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Mõisted 

• DPD – Kullerteenuse pakkuja Eestis, link: http://www.pakivedu.ee/ 

• DPD API – veebiteenus, mille abil veebikaupmees saadab ning võtab vastu DPD Eestilt 

tarnimisteenusega seotud infot. Link: 

https://docs.google.com/document/d/1dC2vVZPniVaQeCXroUtFW8RSy6XYpnMFCmdbRE

FMvc0/edit?pli=1 

• GPLv3 – tarkvara litsents, mis võimaldab tasuta tarkvara levitamist. Link: 

http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt 
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• DPD Pickup – Pakiautomaatide võrgustik Eestis, Lätis, Leedus mis võimaldab pakke kätte 

saada lähedal asuvast asukohast 

Lisatud funktsionaalsus 

• Kliendid saavad kasutada DPD Pickup teenust Eestis, Lätis, Leedus valides omale 

meelepärase korjepunkti, kuskohast pakki soovivad kätte saada. 

• DPD kullerteenus on kasutatav Eestis, Baltikumis, Euroopas. 

• DPD Pickup punktide nimekiri uueneb automaatselt kord ööpäevas. 

• Suunatud kaupmehele, kes müüb kaupu Eestis 

• DPD Eestiga sõlmitud lepingu olemasolul on võimalik pakkide andmeid saata DPD Eesti 

serverisse tellimuse makstuks märkimise hetkel 

• DPD Eestiga sõlmitud lepingu olemasolul on võimalik kutsuda DPD kuller pakke ära viima 

PrestaShopi admini tellimuste nimekirjast 

• Jälgimiskoodi lisamisel saab klient veebipoe kontole sisse logides ligipääsu lingile, millele 

klikates näeb paki teekonda 

• Klient saab tellimuse eest tasuda lunamaksega 

• Kaupmees saab määrata täiendavat tarnehinnale lisatavat lisatasu kui klient valib 

makseviisiks lunamakse. 

 

Kasutuslood 

• Klient tellib veebipoest kaupa Eesti või Läti või Leedu DPD Pickup punkti 

• Klient tellib veebipoest kaupa ja soovib, et kuller talle kauba koju toimetaks 

• Kaupmees saab saata paki andmed DPD serverisse automaatselt tellimuse makstuks  

märkimise hetkel 

• Kaupmees saab kutsuda kohale DPD kulleri 

• Klient tellib ja tasub kauba kättesaamise hetkel 

PrestaShopi nõuded 

Käesolev moodul töötab järgmiste PrestaShopi versioonidega: 

• 1.5.x.x 

• 1.6.x.x 

 

Kolmanda osapoole teegid 

Käesoleva mooduli komponent kasutab jQuery loadTemplate teeki: 

https://github.com/codepb/jquery-template 
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Paigaldamine 

Käesoleva mooduli zip failist leiate „install“ kausta, mille sees asub .tar fail. 

PrestaShopi halduspaneelis navigeerige: 

Modules -> Modules 

Valige Lisa uus moodul ning laadige .tar fail sealtkaudu üles. 

Alternatiivselt võite ka .tar faili lahti pakkida ja selle FTP kaudu üles laadida PrestaShopi modules 

kausta. 

Seadistamine 

Korrektse käitumise korral ilmub neli uut moodulit, millest kolm ilmub Transport & Logistika 

kategooria alla 

• E-Abi rippmenüü-tarneviisi plugin – (eabi_postoffice) – üldine plugin, millega tehakse rippmenüüsid 

• DPD Pickup – (eabi_dpd_parcelstore) – lisab DPD Pickup tarneviisi 

• DPD kulleriga koju või tööle – (eabi_dpd_courier) Lisab DPD kulleri tarneviisi 

Neljas moodul ilmub Maksed ja maksemoodulid kategooria alla 

• Lunamakse DPD tarnele – (DpdCodPayment) – lisab võimaluse tasuda saadetise eest selle 

kättesaamise hetkel, kui kasutab DPD tarnet. 

Paigaldage nimetatud moodulid järjekorras (eabi_postoffice, eabi_dpd_parcelstore, 

eabi_dpd_courier, DpdCodPayment). 

Kui Te mõnda tarneviisi ei soovi kasutada, siis ärge de-installeerige moodulit, vaid määrake 

moodul keelatud olekusse. 

Kui Te ei soovi kasutada lunamakset, siis jätke moodul paigaldamata või määrake moodul 

keelatud olekusse. 

DPD Pickup – Pakivedu.ee 

Siin saate seadistada DPD Pickup teenuse kättesaadavust klientidele ning lepingu olemasolul ka 

paki andmete saatmist DPD serverisse ja kulleri järgitulemist. 

• Nimetus – Kliendile kuvatav tarneviisi nimetus. Näiteks „DPD Pickup – Vali sobiv asukoht“ 

• Hind – Tarne hind kliendile ilma käibemaksuga. Käesolev hind läheb kasutusele siis, kui 

kliendi tarneaadressi riigile pole eraldi hinda deklareeritud, kuid käesolev tarneviis on 

saadaval. 

• Käibemaksu ID – Valige sobilik käibemaksu määr tarneviisile 
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• Tarne hind riigiti – Siin saate seadistada tarne hinda iga riigi kohta eraldi. Kui on 

deklareeritud sama riik mitu korda, siis viimasena deklareeritud riigi reeglid kirjutavad üle 

eelmised deklareerimised. 

o Riik – Riik, mille kohta määratleda eraldi tarne hind 

o Baastarnehind – Fikseeritud tarnehind käesoleva riigi kohta 

o Lisahind iga 10kg mis ületab paki 10kg kaalu – Täiendav tarnehind kliendile iga 

täiendava 10kg kohta, mis ületab baashinna sisse kuuluvat 10kg algkaalu, lisandub 

baastarnehinnale. Kaal võetakse toote „weight“ väljalt. 

o Tasuta tarne alates summast – Ostukorvi kogusumma ilma käibemaksuta, millest 

alates algab tasuta tarne. Tasuta tarne on keelatud, kui käesolev väli tühjaks jätta. 

o Lunamakse tasu – Lubab „tasun lunamaksega“ tarneviisi määratud riigile kui siia 

sisestatud summa on võrdne või suurem nullist. Lunamakse tasu lisatakse tarneviisi 

hinna ka siis kui tarne on tasuta. Lunamakse tuleb lubada läbi „Lunamakse DPD 

tarnele“ plugina aktiveerimise. 

• Kuva ainult DPD Pickup punktide nimetusi – „Jah“ – DPD Pickup punktide rippmenüüs 

kuvatakse ainult DPD Pickup punktide nimed. „Ei“ – DPD Pickup punktide rippmenüüs 

kuvatakse DPD Pickup punktide nimed koos aadressi, telefoninumbri ning lahtioleku 

aegadega. 

• Sorteeri DPD Pickup punktid tähtsuse järjekorras – „Jah“ – Suurematesse 

regioonidesse kuuluvad DPD Pickup punktid kuvatakse eespool, ülejäänud DPD Pickup 

punktid sorteeritakse tähestiku järjekorras. „Ei“ – DPD Pickup punktide nimekirja ei 

sorteerita. Käesolev seadistuse muutmine eeldab DPD Pickup punktide nimekirja 

uuendamist. 

• Keela käesolev tarneviis kui toote HTML kirjeldus sisaldab HTML kommentaari: <!—

no dpd_ee_module ���� - Kui lubatud ning ostukorvis leidub toode, mille kirjelduses leidub 

nimetatud HTML kommentaar, siis käesolev tarneviis ei ole kliendile saadaval. 

• Maksimaalne lubatud saadetise kaal – Vaikimisi 20 – Kui ostukorvis leidub toode, mille 

„weight“ väli on suurem kui siin väljal märgitud kaal, siis käesolev tarneviis ei ole kliendile 

saadaval. Kui jätta käesolev väli tühjaks, siis maksimaalset saadetise kaalu ei piirata. 

• Kohaletoimetamise hinna arvutusmetoodika –  

o Tellimuse kohta – Tarnehind = Käesolevas moodulis seadistatud tarne hind + 

kaalul põhinev lisahind 

o Toote kohta – Tarnehind = Käesolevas moodulis seadistatud tarnehind korrutatud 

ostukorvis olevate toodete arvuga + kaalul põhinev lisahind. 

• Luba tasuta kohaletoimetamine – Kui lubatud, ning ostukorvis olevate toodete 

koguväärtus ilma käibemaksuta on suurem kui järgmises väljas defineeritud väärtus, siis on 

tarne kliendile tasuta. 

• Minimaalne ostukorvi summa, et kohaletoimetamine oleks tasuta – Kui kliendi 

ostukorvis olevate toodete koguväärtus ilma käibemaksuta on suurem kui siin väljal 

määratud summa, siis on tarne kliendile tasuta. Kui siin väljal määratud minimaalne summa 

on väiksem kui riigi kohta määratud tasuta tarne summa, siis kliendile on tasuta tarne 

alates siin väljal märgitud summast ja riigi all määratud tasuta tarnet ignoreeritakse. 
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• Luba andmete saatmine DPD serverisse – Kui Teil on sõlmitud DPD Eestiga API 

kasutamise leping, siis saate saata automaatselt saadetise andmeid DPD-le ning kutsuda 

kullerit. Selleks tuleb käesolev seadistus lubada. 

• Luba kulleri järelekutsumine saadetisele – Kui lubatud, siis saate DPD kullerit saadetisi 

ära viima kutsuda otse PrestaShopi tellimuste nimekirjast. 

• DPD teenuse kasutajanimi – Siia sisestage DPD Eestist saadud kasutajanimi. 

• DPD teenuse salasõna – Siia sisestage DPD Eestist saadud salasõna. 

• Nimi pealekorje aadressil – Eesnimi ja Perekonnanimi paki pealekorje aadressil kui 

kohaletoimetus ebaõnnestub. 

• Firma pealekorje aadressil – Firma nimetus paki pealekorje aadressil kui kohaletoimetus 

ebaõnnestub. 

• E-post pealekorje aadressil – E-posti aadress paki pealekorje aadressil kui 

kohaletoimetus ebaõnnestub. 

• Telefon pealekorje aadressil – Telefoni number paki pealekorje aadressil kui 

kohaletoimetus ebaõnnestub. 

• Tänav pealekorje aadressil – Tänav, maja, korter paki pealekorje aadressil kui 

kohaletoimetus ebaõnnestub. 

• Linn, maakond pealekorje aadressil – Linn, maakond paki pealekorje aadressil kui 

kohaletoimetus ebaõnnestub. 

• Postiindeks pealekorje aadressil – Postiindeks paki pealekorje aadressil kuhu kuller tuleb 

pakke üles korjama. 

• Riik pealekorje aadressil – Riik paki pealekorje aadressil, kuhu kuller tuleb pakke 

korjama. Lisaks küsitakse kulleri järgitulemise ajad vastavalt pealekorje aadressi riigile ja 

postiindeksile. 

• Näita pealekorje aadressi pakisildil – Kas klient näeb pakisildil pealekorje aadressi või 

mitte. 

• Pakisiltide asend – Pakisildi välimust saab siit muuta. 

• Api URL – Veebiaadress, kuhu saata DPD API päringud. Vaikimisi: 

o Live - http://www.pakivedu.ee/rpc/gateway 

o Test - http://dpd.surflink.ee/rpc/gateway/ 

• Saate valida, millistes riikides on tarneviis saadaval. Vaikimisi on käesolev tarneviis 

saadaval Eestis, Lätis, Leedus ning vastavalt kliendi valitud riigile kuvatakse kliendile ainult 

valitud riigis olevad Pakipoed. 

• Gruppide rippmenüü laius pikslites – Kui olete käesoleva tarneviisi seadistanud üles nii, 

et eelnevalt peab klient valima regiooni/linna ja alles seejärel saab valida sobiva Pakipoe, 

siis käesolev seadistus reguleerib regiooni/linna valiku rippmenüü laiust. 

• DPD Pickup punktide rippmenüü laius pikslites – Kui DPD Pickup punktide rippmenüü 

laius ei ole Teile sobilik, siis käesoleva seadistuse abil saate seda korrigeerida. 

• Kuva kliendile kahe rippmenüü asemel üks väljastuspunktidega rippmenüü – Kui 

lubatud, siis kliendile kuvatakse koheselt kõik saadaolevad Pakipoed. Kui keelatud, siis 

klient peab esmalt valima sobiva regiooni ja alles siis saab eelnevalt valitud regioonist 

valida sobiva Pakipoe.  
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DPD – Pakivedu.ee – Pakiveoteenus 

 

Siin saate seadistada DPD kullerteenuse kättesaadavust kliendile. 

DPD kuller toob paki kohale kliendi määratud aadressile, mis võib mõnel juhul olla kliendile 

mugavam võrrelduna Pakipoe teenusega. 

Kui Teil on DPD Eestiga paki andmete saatmise leping, siis saate DPD API-ga suhtlemist 

seadistada „DPD Pickup – Pakivedu.ee“ mooduli alt. Võite Pakipoe mooduli samal ajal jätta 

keelatud olekusse. 

• Nimetus – Kliendile kuvatav tarneviisi nimetus. Näiteks „Tarne kulleriga koju“ 

• Hind – Tarne hind kliendile käibemaksuga. Käesolev hind läheb kasutusele siis, kui kliendi 

tarneaadressi riigile pole eraldi hinda deklareeritud, kuid käesolev tarneviis on saadaval. 

• Käibemaksu ID – Valige sobilik käibemaksu määr tarneviisile 

• Tarne hind riigiti – Siin saate seadistada tarne hinda iga riigi kohta eraldi. Kui on 

deklareeritud sama riik mitu korda, siis viimasena deklareeritud riigi reeglid kirjutavad üle 

eelmised deklareerimised. 

o Riik – Riik, mille kohta määratleda eraldi tarne hind. 

o Baastarnehind – Fikseeritud tarne hind käesoleva riigi kohta. 

o Lisahind iga 10kg, mis ületab paki 10kg kaalu – Täiendav tarne hind kliendile iga 

täiendava 10kg kohta, mis ületab baashinna sisse kuuluvat 10kg algkaalu, lisandub 

baastarnehinnale. Kaal võetakse toote „weight“ väljalt. 

o Tasuta tarne alates summast – Ostukorvi kogusumma ilma käibemaksuta, millest 

alates algab tasuta tarne. Tasuta tarne on keelatud, kui käesolev väli tühjaks jätta. 

o Lunamakse tasu – Lubab „tasun lunamaksega“ tarneviisi määratud riigile kui siia 

sisestatud summa on võrdne või suurem nullist. Lunamakse tasu lisatakse tarneviisi 

hinna ka siis kui tarne on tasuta. Lunamakse tuleb lubada läbi „Lunamakse DPD 

tarnele“ plugina aktiveerimise.  

• Keela käesolev tarneviis kui toote HTML kirjeldus sisaldab HTML kommentaari: <!—

no dpd_ee_module ���� - Kui lubatud ning ostukorvis leidub toode, mille kirjelduses leidub 

nimetatud HTML kommentaar, siis käesolev tarneviis ei ole kliendile saadaval. 

• Maksimaalne lubatud saadetise kaal – Vaikimisi 31.5 – Kui ostukorvis leidub toode, mille 

„weight“ väli on suurem kui siin väljal märgitud kaal, siis käesolev tarneviis ei ole kliendile 

saadaval. Kui jätta käesolev väli tühjaks, siis maksimaalset saadetise kaalu ei piirata. 

• Kohaletoimetamise hinna arvutusmetoodika –  

o Tellimuse kohta – Tarne hind = Käesolevas moodulis seadistatud tarne hind + 

kaalul põhinev lisahind 

o Toote kohta – Tarne hind = Käesolevas moodulis seadistatud tarne hind, 

korrutatud ostukorvis olevate toodete arvuga + kaalul põhinev lisahind. 

• Luba tasuta kohaletoimetamine – Kui lubatud ning ostukorvis olevate toodete 

koguväärtus ilma käibemaksuta on suurem kui järgmises väljas defineeritud väärtus, siis on 

tarne kliendile tasuta. 

• Minimaalne ostukorvi summa, et kohaletoimetamine oleks tasuta – Kui kliendi 

ostukorvis olevate toodete koguväärtus ilma käibemaksuta on suurem kui siin väljal 
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määratud summa, siis on tarne kliendile tasuta. Kui siin väljal määratud minimaalne summa 

on väiksem kui riigi kohta määratud tasuta tarne summa, siis kliendile on tasuta tarne 

alates siin väljal märgitud summast ja riigi all määratud tasuta tarnet ignoreeritakse. 

• Saate valida, millistes riikides on tarneviis saadaval. Vaikimisi on käesolev tarneviis 

saadaval Eestis, Lätis, Leedus. 

Lunamakse DPD tarnele 

Lubab klientidel tasuda tellimuse eest paki kättesaamise hetkel, kui ta on valinud tarneks DPD Pickup või 

DPD kuller. 

Kaupmees saab määrata lunamakse tasu DPD tarnemoodulite ”Tarne hind riigiti” välja alt. Kui seal on 

määratud lunamakse tasu ning käesolev moodul on aktiveeritud, siis on lunamakse ka kliendile saadaval. 

Lunamakse teenus eeldab DPD-ga lepingu sõlmimist. Ilma lepinguta ei tasu käesolevat moodulit 

aktiveerida. 

• Kliendile kuvatav kirjeldus – Käesolev nimetus kuvatakse kliendile, kui ta valib omale 

sobivat makseviisi 

• Kliendile kuvatav makseviisi nimetus – Käesolev kirjeldus kuvatakse kliendile kui ta valib 

makseviisiks lunamakse. 

• Uue tellimuse staatus – Lubab määrata sobiliku tellimuse oleku tellimustele, mida 

soovitakse tasuda lunamaksega. Vaikimisi on olekuks Ootel „Pending“ 

• Tellimuse olek paki andmte saatmiseks DPD serverisse ilma, et tellimust makstuks 

märgitaks  – Kui tellimus märkida käesolevasse olekusse, saadetakse paki andmed DPD 

serverisse koos lunamakse infoga, eeldusel, et tellimus ei ole sellel hetkel tasutuks märgi-

tud. Vaikimisi on olekuks “pending, customer accepted for COD”. Kui Te märgite sama 

oleku ka uue tellimuse staatuseks, saadetakse paki andmed kohe peale tellimuse kinnitust. 

Kui nimetatud tellimuse olekut rippmenüüs ei leidu, siis navigeerige Orders -> Statuses ja 

lisage tõlge, näiteks: “Kinnitatud, kliendile saadetakse lunapakk” 

• Luba ainult laos olevatele toodetele – Kui lubatud, siis kontrollib täiendavalt, et kõik 

ostukorvis olevad tooted oleksid laos enne kui lunamakse kasutamine võimalik on 

Paki andmete saatmine DPD API-ga 

Kui Teil on seadistatud automaatne paki andmete saatmine mooduli seadistuses, siis on Teil paki 

andmeid võimalik saata järgnevalt: 

• Navigeerige PrestaShop halduspaneelis 

Orders ->Orders 

• Avage tellimus klikates „Vaata“ ikoonile 

• Kui tegemist on tellimusega, mis kasutab käesoleva mooduli kullerteenust siis on võimalik paki 

andmeid saata DPD-le märkides tellimuse makstuks. 
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Mille järel saadetakse paki andmed DPD serverisse ja tulem salvestub tellimuse 

kommentaaridesse: 
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Kui saatmine oli ebaedukas, siis tellimuse kommentaaridesse lisatakse veateated. Klientidele 

nimetatud kommentaarid nähtaval ei ole. 

Pakikaart saadetakse e-posti aadressile. 

 

Lisaks saate pakikaarti ka välja trükkida tellimuse vaates. Klikates nupule „Trüki pakikaart“ 

Saadetud paki andmete info hoitakse tellimuse kommentaarides. 

Paki andmete saatmine DPD API-ga lunatellimustele 

Kui klient otsustab tellida lunamaksega kaupasid, siis ei tohi tellimuse andmeid saata läbi selle makstuks 

märkimise, sest sellisel juhul saadetakse DPD paki andmed serverisse nii, nagu oleks selle eest täies mahus 

tasutud ja klient saab paki tasuta kätte. 

Selle asemel tuleks määrata tellimusele spetsiaalne olek läbi seadistamise: 

Navigeerige Modules -> Maksed ja maksemoodulid -> Lunamakse DPD tarnele -> „Tellimuse olek paki 

andmte saatmiseks DPD serverisse ilma, et tellimust makstuks märgitaks“ 

Vaikimisi on olekuks: „Pending, Customer accepted for COD“ („Kinnitatud, kliendile saadetakse lunapakk“). 
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Kui tellimus liigub siin määratud olekusse, saadetakse paki andmed DPD serverisse korretkselt. Kui paki 

andmete saatmisel ajal tellimus ei ole makstuks märgitud, saadetakse DPD serverisse alati paki andmed 

selliselt, et klient peab tasuma saadetise eest, kui ta sellele järgi tuleb. 

Kui klient lunastab paki, saab kaupmees märkida tellimuse korrektselt tasutuks. 

Kulleri kutsumine DPD API-ga 

Kui Teil on seadistatud automaatne paki andmete saatmine mooduli seadistuses ning kulleri 

järeletulemine lubatud, siis on Teil kullerit võimalik järgi kutsuda järgnevalt: 

• Navigeerige PrestaShop halduspaneelis järgnevalt 

Orders -> Orders 

• Leidke „Kutsu DPD kuller“ nupp ülevalt paremalt. 

 

Klikates  nupule, avaneb kulleri järgikutsumise vorm. 

• Pealekorje kuupäev – Valige rippmenüüst sobilik kuupäev, millal kuller Teie pakkidele järgi 

tuleb. 

• Pealekorje ajavahemik – Valige rippmenüüst sobilik ajavahemik, millal kuller Teie pakkidele 

järgi tuleb. 

• Saate määratleda ka pakkide, ümbrike, aluste arvu, mida kuller peab korjama. Veenduge, 

et sisestate siia korrektse pakkide arvu. 

• Soovi korral saate kullerile edastada kommentaari, kirjutades selle saadaolevasse 

tekstilahtrisse. 
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Sobivuse korral kuvatakse Teile teavitus, millal kuller Teie pakkidele järgi tuleb, palun veenduge, et 

pakisildid oleksid välja trükitud ja pakkide külge kleebitud. Kui mitte, siis saate pakikaardid välja 

trükkida, saadetud e-mailidelt 

Kui kuller on kutsutud, siis järgnev võimalus kullerit uuesti kutsuda on alates ajast, kui kuller 

reaalselt tuleb pakke üles korjama. Sellisel juhul kuvatakse Teile teavitus infoga, millal kuller 

pakkidele järele tuleb. 

 

Litsents 

Moodul on välja lastud GPLv3 litsentsi alusel. 

 

Probleemide korral 

Moodul on paigaldatud, kuid DPD tarneviisi ei kuva 

Kui Teil on kolmanda osapoole checkout moodul, siis võite vajada täiendavaid pisimuudatusi oma 

koodis, mis võib tekitada pisikesi lisakulutusi, et moodul tööle saaks. 

Kui aga ikka pole midagi, siis soovitan korra kõik moodulid uninstallida ja uuesti peale installida. 
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DPD kullerit kuvatakse kliendile koos rippmenüüga 

Kui kliendile kuvatakse DPD kulleri asemel tühja rippmenüüd (nii nagu pildil) siis avage 

PrestaShop adminis DPD kulleri mooduli seadistused ja salvestage seaded üle. 

 

Muud probleemid 

Kui Teil on probleeme mooduli toimimisega, siis palun võtta ühendust arendajaga läbi 

http://www.e-abi.ee/vota-yhendust/ päringuvormi või e-posti aadressil info@e-abi.ee. 

 

 


