Heb je
aan- of opmerkingen dan hoor ik die graag van je in het forum van OpenCart.
Ik heb geen enkele binding met het bedrijf DHL.
Gerrit Bouweriks
/*
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
--------------------------------------------------------------------Gerrit Bouweriks
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OpenCart 2.3.0.2
Special thank you goes to
SuperJuice (Sam), for conversions made to weight and length classes
Sanne, Gijs and Cliff for testing and Norman for the translations
Petran for old letterbox solution
This new version uses a modified boxing.class.php as a letterbox solution.
I was pointed out to this class by Ivo, another Dutch OpenCart user.
https://github.com/yetzt/boxing/blob/master/boxing.class.php
*/

