Als je je Dabba-account hebt geactiveerd, kun je via het contactformulier (of door middel van
een mail naar klantsupport@fietskoeriers.nl) je API-sleutel bij ons opvragen. Vervolgens kun je
de koppeling instellen. Dit doe je in je Picqer-account. Ga naar instelling -> pakketdiensten en
kies voor “nieuwe pakketdienst toevoegen”.

Selecteer Fietskoeriers.nl uit deze lijst om de koppeling met Dabba in te stellen. Als het goed
is kom je dan op het volgende scherm:

Kies hier de naam waaronder je de koppeling wil opslaan (gebruikelijk is Fietskoeriers.nl). Vul
bij de configuratie het e-mailadres van je Dabba-account in en de API-key die je van
fietskoeriers.nl hebt gekrege. Kies vervolgens voor opslaan. Je Piqcer-account is nu gekoppeld
aan je Dabba-account.

Nu de koppeling tussen Dabba en Picqer gereed is, kun je verschillende verzendprofielen
instellen. Dit kun je doen door rechtsboven op deze button te klikken:

Bij elk profiel stel je in welke pakkettype bij dit profiel hoort. Ook stel je bij elk profiel in of je
via dat profiel gebruik wil maken van de volgende extra opties:
-

Handtekening: Er wordt bij ontvangst een handtekening door de ontvanger gezet;
Niet bij buren: Het pakket wordt alleen bij de geadresseerde aangeboden;
Extra zeker: Je pakket is verzekerd tot maximaal €500,-.

NB: het is mogelijk om meerdere extra opties per verzendprofiel in te stellen.
Het is altijd mogelijk om later nog verzendprofielen toe te voegen of te wijzigen.

Vanuit je Picklijsten kun je zendingen aanmaken bij een vervoerder door op de volgende
button te klikken:

Er opent zich vervolgens een scherm waarin je een verzendprofiel kunt selecteren. Selecteer
het gewenste profiel en kies voor “zending maken”. Het gewicht van de zending is als het
goed is automatisch ingevuld. Als dit niet het geval is, kun je deze leeg laten.

Je kunt vervolgens het label bij de zending printen en het pakket meegeven aan
fietskoeriers.nl.

Het is mogelijk om alleen zendingen aan ons mee te geven in postcodegebieden waar wij
fietsen. Hiervoor moet een webhook worden geregistreerd door fietskoeriers.nl. Dit kun je
aanvragen door een mail te sturen naar klantsupport@fietskoeriers.nl met de volgende
gegevens:
-

API-key bij Picqer;
Je subdomein bij Picqer;
ShipperID van fietskoeriers.nl bij Picqer.

Waar je deze 3 kunt vinden staat beschreven op de volgende pagina.

De API-key die wij nodig hebben kun je vinden bij instellingen -> Toegang -> API Keys

Je kunt rechts bovenaan kiezen voor nieuwe API Key aanmaken. Kies voor een API key met
lezen en schrijven. Noteer de API Key gelijk, deze wordt namelijk niet meer getoond.

Het subdomein is de URl waarmee je naar jouw omgeving gaat. Deze is te vinden in je
adresbalk. (voorbeeld: jouwwebshop.picqer.com).
Deze kun je vinden door het gewenste profiel te zoeken en op bewerk te klikken.

Je kunt vervolgens je shipperID vinden in de URL. (voorbeeld:
jouwwebshop.picqer.com/config/shippingproviders/1111/profiles/8888/edit). In dit geval is
8888 de shipperID die je door moet geven aan ons.

Onderstaande gegevens zijn nodig als je voor een deel van je klanten alleen de pakketten voor de
postcodes waar wij fietsen bij ons aan wil melden.

Dit is het ID dat correspondeert met de tag van Fietskoeriers.nl in jouw Picqer-omgeving. Als je deze
aan ons doorgeeft, wordt bij elke zending waarvan fietskoereirs.nl de preferred shipper is, ook de Tag
fietskoeriers.nl toegevoegd. Deze kun je vervolgens gebruiken bij het instellen van regels en
picklijstregels.

Dit zijn de IDs van de klanten waarvan je wil dat de preferred shipper wordt aangepast (als je van al
je klanten wil dat dit gebeurt, kan deze leeg blijven). Ga aan de linkerkant naar Fulfilment klanten en
klik een klant aan. De klant ID is dan te vinden in de URL.

