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1. BPS API v2: Informacje podstawowe:

1.1 Adresy URL do połączenia z BPS API v2:

http://panel.bps-paczka.pl/api/api_v2.php?wsdl 

1.2 Przykład połączenia PHP:

<?php

define('WSDL', 'http://panel.bps-paczka.pl/api/api_v2.php?wsdl');
$client = new SoapClient(WSDL);
try {

$wynik = $client->Wersja();
echo $wynik;

}
catch (SoapFault $e) {

echo  $e->faultstring;
}
catch(Exception $e) {

 echo $e->getMessage();
}

?>

Metoda Wersja() nie wymaga użycia klucza API niezbędnego do autoryzacji. 
W przypadku pozostałych metod należy użyć struktury login (pkt 2.1).  
W celu uzyskania klucza API prosimy o kontakt z BPS.  
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2. Struktury:

2.1 Struktura login:
Parametr: Typ: Wymagane: Opis:

bpsid string Tak Numer klienta w systemie BPS

klucz string Tak Klucz API otrzymany od BPS

Przykład PHP:

$parametry['login']['bpsid'] = 'Numer klienta w systemie BPS';
$parametry['login']['klucz'] = 'klucz API';

2.2 Struktura przesyłka:
Parametr: Typ: Wymagane: Opis:

d integer Tak Długość przesyłki w cm

s integer Tak Szerokość przesyłki w cm

h integer Tak Wysokość przesyłki w cm

w float Tak Waga przesyłki w kg

ksz integer Nie Określenie, czy przesyłka ma kształt nieregularny, 
cylindryczny, dozwolone wartości to:

0 – nie (wartość domyślna)
1 – tak

szk integer Nie Określenie, czy przesyłka zawiera szkło, dozwolone 
wartości to:

0 – nie (wartość domyślna)
1 – tak

kar integer Nie Określenie, czy opakowanie przesyłki jest inne niż 
karton, dozwolone wartości to:

0 – nie (wartość domyślna)
1 – tak

pal integer Nie Określenie, czy przesyłka znajduje się na palecie, 
dozwolone wartości to:

0 – nie (wartość domyślna)
1 – tak

Przykład PHP:

$parametry['przesylka'][0]['d'] = 25;
$parametry['przesylka'][0]['s'] = 50;
$parametry['przesylka'][0]['h'] = 40;
$parametry['przesylka'][0]['w'] = 25.50;
$parametry['przesylka'][0]['ksz'] = 1;
$parametry['przesylka'][0]['szk'] = 1;
$parametry['przesylka'][0]['kar'] = 0;
$parametry['przesylka'][0]['pal'] = 0;
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2.3 Struktura nadawca dla metody Zamow:
Parametr: Typ: Wymagane: Opis:

typ integer Tak Określenie, czy nadawcą jest firma, czy osoba 
prywatna, dozwolone wartości to:

0 – firma/organizacja
1 – osoba prywatna

firma string (60) Tak jeżeli typ 0 Nazwa firmy

imie string (60) Tak Imię i nazwisko

ulica string Tak Nazwa ulicy

numer string (10) Tak Numer domu, lokalu

kod string Tak Kod pocztowy nadawcy

miasto string Tak Nazwa miasta

kraj string Tak Kod kraju, informacje o kodzie kraju można uzyskać 
korzystając z metody: Kraje (pkt 3.12)

telefon string (20) Tak Numer telefonu 

email string (60) Tak Adres e-mail 

powiadomienia integer Nie Określenie typu powiadomień o zmianach stanu 
zlecenia, dozwolone wartości to:

0 – nie powiadamiaj (wartość domyślna)
1 – każda zmiana statusu
2 - tylko o nadaniu nr listu

Przykład PHP:

$parametry['nadawca']['typ'] = 0;
$parametry['nadawca']['firma'] = 'Testowa s.c.';
$parametry['nadawca']['imie'] = 'Jan Kowalski';
$parametry['nadawca']['ulica'] = 'Nowaka';
$parametry['nadawca']['numer'] = '4c';
$parametry['nadawca']['kod'] = '00-100';
$parametry['nadawca']['miasto'] = 'Warszawa';
$parametry['nadawca']['kraj'] = 'PL';
$parametry['nadawca']['email'] = 'jan@kowalski.pl';
$parametry['nadawca']['telefon'] = '600600600';

2.4 Skrócona struktura nadawca dla metody Zamow:
W przypadku wybrania opcji platnik: nadawca, dane nadawcy zostaną automatycznie pobrane z konta 
klienta. Istnieje jednak możliwość modyfikacji niektórych pobranych parametrów w danych nadawcy. W 
tym celu należy skorzystać z poniższej struktury:

Parametr: Typ: Wymagane: Opis:

imie string (60) Nie Imię i nazwisko

telefon string (20) Nie Numer telefonu 

email string (60) Nie Adres e-mail 

powiadomienia integer Nie Określenie typu powiadomień o zmianach stanu 
zlecenia, dozwolone wartości to:

0 – nie powiadamiaj (wartość domyślna)
1 – każda zmiana statusu
2 - tylko o nadaniu nr listu

Przykład PHP:

$parametry['nadawca']['imie'] = 'Adam Kowalski';
$parametry['nadawca']['email'] = 'adam@kowalski.pl';
$parametry['nadawca']['telefon'] = '610610610';
$parametry['nadawca']['powiadomienia'] = 1;
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2.5 Struktura odbiorca dla metody Zamow:
Parametr: Typ: Wymagane: Opis:

typ integer Tak Określenie, czy odbiorcą jest firma, czy osoba prywatna, 
dozwolone wartości to:

0 – firma/organizacja
1 – osoba prywatna

firma string (60) Tak jeżeli typ 0 Nazwa firmy

imie string (60) Tak Imię i nazwisko

ulica string Tak Nazwa ulicy

numer string (10) Tak Numer domu, lokalu

kod string Tak Kod pocztowy odbiorcy

miasto string Tak Nazwa miasta

kraj string Tak Kod kraju, informacje o kodzie kraju można uzyskać 
korzystając z metody: Kraje (pkt 3.12)

telefon string (20) Nie Numer telefonu 

email string (60) Tak jeżeli 
powiadomienia 1 lub 2

Adres e-mail 

powiadomienia integer Nie Określenie typu powiadomień o zmianach stanu zlecenia, 
dozwolone wartości to:

0 – nie powiadamiaj (wartość domyślna)
1 – każda zmiana statusu
2 - tylko o nadaniu nr listu

Przykład PHP:

$parametry['odbiorca']['typ'] = 0;
$parametry['odbiorca']['firma'] = 'Abc s.c.';
$parametry['odbiorca']['imie'] = 'Adam Nowak';
$parametry['odbiorca']['ulica'] = 'Kowalskiego';
$parametry['odbiorca']['numer'] = '10';
$parametry['odbiorca']['kod'] = '00-200';
$parametry['odbiorca']['miasto'] = 'Warszawa';
$parametry['odbiorca']['kraj'] = 'PL';
$parametry['odbiorca']['email'] = 'adam@nowak.pl';

2.6 Skrócona struktura odbiorca dla metody Zamow:
W przypadku wybrania opcji platnik: odbiorca, dane odbiorcy zostaną automatycznie pobrane z konta 
klienta. Istnieje jednak możliwość modyfikacji niektórych pobranych parametrów w danych odbiorcy. W
tym celu należy skorzystać z poniższej struktury:

Parametr: Typ: Wymagane: Opis:

imie string (60) Nie Imię i nazwisko

telefon string (20) Nie Numer telefonu 

email string (60) Nie Adres e-mail 

powiadomienia integer Nie Określenie typu powiadomień o zmianach stanu 
zlecenia, dozwolone wartości to:

0 – nie powiadamiaj (wartość domyślna)
1 – każda zmiana statusu
2 - tylko o nadaniu nr listu

Przykład PHP:

$parametry['odbiorca']['imie'] = 'Jan Nowak';
$parametry['odbiorca']['email'] = 'jan@nowak.pl';
$parametry['odbiorca']['telefon'] = '810810810';
$parametry['odbiorca']['powiadomienia'] = 1;
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2.7 Struktura nadawca dla metody Wycen:
Parametr: Typ: Wymagane: Opis:

typ integer Tak Określenie, czy nadawcą jest firma, czy osoba 
prywatna, dozwolone wartości to:

0 – firma/organizacja
1 – osoba prywatna

kod string Tak Kod pocztowy nadawcy

kraj string Tak Kod kraju, informacje o kodzie kraju można uzyskać 
korzystając z metody: Kraje (pkt 3.12)

Przykład PHP:

$parametry['nadawca']['typ'] = 0;
$parametry['nadawca']['kod'] = '00-100';
$parametry['nadawca']['kraj'] = 'PL';

2.8 Struktura odbiorca dla metody Wycen:
Parametr: Typ: Wymagane: Opis:

typ integer Tak Określenie, czy nadawcą jest firma, czy osoba 
prywatna, dozwolone wartości to:

0 – firma/organizacja
1 – osoba prywatna

kod string Tak Kod pocztowy nadawcy

kraj string Tak Kod kraju, informacje o kodzie kraju można uzyskać 
korzystając z metody: Kraje (pkt 3.12)

Przykład PHP:

$parametry['nadawca']['typ'] = 0;
$parametry['nadawca']['kod'] = '00-100';
$parametry['nadawca']['kraj'] = 'PL';

2.9 Struktura usługi:
Parametr: Typ: Wymagane: Opis:

uslugi array Nie Tablica z kodami usług dodatkowych dostępnych
w systemie BPS

Przykład PHP:

$parametry['uslugi'][0] = 'PDI';
$parametry['uslugi'][1] = 'ODB';
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3. Metody:

3.1 Wersja:
Wynikiem działania metody jest sprawdzenie aktualnej wersji BPS API. 

3.1.1 Parametry wejściowe: 

Nazwa pola: Typ: Wymagane: Opis:

brak

3.1.2 Wywołanie: 

$client->Wersja();

3.1.3 Dane wyjściowe: 

$wynik['wersja'] = 'API BPS: 0.0.1';
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3.2 Śledzenie:
Wynikiem działania metody jest tablica zawierająca aktualną historię zlecenia 
w BPS. W tej metodzie wymagane jest użycie struktury autoryzacyjnej. 

3.2.1 Parametry wejściowe: 

Nazwa pola: Typ: Wymagane: Opis:

login array Tak Struktura login (pkt 2.1)

numer array Tak Tablica z numerami przesyłki BPS lub partnera

dane_od string Nie Określenie skąd pobrane zostaną dane o historii 
przesyłki. Brak parametru spowoduje wyświetlenie danych
z systemu BPS oraz partnera.

Inne dozwolone wartości to:

BPS – dane tylko z systemu BPS
PARTNER – dane tylko od partnera

Przykład PHP:

$parametry['login']['bpsid'] = '00001';
$parametry['login']['klucz'] = '00002';
$parametry['numer'][] = '122010000000';
$parametry['numer'][] = '122010000001';
$parametry['dane_od'] = 'BPS';

3.2.2 Wywołanie: 

$client->Sledzenie($parametry);

3.2.2 Dane wyjściowe: 

Parametr: Opis:

blad Informacja o błędzie. 

historia Tablica zawierająca informacje o aktualnym stanie przesyłki lub błąd.

Przykład A:

$wynik['blad'] = '';
$wynik['historia'][0]['numer_bps'] = '122010000000'; 
$wynik['historia'][0]['numer_partnera'] = '999999999999'; 
$wynik['historia'][0]['partner'] = 'FEDEX'; 
$wynik['historia'][0]['odebrana_przez'] = 'Jan Kowalski'; 
$wynik['historia'][0]['wynik']['BPS'][0]['czas'] = '2016-01-01 13:44:32';
$wynik['historia'][0]['wynik']['BPS'][0]['status'] = 'oczekuje';
$wynik['historia'][0]['wynik']['BPS'][0]['opis'] = 'przesyłka zapisana w systemie...';
$wynik['historia'][0]['wynik']['partner'][0] = 'Brak informacji o przesyłce...';

$wynik['historia'][1]['numer_bps'] = '122010000001'; 
$wynik['historia'][1]['wynik'] = 'Błąd E0005: Brak danych o przesyłce...';

Przykład B:

$wynik['blad'] = 'Błąd E0004: Brak tablicy z numerami przesyłek';
$wynik['historia'] = array();
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3.3 Saldo:
Wynikiem działania metody jest tablica zawierająca aktualną informacje o stanie finansów 
klienta w PLN. W tej metodzie wymagane jest użycie struktury autoryzacyjnej. 

3.3.1 Parametry wejściowe: 

Nazwa pola: Typ: Wymagane: Opis:

login array Tak Struktura login (pkt 2.1)

Przykład PHP:

$parametry['login']['bpsid'] = '00001';
$parametry['login']['klucz'] = '00002';

3.3.2 Wywołanie: 

$client->Saldo($parametry);

3.3.3 Dane wyjściowe: 

Parametr: Opis:

blad Informacja o błędzie. 

finanse Tablica zawierająca informacje o stanie finansów na koncie klienta.

Definicje w danych wyjściowych:

saldo: Stan finansów na koncie klienta w PLN.
kredyt: Maksymalny kredyt przyznany klientowi w PLN.
srodki: Stan środków dostępnych na kolejne operacje w PLN.

Przykład A:

$wynik['blad'] = '';
$wynik['finanse']['saldo'] = -5112.23; 
$wynik['finanse']['kredyt'] = 10000.00; 
$wynik['finanse']['srodki'] = 4887.77; 

Przykład B:

$wynik['blad'] = 'Błąd E0003: Błąd logowania do API';
$wynik['finanse'] = array();
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3.4 Partner:
Wynikiem działania metody jest tablica zawierająca listę partnerów dostępnych 
na koncie klienta w zależności od typu i rodzaju przesyłki. W tej metodzie wymagane jest 
użycie struktury autoryzacyjnej. 

3.4.1 Parametry wejściowe: 

Nazwa pola: Typ: Wymagane: Opis:

login array Tak Struktura login (pkt 2.1)

typ string Tak Typ zlecenia, dozwolone wartości to:

K – przesyłka krajowa
MD - przesyłka międzynarodowa drogowa
ML - przesyłka międzynarodowa lotnicza
L - przesyłka lokalna

rodzaj string Nie Rodzaj przesyłki, dozwolone wartości to:

EX – paczka
PAL - paleta
DL - dłużyca
DR - drobnica

Przykład PHP:

$parametry['login']['bpsid'] = '00001';
$parametry['login']['klucz'] = '00002';
$parametry['typ'] = 'K';
$parametry['rodzaj'] = 'EX';

3.4.2 Wywołanie: 

$client->Partnerzy($parametry);

3.4.3 Dane wyjściowe: 

Parametr: Opis:

blad Informacja o błędzie. 

partnerzy Tablica zawierająca listę partnerów dostępnych dla danego rodzaju 
wysyłki.

Przykład A:

$wynik['blad'] = '';
$wynik['partnerzy'][0]['rodzaj'] = 'EX';
$wynik['partnerzy'][0]['partnerzy'][0] = 'DHL';
$wynik['partnerzy'][0]['partnerzy'][1] = 'DPD';
$wynik['partnerzy'][0]['partnerzy'][2] = 'UPS';
$wynik['partnerzy'][1]['rodzaj'] = 'PAL';
$wynik['partnerzy'][1]['partnerzy'][0] = 'DHL';
$wynik['partnerzy'][1]['partnerzy'][1] = 'ROHLIG SUUS LOGISTICS';

Przykład B:

$wynik['blad'] = 'Błąd E0008: Brak dostępnych partnerów';
$wynik['partnerzy'] = array(); 
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3.5 DoOdbioru:
Wynikiem działania metody jest tablica zawierająca listę przesyłek oczekujących na odbiór
przez kuriera. W tej metodzie wymagane jest użycie struktury autoryzacyjnej. Tablica 
zawiera 50 najnowszych przesyłek. 

3.5.1 Parametry wejściowe: 

Nazwa pola: Typ: Wymagane: Opis:

login array Tak Struktura login (pkt 2.1)

Przykład PHP:

$parametry['login']['bpsid'] = '00001';
$parametry['login']['klucz'] = '00002';

3.5.2 Wywołanie: 

$client->DoOdbioru($parametry);

3.5.3 Dane wyjściowe: 

Parametr: Opis:

blad Informacja o błędzie. 

doodbioru Tablica zawierająca listę przesyłek oczekujących na odbiór przez 
kuriera.

Przykład A:

$wynik['blad'] = '';
$wynik['doodbioru'][0]['numer_bps'] = '00001';
$wynik['doodbioru'][0]['numer_partnera'] = '00002';
$wynik['doodbioru'][0]['data_nadania'] = '2016-02-10';
$wynik['doodbioru'][0]['partner'] = 'DHL';
$wynik['doodbioru'][0]['nadawca']['typ'] = 'os. prywatna';
$wynik['doodbioru'][0]['nadawca']['imie'] = 'Jan Kowalski';
$wynik['doodbioru'][0]['nadawca']['ulica'] = 'Nowaka';
$wynik['doodbioru'][0]['nadawca']['numer'] = '9';
$wynik['doodbioru'][0]['nadawca']['kod'] = '99-999';
$wynik['doodbioru'][0]['nadawca']['miasto'] = 'Warszawa';
$wynik['doodbioru'][0]['nadawca']['kraj'] = 'PL';
$wynik['doodbioru'][0]['nadawca']['telefon'] = '600000000';
$wynik['doodbioru'][0]['nadawca']['email'] = 'jan@kowalski.pl';
$wynik['doodbioru'][0]['odbiorca']['typ'] = 'os. prywatna';
$wynik['doodbioru'][0]['odbiorca']['imie'] = 'Adam Nowak';
$wynik['doodbioru'][0]['odbiorca']['ulica'] = 'Ogrodowa';
$wynik['doodbioru'][0]['odbiorca']['numer'] = '22';
$wynik['doodbioru'][0]['odbiorca']['kod'] = '00-001';
$wynik['doodbioru'][0]['odbiorca']['miasto'] = 'Warszawa';
$wynik['doodbioru'][0]['odbiorca']['kraj'] = 'PL';
$wynik['doodbioru'][0]['odbiorca']['telefon'] = '123123123';
$wynik['doodbioru'][0]['odbiorca']['email'] = 'adam@nowak.pl';

Przykład B:

$wynik['blad'] = 'Błąd E0009: Brak danych o przesyłkach do odbioru przez kuriera';
$wynik['doodbioru'] = array();
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3.6 Odebrana:
Metoda umożliwia przesłanie potwierdzenia odbioru przesyłki przez kuriera. Potwierdzenie 
odbioru możliwe jest tylko dla przesyłek posiadających status „U nadawcy”. W tej metodzie
wymagane jest użycie struktury autoryzacyjnej. 

3.6.1 Parametry wejściowe: 

Nazwa pola: Typ: Wymagane: Opis:

login array Tak Struktura login (pkt 2.1)

numer array Tak Tablica z numerami przesyłki BPS lub partnera

Przykład PHP:

$parametry['login']['bpsid'] = '00001';
$parametry['login']['klucz'] = '00002';
$parametry['numer'][] = '122010000000';
$parametry['numer'][] = '122010000001';

3.6.2 Wywołanie: 

$client->Odebrana($parametry);

3.6.3 Dane wyjściowe: 

Parametr: Opis:

blad Informacja o błędzie. 

odbior Tablica zawierająca potwierdzenie odbioru przesyłki przez kuriera lub 
błąd. 

Przykład A:

$wynik['blad'] = '';
$wynik['odbior'][0]['numer'] = '122010000000'; 
$wynik['odbior'][0]['wynik'] = 'Zapisano';
$wynik['odbior'][1]['numer'] = '122010000001'; 
$wynik['odbior'][1]['wynik'] = 'Błąd E0011: Aktualny status przesyłki nie zezwala...';

Przykład B:

$wynik['blad'] = 'Błąd E0004: Brak tablicy z numerami przesyłek';
$wynik['odbior'] = array();
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3.7 Listy:
Metoda umożliwia pobranie dokumentów przewozowych w PDF. Pobranie dokumentów możliwe jest
tylko dla przesyłek posiadających statusy: „U nadawcy”, „W doręczeniu” oraz „Doręczona”. 
W tej metodzie wymagane jest użycie struktury autoryzacyjnej. 

3.7.1 Parametry wejściowe: 

Nazwa pola: Typ: Wymagane: Opis:

login array Tak Struktura login (pkt 2.1)

numer array Tak Tablica z numerami przesyłki BPS lub partnera

dokument_od string Tak Skąd pobrać dokument, dozwolone wartości to:

PARTNER – dokument od partnera
BPS – dokument od BPS

dokument_typ string Tak Typ dokumentu, dozwolone wartości to:

LP – list przewozowy
BLP – etykieta
PK – potwierdzenie dla kuriera

Przykład PHP:

$parametry['login']['bpsid'] = '00001';
$parametry['login']['klucz'] = '00002';
$parametry['dokument_od'] = 'PARTNER';
$parametry['dokument_typ'] = 'LP';
$parametry['numer'][] = '122010000000';
$parametry['numer'][] = '122010000001';

3.7.2 Wywołanie: 

$client->Listy($parametry);

3.7.3 Dane wyjściowe: 

Parametr: Opis:

blad Informacja o błędzie. 

listy Tablica zawierająca dokumenty PDF zakodowane w Base64 lub błąd. 

Przykład A:

$wynik['blad'] = '';
$wynik['listy'][0]['numer'] = '122010000000';
$wynik['listy'][0]['wynik']['numer_bps'] = '122010000000';
$wynik['listy'][0]['wynik']['numer_partnera'] = '00000000000';
$wynik['listy'][0]['wynik']['partner'] = 'DHL';
$wynik['listy'][0]['wynik']['typ'] = 'LP';
$wynik['listy'][0]['wynik']['pdf_base64'] ='JVBERi0xLjcKJeLjz9MKNiAwIG9i...';
$wynik['listy'][1]['numer'] = '122010000000';
$wynik['listy'][1]['wynik']['blad'] = 'Błąd E0306: List przewozowy od partnera...';

Przykład B:

$wynik['blad'] = 'Błąd E0004: Brak tablicy z numerami przesyłek';
$wynik['listy'] = array();
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3.8 ZapiszPotNadania:
Metoda umożliwia utworzenie i pobranie zbiorczego potwierdzenia nadania przesyłek w PDF. 
Utworzenie dokumentu możliwe jest dla przesyłek posiadających statusy: „U nadawcy”. W tej
metodzie wymagane jest użycie struktury autoryzacyjnej. 

3.8.1 Parametry wejściowe: 

Nazwa pola: Typ: Wymagane: Opis:

login array Tak Struktura login (pkt 2.1)

numer array Tak Tablica z numerami przesyłki BPS lub partnera

partner string Tak Identyfikator partnera, dozwolone wartości to:

DHL – dla przesyłek DHL
DPD – dla przesyłek DPD
GLS – dla przesyłek GLS

odebrane integer Nie Określenie, czy przesyłki mają zostać oznaczone jako 
odebrane, dozwolone wartości to:

0 – nie (wartość domyślna)
1 – tak

Przykład PHP:

$parametry['login']['bpsid'] = '00001';
$parametry['login']['klucz'] = '00002';
$parametry['partner'] = 'DHL';
$parametry['odebrane'] = 1;
$parametry['numer'][] = '122010000000';
$parametry['numer'][] = '122010000001';

3.8.2 Wywołanie: 

$client->ZapiszPotNadania($parametry);

3.8.3 Dane wyjściowe: 

Parametr: Opis:

blad Informacja o błędzie. 

zapisane Tablica zawierająca zapisane w systemie dokumenty PDF zakodowane w 
Base64. 

wykluczone Tablica zawierająca wykluczone z powodu błędów numery przesyłek.

odebrane Tablica zawierająca potwierdzenie odbioru przesyłki przez kuriera  lub 
błąd.

Przykład A:

$wynik['blad'] = '';
$wynik['nadania']['zapisane'][0]['pdf_base64'] => JVBERi0xLjQKJeLjz9MKMy;
$wynik['nadania']['zapisane'][0]['nadawca'] => tablica z danymi nadawcy
$wynik['nadania']['zapisane'][0]['zawiera'][0]['numer'] => '122010000000';
$wynik['nadania']['zapisane'][0]['zawiera'][0]['data_nadania'] => '2016-01-01';
$wynik['nadania']['wykluczone'][0]['numer'] ='122010000009';
$wynik['nadania']['wykluczone'][0]['wynik'] ='Błąd E0011...';
$wynik['nadania']['odebrane'][0]['numer'] ='122010000010';
$wynik['nadania']['odebrane'][0]['wynik'] ='Zapisano';

Przykład B:

$wynik['blad'] = 'Błąd E0019: Brak lub niedozwolony partner';
$wynik['nadania'] = array();
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3.9 PobierzPotNadania:
Metoda umożliwia pobranie wcześniej utworzonych zbiorczych potwierdzeń nadania przesyłek 
w PDF. W tej metodzie wymagane jest użycie struktury autoryzacyjnej. 

3.9.1 Parametry wejściowe: 

Nazwa pola: Typ: Wymagane: Opis:

login array Tak Struktura login (pkt 2.1)

numer array Tak Tablica z numerami przesyłki BPS lub partnera

Przykład PHP:

$parametry['login']['bpsid'] = '00001';
$parametry['login']['klucz'] = '00002';
$parametry['numer'][] = '122010000000';
$parametry['numer'][] = '122010000001';

3.9.2 Wywołanie: 

$client->PobierzPotNadania($parametry);

3.9.3 Dane wyjściowe: 

Parametr: Opis:

blad Informacja o błędzie. 

zapisane Tablica zawierająca zapisane w systemie dokumenty PDF zakodowane w 
Base64. 

wykluczone Tablica zawierająca wykluczone z powodu błędów numery przesyłek.

Przykład A:

$wynik['blad'] = '';
$wynik['nadania']['zapisane'][0]['pdf_base64'] => JVBERi0xLjQKJeLjz9MKMy;$wynik['nadania']
['zapisane'][0]['partner'] => 'DHL'
$wynik['nadania']['zapisane'][0]['nadawca'] => tablica z danymi nadawcy
$wynik['nadania']['zapisane'][0]['zawiera'][0]['numer'] => '122010000000';
$wynik['nadania']['zapisane'][0]['zawiera'][0]['data_nadania'] => '2016-01-01';
$wynik['nadania']['zapisane'][0]['zawiera'][1]['numer'] => '122010000002';
$wynik['nadania']['zapisane'][0]['zawiera'][1]['data_nadania'] => '2016-01-01';
$wynik['nadania']['wykluczone'][0]['numer'] ='122010000009';
$wynik['nadania']['wykluczone'][0]['wynik'] ='Błąd E0011...';
$wynik['nadania']['wykluczone'][1]['numer'] ='122010000010';
$wynik['nadania']['wykluczone'][1]['wynik'] ='Błąd E0021...';

Przykład B:

$wynik['blad'] = 'Błąd E0004: Brak tablicy z numerami przesyłek';
$wynik['nadania'] = array();
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3.10 Godziny:
Metoda umożliwia sprawdzenie dostępności godzin nadania. Wynik metody może się różnić w 
zależności od daty i godziny sprawdzania. W tej metodzie wymagane jest użycie struktury 
autoryzacyjnej. 

3.10.1 Parametry wejściowe: 

Nazwa pola: Typ: Wymagane: Opis:

login array Tak Struktura login (pkt 2.1)

nadanie string Tak Data nadania w formie: RRRR-MM-DD

Przykład PHP:

$parametry['login']['bpsid'] = '00001';
$parametry['login']['klucz'] = '00002';
$parametry['nadanie'] = '2016-01-01';

3.10.2 Wywołanie: 

$client->Godziny($parametry);

3.10.3 Dane wyjściowe: 

Parametr: Opis:

blad Informacja o błędzie. 

godziny Tablica przedziałów godzinowych dostępnych do nadania.

Przykład A:

$wynik['blad'] = '';
$wynik['godziny'][0] => '10:00-12:00';
$wynik['godziny'][1] => '10:00-13:00';
$wynik['godziny'][2] => '10:00-14:00';
$wynik['godziny'][3] => '10:00-16:00';

Przykład B:

$wynik['blad'] = 'Błąd E0106: Brak dostępnych godzin nadania na dziś';
$wynik['godziny'] =  array();
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3.11 Uslugi:
Metoda umożliwia sprawdzenie kodów usług dodatkowych dostępnych w API. W tej metodzie 
wymagane jest użycie struktury autoryzacyjnej. 

3.11.1 Parametry wejściowe: 

Nazwa pola: Typ: Wymagane: Opis:

login array Tak Struktura login (pkt 2.1)

partner string Nie Identyfikator partnera. Dozwolone dla klienta wartości 
można sprawdzić korzystając z metody Partnerzy()

Przykład PHP:

$parametry['login']['bpsid'] = '00001';
$parametry['login']['klucz'] = '00002';
$parametry['partner'] = 'DHL';

3.11.2 Wywołanie: 

$client->Uslugi($parametry);

3.11.3 Dane wyjściowe: 

Parametr: Opis:

blad Informacja o błędzie. 

uslugi Tablica zawierająca kody i nazwy usług dodatkowych.

Przykład A:

$wynik['blad'] = ''; 
$wynik['uslugi'][0][partner] = 'DHL';
$wynik['uslugi'][0][uslugi][0][kod] = 'D1722';
$wynik['uslugi'][0][uslugi][0][nazwa] = 'Doręczenie w godzinach 17 do 22';
$wynik['uslugi'][0][uslugi][1][kod] = 'ODB';
$wynik['uslugi'][0][uslugi][1][nazwa] = 'Odbiór własny';
$wynik['uslugi'][1][partner] = 'FEDEX';
$wynik['uslugi'][1][uslugi][0][kod] = 'ODB';
$wynik['uslugi'][1][uslugi][0][nazwa] = 'Odbiór własny';

Przykład B:

$wynik['blad'] = 'Błąd E0107: Brak dostępnych usług dodatkowych'; 
$wynik['uslugi'] = array();
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3.12 Kraje:
Metoda umożliwia pobranie listy krajów i ich kodów dostępnych w API. W tej metodzie 
wymagane jest użycie struktury autoryzacyjnej. 

3.12.1 Parametry wejściowe: 

Nazwa pola: Typ: Wymagane: Opis:

login array Tak Struktura login (pkt 2.1)

Przykład PHP:

$parametry['login']['bpsid'] = '00001';
$parametry['login']['klucz'] = '00002';

3.12.2 Wywołanie: 

$client->Kraje($parametry);

3.12.3 Dane wyjściowe: 

Parametr: Opis:

blad Informacja o błędzie. 

kraje Tablica zawierająca kody i nazwy krajów.

Przykład A:

$wynik['blad'] = ''; 
$wynik['kraje'][0][kod] = 'PL';
$wynik['kraje'][0][nazwa] = 'Polska';
$wynik['kraje'][1][kod] = 'DE';
$wynik['kraje'][1][nazwa] = 'Niemcy';

Przykład B:

$wynik['blad'] = 'Błąd E0003: Błąd logowania do API'; 
$wynik['kraje'] = array();
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3.13 Wycen:
Metoda umożliwiająca wycenę przesyłki w systemie BPS. W tej metodzie wymagane jest użycie
struktury autoryzacyjnej.

3.13.1 Parametry wejściowe: 

Nazwa pola: Typ: Wymagane: Opis:

login array Tak Struktura login (pkt 2.1)

typ string Tak Typ zlecenia, dozwolone wartości to:

K – przesyłka krajowa
MD - przesyłka międzynarodowa drogowa
ML - przesyłka międzynarodowa lotnicza
L - przesyłka lokalna

doreczenie string Nie Typ doręczenia:

STD – standard (wartość domyślna)
DO9 – doręczenie do godziny 9
DO12 – doręczenie do godziny 12

platnik integer Nie Określenie kto jest płatnikiem, dozwolone 
wartości to:

0 – zleceniodawca (wartość domyślna)
1 – nadawca 
2 - odbiorca

lpr integer Nie Określenie, czy list przewozowy ma zostać 
wypisany ręcznie, dozwolone wartości to:

0 – nie (wartość domyślna)
1 – tak

pobranie float Nie Określenie wartości pobrania w PLN.

Wartość domyślna: 0.00

pobranie_zwrot string Nie Czas zwrotu pobrania:

STD – standard (wartość domyślna)
DO3 – zwrot pobrania do 3 dni
DO5 – zwrot pobrania do 5 dni

ubezpieczenie float Nie Określenie wartości ubezpieczenia w PLN.

Wartość domyślna: 0.00

przesylka array Tak Tablica z listą przesyłek do zlecenia. 
Struktura przesyłka (pkt 2.2)

uslugi array Nie Tablica z listą usług dodatkowych. 
Struktura usługi (pkt 2.9)

nadawca array Nie, jeżeli  platnik = 1; Tablica z danymi adresowymi nadawcy. 
Struktura nadawca (pkt 2.7) 

odbiorca array Nie, jeżeli platnik = 2; Tablica z danymi adresowymi odbiorcy. 
Struktura odbiorca (pkt 2.8)

Przykład PHP:

$parametry['login']['bpsid'] = '00001';
$parametry['login']['klucz'] = '00002';
$parametry['typ'] = 'K';
$parametry['doreczenie'] = 'STD';
$parametry['przesylka'][0]['d'] = 100;
$parametry['przesylka'][0]['s'] = 50;
$parametry['przesylka'][0]['h'] = 50;
$parametry['przesylka'][0]['w'] = 5.22;
$parametry['przesylka'][0]['ksz'] = 1;
$parametry['przesylka'][0]['szk'] = 1;
$parametry['przesylka'][0]['kar'] = 0;
$parametry['przesylka'][0]['pal'] = 0;
$parametry['nadawca']['typ'] = 0;
$parametry['nadawca']['kod'] = '00-100';
$parametry['nadawca']['kraj'] = 'PL';
$parametry['odbiorca']['typ'] = 0;
$parametry['odbiorca']['kod'] = '00-200';
$parametry['odbiorca']['kraj'] = 'PL';
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3.13.2 Wywołanie: 

$client->Wycen($parametry);

3.13.3 Dane wyjściowe: 

Parametr: Opis:

blad Informacja o błędzie. 

dostepny Tablica zawierająca wycenę przesyłek dla partnerów.

wykluczony Tablica z informacją o przyczynie wykluczenia partnera.

Przykład A:

$wynik['blad'] = '';
$wynik['dostepny'][0]['rodzaj'] = 'EX';
$wynik['dostepny'][0]['partner'] = 'DHL';
$wynik['dostepny'][0]['cena']['netto'] = '100.00';|
$wynik['dostepny'][0]['cena']['netto'] = '123.00';
$wynik['dostepny'][1]['rodzaj'] = 'PAL';
$wynik['dostepny'][1]['partner'] = 'ROHLIG SUUS LOGISTICS';
$wynik['dostepny'][1]['cena']['netto'] = '200.00';|
$wynik['dostepny'][1]['cena']['netto'] = '246.00';
$wynik['wykluczony'][0] = 'Usługa DOP niedostępna dla partnera GLS';
$wynik['wykluczony'][1] = 'Błąd wyceny pobrania dla partnera UPS';

Przykład B:

$wynik['blad'] = 'Błąd E0003: Błąd logowania do API'; 
$wynik['partnerzy'] = array();
$wynik['wykluczony'] = array();
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4. Zamow:
Metoda umożliwiająca złożenie zamówienia w systemie BPS. W tej metodzie wymagane jest 
użycie struktury autoryzacyjnej. 

4.1 Parametry wejściowe: 
Nazwa pola: Typ: Wymagane: Opis:

login array Tak Struktura login (pkt 2.1)

test integer Nie Określenie, czy przesyłka ma otrzymać status 
„Testowej”, dozwolone wartości to:

0 – nie (wartość domyślna)
1 – tak

Wartość „tak” pomija ustawienia parametru zlecona

typ string Tak Typ zlecenia, dozwolone wartości to:

K – przesyłka krajowa
MD - przesyłka międzynarodowa drogowa
ML - przesyłka międzynarodowa lotnicza
L - przesyłka lokalna

doreczenie string Nie Typ doręczenia:

STD – standard (wartość domyślna)
DO9 – doręczenie do godziny 9
DO12 – doręczenie do godziny 12

partner string Tak Identyfikator partnera. Dozwolone dla klienta wartości 
można sprawdzić korzystając z metody Partnerzy()

nadanie string Tak Data nadania w formie: RRRR-MM-DD

nadanie_od string Tak Godzina nadania od w formie: GG:MM

Dostępność godzin nadania można sprawdzić dzięki 
metodzie Godziny()

nadanie_do string Tak Godzina nadania do w formie: GG:MM

Dostępność godzin nadania można sprawdzić dzięki 
metodzie Godziny()

zlecona integer Nie Określenie, czy przesyłka ma otrzymać status „Zlecona”,
dozwolone wartości to:

0 – nie (wartość domyślna)
1 – tak

lpr integer Nie Określenie, czy list przewozowy ma zostać wypisany 
ręcznie, dozwolone wartości to:

0 – nie (wartość domyślna)
1 – tak

zawartosc string (30) Tak Określenie zawartości przesyłki

uwagi string (100) Nie Uwagi do zamówienia

pobranie float Nie Określenie wartości pobrania w PLN.

Wartość domyślna: 0.00

pobranie_dla integer Nie Określenie kto otrzymuje zwrot pobrania, dozwolone 
wartości to:

0 – nadawca (wartość domyślna)
1 – zleceniodawca

pobranie_raport integer Nie Określenie, czy wysłać raport z rozliczenia pobrania, 
dozwolone wartości to:

0 – nie (wartość domyślna)
1 – tak

pobranie_zwrot string Nie Czas zwrotu pobrania:

STD – standard (wartość domyślna)
DO3 – zwrot pobrania do 3 dni
DO5 – zwrot pobrania do 5 dni

bank string Tak, jeżeli 
pobranie_dla = 0

Numer konta bankowego nadawcy

Strona: 21/27 



Nazwa pola: Typ: Wymagane: Opis:

ubezpieczenie float Nie Określenie wartości ubezpieczenia w PLN.

Wartość domyślna: 0.00

przesylka array Tak Tablica z listą przesyłek do zlecenia. 
Struktura przesyłka (pkt 2.2)

uslugi array Nie Tablica z listą usług dodatkowych. 
Struktura usługi (pkt 2.9)

dokumenty string Tak, jeżeli 
aktywna  usługa 
ZPD  

Opis dokumentów przy aktywnej usłudze ZPD „zwrot 
dokumentów”.

platnik integer Nie Określenie kto jest płatnikiem, dozwolone wartości to:

0 – zleceniodawca (wartość domyślna)
1 – nadawca 
2 - odbiorca

powiadomienia integer Nie Określenie, czy powiadamiać o każdej zmianie stanu 
zlecenia. Opcja włączona bierze pod uwagę parametr 
powiadomienia ze struktur nadawca oraz odbiorca.

0 – wyłączone 
1 – włączone (wartość domyślna)

nadawca array Nie, jeżeli  
platnik = 1;

Tablica z danymi adresowymi nadawcy. 
Struktura nadawca (pkt 2.3) lub skrócona struktura 
nadawca (pkt 2.4)

odbiorca array Nie, jeżeli 
platnik = 2;

Tablica z danymi adresowymi odbiorcy. 
Struktura odbiorca (pkt 2.5) lub skrócona struktura 
odbiorca (pkt 2.6)

Przykład A:

$parametry['login']['bpsid'] = '00001';
$parametry['login']['klucz'] = '00002';
$parametry['typ'] = 'K';
$parametry['doreczenie'] = 'STD';
$parametry['partner'] = 'FEDEX';
$parametry['nadanie'] = '2016-01-01';
$parametry['nadanie_od'] = '09:00';
$parametry['nadanie_do'] = '16:00';
$parametry['zlecona'] = 1;
$parametry['lpr'] = 1;
$parametry['dokumenty'] = 'podpisana faktura';
$parametry['zawartosc'] = 'zabawki';
$parametry['pobranie'] = 129.99;
$parametry['pobranie_kto'] = 0;
$parametry['pobranie_raport'] = 0;
$parametry['pobranie_zwrot'] = 'DO3';
$parametry['bank'] = '10 1000 1000 0000 0001 1234 1234';
$parametry['ubezpieczenie'] = 129.99;
$parametry['platnik'] = 0;
$parametry['przesylka'][0]['d'] = 100;
$parametry['przesylka'][0]['s'] = 50;
$parametry['przesylka'][0]['h'] = 50;
$parametry['przesylka'][0]['w'] = 5.22;
$parametry['przesylka'][0]['ksz'] = 1;
$parametry['przesylka'][0]['szk'] = 1;
$parametry['przesylka'][0]['kar'] = 0;
$parametry['przesylka'][0]['pal'] = 0;
$parametry['uslugi'][0] = 'ODB';
$parametry['uslugi'][1] = 'ZPD';
$parametry['nadawca']['typ'] = 0;
$parametry['nadawca']['firma'] = 'Testowa s.c.';
$parametry['nadawca']['imie'] = 'Jan Kowalski';
$parametry['nadawca']['ulica'] = 'Nowaka';
$parametry['nadawca']['numer'] = '4c';
$parametry['nadawca']['kod'] = '00-100';
$parametry['nadawca']['miasto'] = 'Warszawa';
$parametry['nadawca']['kraj'] = 'PL';
$parametry['nadawca']['email'] = 'jan@kowalski.pl';
$parametry['nadawca']['telefon'] = '600600600';
$parametry['nadawca']['powiadomienia'] = 1;
$parametry['odbiorca']['typ'] = 0;
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$parametry['odbiorca']['firma'] = 'Abc s.c.';
$parametry['odbiorca']['imie'] = 'Adam Nowak';
$parametry['odbiorca']['ulica'] = 'Kowalskiego';
$parametry['odbiorca']['numer'] = '10';
$parametry['odbiorca']['kod'] = '00-200';
$parametry['odbiorca']['miasto'] = 'Warszawa';
$parametry['odbiorca']['kraj'] = 'PL';
$parametry['odbiorca']['email'] = 'adam@nowak.pl';
$parametry['odbiorca']['telefon'] = '900900900';
$parametry['odbiorca']['powiadomienia'] = 1;

4.2 Wywołanie: 

$client->Zamow($parametry);

4.3 Dane wyjściowe: 

Parametr: Opis:

blad Informacja o błędzie. 

zamow Numer zamówienia w systemie BPS.

Przykład A:

$wynik['blad'] = '';
$wynik['zamow']['numer_bps'] => '122010000009';
$wynik['zamow']['wynik'] => 'Zapisano';

Przykład B:

$wynik['blad'] = 'Błąd E0040: Niedozwolona wartość pola: platnik';
$wynik['zamow'] = array();
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5. Błędy:

5.1 Tabela błędów API:
Kod błędu: Opis:

E0001 Brak numeru BPSID

E0002 Brak klucza API

E0003 Błąd logowania do API

E0004 Brak tablicy z numerami przesyłek

E0005 Brak danych o przesyłce

E0006 Brak typu zlecenia

E0007 Nieznany typ zlecenia

E0008 Brak dostępnych partnerów

E0009 Brak danych o przesyłkach do odbioru przez kuriera

E0010 Wybrana przesyłka nie ma aktywnej usługi PS GLS

E0011 Aktualny status przesyłki nie zezwala na wykonanie operacji

E0012 Nieznany rodzaj przesyłki

E0013 Brak lub nieznany typ dokumentu

E0014 Brak lub nieznany typ partnera

E0015 Etykieta BPS niedostępna

E0016 Etykieta GLS niedostępna, aktywne usługi PS lub PR

E0017 List przewozowy GLS niedostępny

E0018 List przewozowy DPD niedostępny

E0019 Brak lub niedozwolony partner

E0020 Przesyłka innego partnera

E0021 Wybrana przesyłka znajduje się już w zestawieniu nadań

E0022 Wybrana przesyłka nie ma jeszcze dodanego potwierdzenia nadania

E0023 Niedozwolona wartość pola: odebrane

E0024 Niedozwolona wartość pola: partner

E0029 Niedozwolona wartość pola: doreczenie

E0030 Niedozwolona wartość pola: typ

E0031 Brak lub przeszła data nadania

E0032 Niedozwolona wartość pola: zlecona

E0033 Podaj zawartość przesyłki

E0034 Wartość pobrania ma błędną formę

E0035 Wartość ubezpieczenia ma błędną formę

E0036 Wartość ubezpieczenia nie może być mniejsza od wartości pobrania

E0037 Niedozwolona wartość pola: lpr

E0038 Niedozwolona wartość pola: pobranie_raport

E0039 Niedozwolona wartość pola: pobranie_dla

E0040 Niedozwolona wartość pola: platnik

E0041 Brak tablicy z listą przesyłek

E0042 Długość w przesyłce nr: X ma błędną formę

E0043 Szerokość w przesyłce nr: X ma błędną formę

E0044 Wysokość w przesyłce nr: X ma błędną formę

E0045 Waga w przesyłce nr: X ma błędną formę

E0046 Niedozwolona wartość pola: kształt w przesyłce nr: X

E0047 Niedozwolona wartość pola: szkło w przesyłce nr: X

E0048 Niedozwolona wartość pola: opakowanie w przesyłce nr: X

E0049 Niedozwolona wartość pola: paleta w przesyłce nr: X

E0050 Brak lub partner niedostępny dla tego typu zlecenia, wybierz z listy: 

E0051 Brak dostępnych partnerów
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Kod błędu: Opis:

E0052 Przedmiot XXX wyłączony z przewozu

E0053 Brak numeru konta do pobrania

E0054 Numer konta jest zbyt krótki lub zawiera niedozwolone znaki

E0055 Niedozwolona wartość pola: powiadomienia

E0056 Niedozwolona wartość pola: dane_od

E0060 Brak tablicy z adresem nadawcy

E0061 Niedozwolona wartość pola: typ, w danych nadawcy

E0062 Pole firma, w danych nadawcy, jest puste lub zawiera niedozwolone znaki

E0063 Pole imię i nazwisko, w danych nadawcy, jest puste lub zawiera niedozwolone znaki

E0064 Brak imienia lub nazwiska w danych nadawcy

E0065 Pole ulica, w danych nadawcy, jest puste lub zawiera niedozwolone znaki

E0066 Pole numer, w danych nadawcy, jest puste lub zawiera niedozwolone znaki

E0067 Pole miasto, w danych nadawcy, jest puste lub zawiera niedozwolone znaki

E0068 Pole kraj, w danych nadawcy, jest puste lub ma błędną formę

E0069 Niedozwolona wartość pola: kraj, w danych nadawcy

E0070 Pole kod pocztowy, w danych nadawcy, jest puste

E0071 Pole kod pocztowy, w danych nadawcy, zawiera niedozwolone znaki

E0072 Pole kod pocztowy, w danych nadawcy, ma błędną formę, podaj kod w formie: XXXX

E0073 Pole e-mail, w danych nadawcy, jest puste lub zawiera niedozwolone znaki

E0074 Pole telefon, w danych nadawcy, jest puste, zawiera niedozwolone znaki lub jest zbyt krótkie 

E0075 Pole telefon dla kraju PL może zawierać jedynie X cyfr

E0076 Niedozwolona wartość pola: powiadomienia, w danych nadawcy

E0077 Pole numer, w danych nadawcy, może zawierać maksymalnie XX znaków

E0078 Pole e-mail, w danych nadawcy, może zawierać maksymalnie XX znaków

E0079 Pole firma oraz imię i nazwisko, w danych nadawcy, są takie same

E0080 Kod pocztowy, w danych nadawcy, nie istnieje

E0084 Brak tablicy z adresem odbiorcy

E0085 Niedozwolona wartość pola: typ, w danych odbiorcy

E0086 Pole firma, w danych odbiorcy, jest puste lub zawiera niedozwolone znaki

E0087 Pole imię i nazwisko, w danych odbiorcy, jest puste lub zawiera niedozwolone znaki

E0089 Brak imienia lub nazwiska w danych odbiorcy

E0090 Pole ulica, w danych odbiorcy, jest puste lub zawiera niedozwolone znaki

E0091 Pole numer, w danych odbiorcy, jest puste lub zawiera niedozwolone znaki

E0092 Pole miasto, w danych odbiorcy, jest puste lub zawiera niedozwolone znaki

E0093 Pole kraj, w danych odbiorcy, jest puste lub ma błędną formę

E0094 Niedozwolona wartość pola: kraj, w danych odbiorcy

E0095 Pole kod pocztowy, w danych odbiorcy, jest puste

E0096 Pole kod pocztowy, w danych odbiorcy, zawiera niedozwolone znaki

E0097 Pole kod pocztowy, w danych odbiorcy, ma błędną formę, podaj kod w formie: XXXXX

E0098 Pole e-mail, w danych odbiorcy, zawiera niedozwolone znaki

E0099 Pole telefon, w danych odbiorcy, zawiera niedozwolone znaki lub jest zbyt krótkie

E0100 Pole telefon dla kraju PL może zawierać jedynie X cyfr

E0101 Niedozwolona wartość pola: powiadomienia w danych odbiorcy

E0102 Podaj e-mail do powiadomień w danych odbiorcy

E0103 Pole numer, w danych odbiorcy, może zawierać maksymalnie XX znaków

E0104 Pole e-mail, w danych odbiorcy, może zawierać maksymalnie XX znaków

E0105 Pole firma oraz imię i nazwisko, w danych odbiorcy, są takie same

E0106 Kod pocztowy w danych odbiorcy nie istnieje

E0107 Dla przesyłek krajowych i lokalnych kraj nadawcy i odbiorcy musi być ustawiony jako PL

E0108 Dla przesyłek krajowych i lokalnych kraj nadawcy i odbiorcy musi być ustawiony jako PL
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Kod błędu: Opis:

E0109 Dla przesyłek międzynarodowych drogowych przynajmniej 1 kraj nadawcy lub odbiorcy musi być 
ustawiony jako inny niż PL 

E0110 Dla przesyłek międzynarodowych lotniczych przynajmniej 1 kraj nadawcy lub odbiorcy musi być 
ustawiony jako inny niż PL

E0111 Dla przesyłek międzynarodowych drogowych przynajmniej 1 kraj nadawcy lub odbiorcy musi być 
ustawiony jako PL 

E0112 Dla przesyłek międzynarodowych lotniczych przynajmniej 1 kraj nadawcy lub odbiorcy musi być 
ustawiony jako PL

E0113 Pole firma, w danych nadawcy, może zawierać maksymalnie XX znaków

E0114 Pole firma, w danych odbiorcy, może zawierać maksymalnie XX znaków

E0115 Pole imię, w danych nadawcy, może zawierać maksymalnie XX znaków

E0116 Pole imię, w danych odbiorcy, może zawierać maksymalnie XX znaków

E0117 Pole telefon, w danych nadawcy, może zawierać maksymalnie XX znaków

E0118 Pole telefon, w danych odbiorcy, może zawierać maksymalnie XX znaków

E0119 Pole uwagi może zawierać maksymalnie XX znaków

E0120 Pole zawartosc może zawierać maksymalnie XX znaków

E0200 Nie można łączyć przesyłek typu paczka i drobnica na jednym zamówieniu

E0201 Nie można łączyć przesyłek typu paczka i dłużyca na jednym zamówieniu

E0202 Nie można łączyć przesyłek typu paczka i paleta na jednym zamówieniu

E0203 Maksymalna liczba paczek na jednym zamówieniu wynosi: XX

E0204 Nie można łączyć przesyłek typu drobnica i paczka na jednym zamówieniu

E0205 Nie można łączyć przesyłek typu drobnica i dłużyca na jednym zamówieniu

E0206 Nie można łączyć przesyłek typu drobnica i paleta na jednym zamówieniu

E0207 Maksymalna liczba drobnicy na jednym zamówieniu wynosi: XX

E0208 Drobnica DO9, DO12 usługa niestandardowa, prosimy o kontakt z BOK

E0209 Nie można łączyć przesyłek typu dłużyca i paczka na jednym zamówieniu

E0210 Nie można łączyć przesyłek typu dłużyca i drobnica na jednym zamówieniu

E0211 Nie można łączyć przesyłek typu dłużyca i paleta na jednym zamówieniu

E0212 Maksymalna liczba dłużycy na jednym zamówieniu wynosi: X

E0213 Dłużyca DO9, DO12 usługa niestandardowa, prosimy o kontakt z BOK

E0214 Nie można łączyć przesyłek typu paleta i paczka na jednym zamówieniu

E0215 Nie można łączyć przesyłek typu paleta i drobnica na jednym zamówieniu

E0216 Nie można łączyć przesyłek typu paleta i dłużyca na jednym zamówieniu

E0217 Maksymalna liczba palet na jednym zamówieniu wynosi: X

E0218 Maksymalna waga palet na jednym zamówieniu wynosi: XXXX kg, waga w zamówieniu to: XXXX kg

E0219 Maksymalna waga gabarytowa palet na jednym zamówieniu wynosi: XXXX kg, waga w zamówieniu to: 
XXXX kg

E0220 Paleta DO9, DO12 usługa niestandardowa, prosimy o kontakt z BOK

E0221 Wybrany partner niedostępny dla tego typu przesyłki: X, X, X

E0222 Odbiór przesyłek partnera możliwy dziś do godziny: XX:XX, zmień datę nadania

E0223 Błąd wyceny przesyłki: X prosimy wybrać innego partnera lub kontakt z BOK

E0224 Doręczenie DO9 dostępne tylko w DHL

E0225 Doręczenie DO12 dostępne tylko w DHL

E0226 Doręczenie w godzinach 17 do 22 dostępne tylko w DHL

E0227 Nadanie w sobotę dostępne tylko w DHL

E0228 Doręczenie w sobotę niedostępne dla kodu: XX-XXX

E0229 Doręczenie w godzinach 17 do 22 niedostępne dla kodu: XX-XXX

E0230 Doręczenie DO9 niedostępne dla kodu: XX-XXX

E0231 Doręczenie DO12 niedostępne dla kodu: XX-XXX

E0232 Nadanie w sobotę niedostępne dla kodu: XX-XXX

E0233 Kod usługi: XXX niedostępny z poziomu API

E0234 Kod usługi: XXX niedostępny z poziomu API
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Kod błędu: Opis:

E0235 Usługa: XXX niedostępna z poziomu API

E0236 Błąd usługa: XXX niedostępna dla wybranego partnera

E0237 Błąd wyceny pobrania, prosimy wybrać innego partnera lub kontakt z BOK

E0238 Błąd wyceny ubezpieczenia, prosimy wybrać innego partnera lub kontakt z BOK

E0239 Błąd stawki VAT prosimy o kontakt z BOK

E0240 Brak pola: dokumenty, aktywna usługa zwrotu dokumentów

E0300 Błąd wyboru partnera

E0301 Błąd weryfikacji ceny przesyłki

E0302 Błąd weryfikacji ceny zlecenia

E0303 Brak środków na zlecenie zamówienia

E0304 Nie można łączyć usług nadanie sobota i doręczenie sobota

E0305 Nie można łączyć usług doręczenie sobota i doręczenie wieczorne

E0306 List przewozowy od partnera niedostępny

E0307 Błędna data nadania

E0308 Niedozwolona wartość pola: pobranie_zwrot

E0309 Zwrot pobrania do 3 dni niedostępny 

E0310 Zwrot pobrania do 5 dni niedostępny 

E0311 Podaj telefon odbiorcy dla partnera DPD

E0312 Podaj telefon odbiorcy dla partnera UPS

E0313 Podaj telefon odbiorcy dla partnera PEKAES

E0314 Podaj e-mail odbiorcy dla partnera PEKAES
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