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IMPORTAÇÃO DE FICHEIROS DE ENVIOS
NO MYDHL+

INTRODUÇÃO
A importação de ficheiros de envios é uma funcionalidade standard do MyDHL+
que possibilita criar de uma forma massiva os seus envios. Perfeito para otimizar
tempo na criação das cartas de porte para os seus envios.
Para tal é necessário a criação de uma especificação que contenha todos os dados
obrigatórios para gerar um envio e um ficheiro no formato CSV, com os campos
idênticos á especificação gerada no MyDHL+ para o upload dos seus envios.
Após o upload para o MyDHL+ você será capaz de:






Imprimir etiquetas
Corrigir ou modificar detalhes de envios incompletos
Agendar recolhas por estafeta
Ver o estado dos seus envios em Gerir Envios
E muito mais!

Como utilizar?
Para este processo, terá que criar uma especificação no Mydhl+ e replica-la num
Excel para inserir os dados de envio. Seguem os passos explicativos:
 Aceder no MyDhl+ ao menu “Enviar -» Upload do Ficheiro de Envio “

 Selecionar a opção “ Criar ou Editar Opções de Mapeamento -» Criar Novo”

 Dê um nome ao seu esquema, defina um delimitador de campos que vai utilizar para
separar os campos no seu ficheiro CSV ou TXT, como por exemplo ( ; | < > ) e indique
se os seus envios contêm mercadoria (Caso efetue envios extra comunitários de
mercadoria existem campos obrigatórios que são acrescentados ao processo normal
de envio para efeitos aduaneiros, como por exemplo o valor da mercadoria).






Crie o seu esquema de envios, utilizando as seguintes regras:
Mapeie os campos do seu ficheiro para os campos de envio no MyDHL+
Mapeie todos os campos obrigatórios
Adicione e reordene os campos conforme necessário

 Depois de configurar a especificação no seu perfil do MyDhl+ , deve inserir o seu
ficheiro TXT ou CSV, seguindo os seguintes passos:
 Selecione uma das opções de Upload predefinidas

 Selecionar se pretende utilizar um remetente da sua lista de endereços ou utilizar o
inserido no seu ficheiro.

 Selecionar o/s numero/s de conta/s DHL do seu ficheiro ou selecionar da sua
listagem

 Selecionar UTF-8 e carregar em selecionar o ficheiro

 Anexar o ficheiro

 Carregar Processar envios.

 Selecionar a opção “ Ver e gerir envios “

 Selecionar o campo Ações -» Imprimir
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