
Shopify Approosters 

Tässä ohjeet Shipitin käyttöönottoon Packrooster Shippingillä: 

Mikäli haluat manuaalisten toimitustapojen lisäksi dynaamiset noutopisteet näkyviin kassalle (näytetään
asiakkaan osoitetta lähimmät noutopisteet, joista asiakas voi valita mieleisensä), niin varmista, onko 
Shopify-kaupassasi käytössä "Carrier Calculated Shipping" ominaisuus. Tämä ominaisuus on 
automaattisesti päällä Shopify Advanced ja Plus-versioissa. Tätä alemmissa versioissa sen saa päälle 
joko: 

a) Maksamalla Shopifyn kuukausimaksu vuosimaksulla (annual plan), tällöin saa myös -10% 
alennuksen kuukausimaksuista. Kun olet maksanut annual planin, tulee sinun pyytää ominaisuuden 
kytkemistä päälle vielä Shopifyn tuesta. 
b) Pyytämällä Shopifyn tukea aktivoimaan tämän ominaisuuden kauppaasi. Tästä Shopify veloittaa 
kuukausimaksun lisäksi 20 USD/kk.

1. Asenna Packrooster Shipping Shopifyn App Storesta: https://apps.shopify.com/packrooster-
shipping 

2. Laita Packroosterista yleiset asetukset kuntoon haluamallasi tavalla Asetukset -> Yleiset 
asetukset. Huomioitavaa: Maatunnus Suomesta lähettäessä on "FI". Myös sisällön kuvaus on monella 
kuriirilla pakollinen, eli se kannattaa myös täyttää valmiiksi.

3. Syötä Shipitin tunnukset; valitse Asetukset -> Palveluntarjoajien asetukset -> 
Palveluntarjoaja: Shipit. Täydennä tänne API tunnus ja API salainen avain. Tunnukset saat 
tarvittaessa Shipitin asiakaspalvelusta. Täppää pois valinta kohdasta "Käytä Shipitin integraatiota 
demotilassa". Tallenna asetukset.



Tämän jälkeen valitse Packroosterista Asetukset → Toimitustavat ja noutopisteet. Täältä pääset 
määrittelemään haluamasi toimitustavat ja noutopisteet. Huomioi, että jos käytät esimerkiksi 
Matkahuollon noutopistettä Shipit:n rajapinnan kautta, on Packroosterissa kuljetusyhtiöksi valittava 
”Shipit – Matkahuolto”. Tämä pätee myös muiden kuljetusyhtiöiden osalta.

Uuden noutopisteen aktivoiminen

Jos haluat luoda uuden noutopisteen, valitse +Lisää noutopisteitä. Aloita valitsemalla kuljetusyhtiö, 
jolle haluat noutopisteen luoda. Kuljetusyhtiön kohdalta rataspyörää painamalla saat auki lisävalintoja, 
joita voi tarpeen mukaan täyttää, esimerkiksi Varoen käsiteltävä ja Säilytysajan pidennys 7vrk. 
Noutopisteiden lukumäärää säätämällä valitset kuinka monta noutopistevaihtoehtoa asiakkaalle 
esitetään kassalla. Syötä Nimi* -kenttään sisäinen tunniste toimitustavalle. Aktivoimalla Pakollinen 
puhelinnumero kassalla-kentän, pyydetään asiakkaalta kassalla puhelinnumero toimitustapaa 
valittaessa. Jos Näytetään kassalla -kenttä inaktivoidaan, toimitustapa ei näy asiakkaille kassalla vaan
ainoastaan Packroosterin ylläpidossa.



Hinnoittelu- ja Näkyvyys kassalla -osiot toimitustapojen luonnissa

Hinnoittelu -osiossa pääset määrittämään noutopistetoimituksen hinnan sekä ilmaisen toimituksen 
rajan. Hinnoittelu voidaan tehdä täysin vapaasti painoon perustuen, esimerkiksi.

Paino alkaen Hinta (€)

0 g 5,90

1000g 6,90

2000g 7,90

ja niin edelleen.



Näkyvyys kassalla  -osiossa voit asettaa erilaisia ehtoja sille, missä tapauksessa noutopiste tai 
toimitustapa näytetään kassalla. Voit rajata noutopisteen näkymään esimerkiksi vain jos tilaus sisältää 
tuotteita tietyn painon (Tilauksen paino = Tuotteiden yhteispaino + Packroosterissa asetuksissa 
määritetyn pakkausmateriaalin paino), tilauksen arvon (Tilauksen arvo), postinumeron (Sallitut-, ja 
estetyt postinumerot) mukaisesti. Lisäksi voit hallinnoida toimitustavan näkyvyyttä asettamalla 
vaaditut tuotetyypit tai tuotetunnisteet.

Huom! Shopifyn Shipping and Delivery -osioon määritetään toimitusalueita (Shipping zone, esimerkiksi 
Domestic (kotimaan toimitukset) ja Rest of World (ulkomaat)). Näkyvyys kassalla -osiossa valitse 
haluamasi toimitusalue (esimerkiksi Domestic) kohdasta Näytä vain toimitusalueilla, muuten 
toimitustapa ei tule asiakkaalle näkyviin verkkokaupan kassalla.



Luo muut, manuaaliset toimitustavat

Näitä voit luoda kahdella eri tavalla, joista toiseen tarvitset "Carrier Calculated Shipping" ominaisuuden,
kuten noutopisteidenkin kanssa. Jos sinulla EI ole Carrier Calculated Shipping ominaisuutta, voit tehdä 
toimitustavat suoraan Shopifyssa (Settings -> Shipping and delivery → Manage rates). Näille 
toimitustavoille voit määrittää suodattimeksi tilauksen kokonaissumman tai kokonaispainon. Voit 
esimerkiksi luoda saman nimisen toimitustavan eri painoilla, ja täten määritellä eri painoille eri hinnat, 
esimerkiksi:

Europe Express, 0-1,99 kg, 9,90 €
Europe Express, 2-4,99 kg, 14,90 €

Tämän jälkeen voit yhdistää nämä palvelut Packroosterissa haluamiisi Shipitin tarjoamiin 
toimitustapoihin. Tämä tapahtuu Packroosterista Asetukset -> Shopifyn toimitustavat. Kun käsittelet 
tilauksen, jossa on tiettyyn palveluun yhdistetty toimitustapa, osaa Packrooster automaattisesti luoda 
Shipitistä oikeanlaisen osoitetarran tilaukseesi.

Jos sinulla ON Carrier Calculated Shipping ominaisuus Shopify-kaupassasi, voit luoda 
edistyksellisempiä manuaalisia toimitustapoja suoraan Packroosterista valitsemalla Asetukset → 
Toimitustavat ja noutopisteet →  + Uusi toimitustapa. Näissä toimitustavoissa voit käyttää paljon 
enemmän suodattimia kuin Shopifyn toimitustavoissa. Voit esimerkiksi määritellä jonkun tietyn 
toimitustavan tuotteelle, jolla on esimerkiksi tietty tuotetunniste (tag) tai tuotetyyppi. Voit myös 
määritellä sallitut postinumerot mahdollisia last mile -toimijoita (Fiuge) varten.



Tilausten käsittely

Tilauksien käsittelyyn on sitten monta tapaa, voit fulfillata tilauksia ja tulostaa niihin osoitekortit 
seuraavilla tavoilla: 

a) Shopifysta menet tilaukseen ja sieltä More actions -> Open with Packrooster. Merkkaat tuotteet 
pakatuksi ja luot lähetyserän

b) Sama asia monikäsittelynä: Shopifyn Orders-näkymästä valitset haluamasi tilaukset ja Actions -> 
Open with Packrooster

c) Käytät Packroosterin tilaushakua tilaustenkäsittelyyn. Jos haluat hyödyn irti automaattisesta tilausten
fulfillaamisesta ja tulostamisesta, tämä on paras tapa siihen. Tätä käyttää usein verkkokaupat, joilla on 
paljon tilauksia pakattavana. 

Jos sinulla herää mitään kysymyksiä Packroosterin käyttöönotosta tai tarvitset apua, voit olla 
yhteydessä tekniseen tukeemme Approostersilla.

Tekninen tuki
support@approosters.com


