PostNL Magento 1 FAQ
Afterpay en PostNL, waar moet ik op letten?
Hoe bepaal je de startpositie van het label bij labels printen?
Hoe gaan de PostNL Bezorgopties om met feestdagen?
Hoe kan ik gratis verzending aanbieden bij de verzendmethode PostNL?
Hoe pas ik mijn Track & Trace e-mail van PostNL aan?
Hoe werkt de PostNL verzendoptie Verhoogde Aansprakelijkheid in de Magento PostNL extensie?
Hoe wijzig ik de afzender op labels en in de PostNL App?
Hoe wijzig ik het onderwerp of inhoud van de Track & Trace e-mail?
Ik gebruik de GoMage Checkout, waarom zijn de Bezorgopties niet zichtbaar?
Is het normaal dat de standaard Magento verzending e-mail niet wordt verzonden?
Kan de PostNL extensie overweg met configurable producten?
Kan ik 1 PostNL account in meerdere aparte Magento omgevingen gebruiken?
Kan ik de PostNL extensie via Modman installeren?
Ondersteunt de extensie multishop omgevingen?
Waarom blijft de pagina laden als ik labels print in Chrome?
Waarom is Avondbezorging niet zichtbaar?
Waarom is de verzenddag voor Belgische zendingen in mijn backend altijd vandaag of morgen?
Waarom is Dezelfde Dag bezorgd niet zichtbaar?
Waarom is mijn 3S Track&Trace code niet klikbaar?
Waarom is Multicolli niet mogelijk voor het buitenland?
Waarom kan ik geen orders verwijderen als ik de PostNL Magento extensie gebruik?
Waarom krijg ik de melding "The user is not authorized for this barcode" als ik een order naar het buitenland
wil versturen?
Waarom zien consumenten geen Postkantoorlocaties in steden met een apostrof?
Waarom zien mijn klanten niet de Bezorgoptie Dezelfde dag bezorgd?
Waarom zijn mijn EPS zendingen maar tot de grens tracebaar?
Waarom zijn mijn Postkantoorlocaties/Afhaallocaties niet zichtbaar?
Waarom zijn mijn PostNL bezorgopties Engels in een Nederlandse webshop?
Waarom zijn mijn PostNL bezorgopties niet zichtbaar?
Waarom zijn mijn PostNL tarieven niet zichtbaar in de PostNL Magento extensie?
Waar vind ik mijn PostNL Checkout gegevens?
Wat is het verschil tussen Brievenbuspakje & Brievenbuspakje Extra? Kan ik ze beide gebruiken?
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