
Funkcjonalności i zastosowanie

DHL Express Commerce 



DHL Express Commerce 

Sprzedawaj wszędzie, 
wysyłaj w jednym miejscu.

Integracje E-commerce | Szybka integracja z popularnymi platformami e-commerce

Stawki w Koszyku | Produkty i ceny kont DHL Express dostępne w procesie zamówienia

Automatyzacja Wysyłki | Import zamówień ze sklepu, druk etykiet, statusy zamówień

Multi-Channel | Sprzedawaj w wielu platformach, wysyłaj w jednym miejscu



Adres 
dostawy

PłatnośćMetoda 
wysyłki

Złożenie 
zamówienia

Druk 
etykiety

Zamówienie 
kuriera

Koszyk

Kupujący
Proces zakupowy

Sprzedawca
Proces doręczenia

DHL Express Commerce 
Funkcjonalności

Od zamówienia w sklepie do doręczenia przesyłki

STAWKI W KOSZYKU DRUK ETYKIET STATUS ZAMÓWIENIA

Po wygenerowaniu etykiety, DEC aktualizuje
status zamówienia w sklepie. DEC 
umożliwia śledzenie przesyłek.

Prezentowanie stawek i dostępnych 
produktów DHL Express w sklepach Magento, 
PrestaShop i WooCommerce. 

Import zamówień i wydruk etykiet. 
Drukowanie masowe, możliwe tworzenie 
reguł dotyczących importu zamówień.



Produkty i ceny z konta DHL 
Express wyświetlane są w 

koszyku podczas wyboru opcji 
dostawy DHL Express

Koszyk
Nowe zamówienia złożone 
przez kupujących pojawiają 

się w panelu sklepu

Zamówienie w sklepie Import do DEC
Zamówienia z metodą dostawy 

DHL Express automatycznie 
pojawiają się w DEC

Walidacja adresu
DEC sprawdza poprawność 

adresu dostawy. Adres można 
poprawić lub zmienić

Druk etykiety
DHL Express Commerce 

umożliwia masowe 
drukowanie etykiet

Aktualizacja statusu
DEC aktualizuje status 

zamówienia w sklepie. Sklep 
może powiadomić kupującego

Zamówienie kurieraŚledzenie przesyłki
DHL Express Commerce

umożliwia zamówienia 
kuriera DHL Express

DHL Express Commerce 
umożliwia śledzenie przesyłki do 

jej doręczenia do kupującego

„Jak wygląda wysyłka za granicę przy pomocy            
DHL Express Commerce” (dotyczy Magento, PrestaShop, WooCommerce)

Sprzedawca
E-commerce



Nowe zamówienia złożone 
przez kupujących pojawiają 

się w panelu sklepu

Zamówienie w sklepie Wysyłka w DEC
Import zamówienia do DEC

plikiem CSV albo ręczne 
wprowadzenie danych

Walidacja adresu
DEC sprawdza poprawność 

adresu dostawy. Adres można 
poprawić lub zmienić

Druk etykiety
DHL Express Commerce 

umożliwia masowe 
drukowanie etykiet

Zamówienie kurieraŚledzenie przesyłki
DHL Express Commerce

umożliwia zamówienia 
kuriera DHL Express

DHL Express Commerce 
umożliwia śledzenie przesyłki do 

jej doręczenia do kupującego

„Jak wygląda wysyłka za granicę przy pomocy            
DHL Express Commerce” (brak wbudowanej integracji, import plikiem CSV)

Sprzedawca
E-commerce



Wypełnij 
formularz

Płatność

Uzgodnij warunki 
współpracy

Otwórz konto w 
DHL Express

Przygotuj 
zamówienia

Wysyłaj!
Połącz 

swój sklep

DHL Express Commerce 
Jak zacząć?

Otwórz konto w DHL Express a następnie zintegruj swoją 
platformę

Chcesz wiedzieć więcej o DEC? 
Odwiedź centrum pomocy:

https://dhlcommerce.zendesk.com/hc/en-gb

https://dhlcommerce.zendesk.com/hc/en-gb
http://dhldelivery.mintmedia.ourworks.pl/en/lp-ecommerce/#first_form
http://dhldelivery.mintmedia.ourworks.pl/en/lp-ecommerce/#first_form

