ÚTMUTATÓ
AZ MPL API KULCSOK IGÉNYLÉSÉHEZ
Regisztráció

Kérjük, hogy az a magánszemély (nem a cég!) végezze el az alábbi lépéseket, aki majd később az API
kulcsot is igényelni fogja.
1. Regisztráljon magánszemélyként(!) az ÉnPostám felületen a „Regisztráció” gombra kattintva.
A regisztrációhoz kérjük, hogy a megjelenő ablakban adja meg a kért adatokat.
(Amennyiben korábban magánszemélyként már regisztrált az ÉnPostám felületen, ez a lépés
kihagyható)

2. Az MPL API hozzáférés beállításához az előző pontban (az ÉnPostám felületen) regisztrált
magánszemély adataira lesz szükség, az alábbiak szerint:
Az MPL API információs oldalon kattintson a jobb oldalon lévő a „Regisztráció” menüpontra,
majd a megjelenő oldalon zöld „Regisztráció” gombra.

Az így elért excel táblázatot kérjük, hogy hiánytalanul töltse ki az első pontban regisztrált
személy adataival, majd küldje el nekünk a kwradmin@posta.hu e-mail címre.
A beérkezett táblázat alapján hamarosan beállítjuk, hogy az adott cég API-kulcsaihoz a
megjelölt személy hozzá férhessen, és válaszlevélben küldünk visszaigazolást.

API kulcsok megszerzése
Amennyiben a visszaigazoló e-mailt megkapta, akkor a regisztrált felhasználó a szolgáltatás
használatához szükséges API kulcsokat az alábbi lépésekkel tudja lekérni.
3. Az MPL API információs oldalon a jobb oldali menüsorban kattintson „Fejlesztői portál”
menüpontra a felső zöld sávban a „Bejelentkezés”-re, majd adja meg az ÉnPostám
regisztrációhoz tartozó felhasználónevét és jelszavát és nyomja meg a „Belépés” gombot.

4. Belépés után kérjük, hogy a két felhasználási mód közül a cégest válassza ki.

5. A megjelenő oldalon lefelé görgetve, az oldal alján találja meg az API kulcsokat, amelyekből
a ’prod’ megjelölésű kulcspárra (API Key, API Secret) lesz szüksége.

A megszerzett API kulcspár segítségével már beállítható az Ön rendszerében (pl. webáruház, ügyviteli
szoftver) az MPL címiratnyomtatási lehetőség. A beállításhoz segítséget az Ön rendszerének gyártójától
kaphat. (Felhívjuk az UNAS rendszert használók figyelmét, hogy az MPL szállítási módok beállításáról a
mi honlapunkon is találnak részletes útmutatót.)
Amennyiben további kérdése van, lépjen kapcsolatba Üzleti Ügyfélszolgálatunkkal:

Információkérés

Hibabejelentés

