Valgfrihed i checkouten
Giv dine kunder fleksibilitet og lad dem bestemme, hvor de vil hente deres pakker. Du kan
implementere webservicen Vælg Selv Udleveringssted eller implementere en af vores ”alt-i-en”løsninger. Uanset hvilken løsning, du vælger, kan dine kunder frit vælge mellem vores mange
udleveringssteder i Danmark, Norden og Europa.

Vælg Selv Udleveringssted
Vælg Selv Udleveringssted er en webservice, du
kan tilbyde dine kunder i din webshop, så kunderne
nemt kan vælge mellem vores udleveringssteder i
Danmark, hvor de kan hente deres pakker.
Har du kunder i Sverige, Norge eller Finland, gælder
servicen også til udleveringssteder der. Dine kunder
i en række lande i Europa kan også frit vælge mellem tilgængelige udleveringssteder, og vi tilføjer
løbende flere lande gennem vores samarbejde
med DPD.
Vælg frit mellem data
Med vores webservice vælger du selv præcis, hvor
mange udleveringssteder du vil have med. Du
vælger også selv hvilke informationer om udleveringsstederne, du vil vise i din checkout. Ligesom
du kan bestemme, hvordan du vil have dem vist,
så det passer til din virksomhed. Du vælger frit
blandt disse data på Vælg Selv Udleveringssted:
• Navn på posthuset eller Pakkeboksen
• Adresse og postnummer
• Åbningstider de enkelte steder
• Koordinater, så du kan vise stederne på et
kort
• Pakkeboksen er handikapvenlig, da en del
af automaten netop er indrettet til at være
tilgængelig for handikappede. I webservicen
vises Pakkeboksen derfor i to varianter, og
det er en god idé at vise begge varianter, så
du tilgodeser alle behov.
Typer af udleveringssteder
PostNords udleveringssteder har forskellige fordele
og befinder sig inden for forskellige kategorier.
Du kan læse mere om vores udleveringssteder i
faktaarket Udlevering.

IMPLEMENTER VÆLG SELV UDLEVERINGSSTED
Benyt vores webservice
Er du kunde hos PostNord, stiller vi webservicen
gratis til din rådighed. Vil du implementere Vælg
Selv Udleveringssted i din webshop, kan du frit
bruge API’er (Application Programming Interface) for de funktioner, som indgår i servicen.
Du skal blot oprette en webservicekonto hos os
og have en API konto. Det kan du gøre på:
www.developer.postnord.com. Når du har oprettet
dig med en API konto, kan du eller din webudvikler
komme godt i gang med servicen på vores website.
Hvis du har en webshopudbyder
Måske har din webshopudbyder allerede lavet et
eget modul til Vælg Selv Udleveringssted. Hvis ikke
stiller vi gerne vores service til rådighed for dem
også. Men helt enkelt kan din webshopudvikler
oprette sig med en API konto og gå i gang.
Postnord Delivery checkout
Postnord tilbyder et fragtmodul, som samler alle
PostNords leveringsmuligheder ét sted, og gør
det nemt for dig at sætte dem op på din webshop.
Du skal blot vælge, hvilke leveringsmuligheder, du
vil tilbyde dine kunder.
Udover at være praktisk og nemt for dig som webshop, så indeholder modulet også funktioner, som
forbedrer din kundes oplevelse:
• Muligheden for selv at vælge blandt alle
PostNords posthuse/pakkebokse med Vælg
Selv Udleveringssted
• Mulighed for at bestemme, hvor på adressen
en MyPack Home må stilles, når ingen er
hjemme, med Flexlevering
Modulet er udviklet til WooCommerce, Magento,
OpenCart og Presta Shop. Det inkluderer en installationsguide og er let at installere i din webshop. Du
kan læse mere på www.developer.postnord.com.
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DanDomain webshop app
PostNord tilbyder en app til webshops, der anvender det lukkede miljø Dandomain.
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Appen er en ”alt-i-1” -løsning, som giver webshoppen mulighed for at tilbyde fire distributionsmuligheder:
• MyPack Home, pakke til din privatkundes
adresse
• MyPack Collect inkl. Udleveringskort, din kunde
kan vælge at hente pakken på ét af vores
udleveringssteder
• PostNord Parcel, pakke til din erhvervskundes
adresse
Appen indeholder samtidig integration til Pacsoft
Online, så du nemt kan gøre dine pakker klar til
forsendelse, udskrive pakkelabels samt sende
transportordrer (EDI) til PostNord.
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