Furgonetka - Mapa

wer. 2.0.1 z 2021-11-30

Wyświetlanie mapy
Przed uruchomieniem mapy należy załadować jej skrypt, który jest dostępny pod adresem:
https://furgonetka.pl/js/dist/map/map.js
Modal z mapą uruchamiany jest poprzez wywołanie następującego kodu JavaScript:
new window.Furgonetka.Map({parametr_1: wartość_1, parametr_2: wartość_2,
...}).show();

Parametry wejściowe i wyjściowe przekazywane są jako obiekt JavaScript.

Przykładowy kod wyświetlający mapę
<!DOCTYPE html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8">
<script src="https://furgonetka.pl/js/dist/map/map.js"></script>
</head>
<body>
<button id="map">MAPA</button>
<script>
function callback (params) {
console.log('Kod wybranego punktu:', params.point.code);
}
function handleClickMap () {
new window.Furgonetka.Map({
courierServices: ['inpost', 'poczta'],
city: 'Warszawa',
street: 'Żoliborz',
callback: callback,
}).show();
}
const button = document.querySelector('#map');
button.addEventListener('click', handleClickMap, false);
</script>
</body>
</html>
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Typy punktów
Na mapie dostępne są punkty następujących firm kurierskich:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

inpost - InPost Paczkomaty
orlen - ORLEN Paczka
poczta - Poczta Polska
ups - UPS Access Point
dpd - DPD Pickup
dhl - DHL Parcelshop
meest - Meest
fedex - Fedex Punkt
gls - GLS

Kody punktów
Kod wybranego punktu z mapy w parametrze point.code zawiera wartości właściwe dla
wybranego typu punktów zgodnie z tabelą poniżej:
Przewoźnik

Nomenklatura przewoźnika

Nazwa parametru
zwracanego przez
przewoźnika

Przykładowa wartość

DHL

Numer SAP

sap

1020384

DPD

Identyfikator punktu.

PUDO_ID

PL11033

FedEx

-

code

331535

InPost

ID punktu. Jest to jego
unikalna nazwa, np. KRA007
(Dla Paczkomatu)

name

ADA01N

Meest

-

key

NOVA_POSHTA__00004
f90-e21c-11e9-b48a-005
056b24375

Poczta Polska

Identyfikator placówki, tzw.
PNI.

id

116744

ORLEN Paczka

Nr PSD (6 znaków)

PSD

106088

UPS

Access Point ID

id

U00032786

GLS

Unikalny identyfikator
ParcelShop'u

id

6160127597
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Parametry wejściowe
Parametr

Typ

Dostępne wartości

Domyślna
wartość

Wymagany

Opis

courierServices

array

Wartości z sekcji
“Typy punktów”.

Wszystkie
dostępne typy
punktów z
wykluczeniem
Meest’a.

nie

Typy punktów
wyświetlanych na
mapie.

courierServices
Filter

array

Wartości z sekcji
“Typy punktów”.

[]

nie

Domyślnie zaznaczone
filtry typów punktów.

type

string

parcel_machine
(automat paczkowy)
service_point (punkt
z obsługą)

nie

Rodzaj punktu,
domyślnie wszystkie
rodzaje

city

string

-

-

nie

Miasto w obrębie
którego mają być
wyświetlone punkty.

street

string

-

-

nie

Ulica / dzielnica w
obrębie której mają być
wyświetlone punkty.

pointTypesFilter

array

nie

Dodatkowe filtry
określające rodzaj
punktów wyświetlanych
na mapie.

callback

functio
n

-

-

nie

Nazwa funkcji dla
wywołania zwrotnego
(do funkcji dołączane
są parametry
wyjściowe).

closeModalCallb
ack

functio
n

-

-

nie

Nazwa funkcji
wywołanej przy
zamknięciu mapy

zoom

integer

od 13 do 18

nie

Poziom zbliżenia mapy.

cod_only (tylko
punkty obsługujące
pobranie)
no_orlen (ukrycie
punktów Orlenu dla
Poczty Polskiej)

[]

14
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Parametry wyjściowe
Parametry przekazywane są jako obiekt JavaScript do funkcji podanej jako parametr
callback podczas wywoływania mapy.
Parametr

Typ

Stałe wartości

point.code

string

-

Kod wybranego punktu z mapy.

point.name

string

-

Pełna nazwa wybranego punktu z mapy.

point.type

string

Wartości z sekcji “Typy punktów”.

Opis

Typ wybranego punktu z mapy.

Wsparcie przeglądarek
Przeglądarka

Wersja

Edge

≥ 83

Firefox

≥ 65

Chrome

≥ 70

Safari

≥ 12

Opera

≥ 55
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