Meerdere zendingen uploaden.
In jouw MyParcel account kun je eenvoudig en snel in één keer meerdere verzendlabels aanmaken. Je dient hier
alleen een csv-bestand voor te uploaden. Zo hoef je niet handmatig alle gegevens in te voeren. In deze hand-out
laten we je zien hoe je dat doet.

1. Maak een zendingenbestand in Excel.
Zet hier de volgende gegevens in per zending,
als kolommen:
• Naam*
• Bedrijf
• Postcode*
• Huisnummer*
• Toevoeging

Let op! De volgende criteria zijn van toepassing:

• Straat*

• Postcode aan elkaar (geen spaties)

• Plaats*

• Toevoeging mag 4 karakters zijn

• Email

• Land = Landcode

• Eigen kenmerk

• Soort zending = in kleine letters

• Telefoonnummer

o pakket

• Land*

o ongefrankeerd

• Soort zending*

* = Verplicht

o brief

Voorbeeld:

Zie ook het voorbeeld csv-bestand in jouw Flespakket account

2. Sla jouw zendingenbestand op als CSV-bestand.
3. Login in jouw Flespakket account.
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4. G
 a naar zendingen.
Kies voor Meerdere zendingen.

5. Sleep jouw zendingenbestand naar het uploadveld.
Of upload deze via Upload een bestand.

Indien je vanuit jouw account voor meerdere webshops werkt, kies je nu eerst de webshop waarvoor de zendingen
moeten worden aangemaakt. Let op! Jouw zendingenbestand wordt uitsluitend voor de gekozen webshop geüpload!

6. K
 ies verzendopties voor jouw pakketten (optioneel).
Kies bij ‘Verzendopties Nederland’ welke verzendopties van toepassing moeten zijn op de zendingen die je
aanmaakt met een bestemming binnen Nederland. De verzendopties voor zendingen naar landen binnen
Europa of naar de rest van de Wereld zijn niet te wijzigen.
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7. Controleer

alle gegevens.
Controleer of de juiste gegevens in de juiste kolommen staan.
•

Mochten bepaalde gegevens niet in de juiste kolom staan dan kun je hier alsnog de juiste kolom kiezen.

•	Is een kruisje (i.p.v. een vinkje) aan de linkerkant van een van de rijen weergegeven? In dat geval mist in de
rij noodzakelijke informatie. Door aan de rechterkant van de tabel op het potloodje te klikken kun je deze
informatie toevoegen.

8. Importeren.
Kloppen alle gegevens in de tabel? Klik dan op Importeren (#). Jouw zendingen worden direct aangemaakt en
verschijnen in jouw zendingenoverzicht. Vanuit jouw zendingenoverzicht kun je alle verzendlabels downloaden
en printen.
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