
Οδηγίες διαχείρισης αποστολών και παραγγελιών “Fulfilled by Skroutz”

Α) Δημιουργία αναμενόμενης παραλαβής

*Η δημιουργία της πρώτης αναμενόμενης παραλαβής γίνεται πάντα από την ομάδα του
Skroutz. Το συγκεκριμένο section αφορά όλες τις επόμενες!

● Μπορείτε, πλέον, εύκολα και γρήγορα, να μας ενημερώνετε μέσα από τον Χώρο

Συνεργατών για τα προϊόντα που θέλετε να στείλετε στην αποθήκη μας.

● Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται δύο ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης των προϊόντων

στην αποθήκη, κοινοποιώντας μας τα ID των προϊόντων σας και τις ποσότητες που θα

αποσταλούν.

Πώς γίνεται:

Βήμα 1ο - Εντοπισμός συμβατών προϊόντων:

Μπείτε στον Χώρο Συνεργατών, στην ενότητα "Fulfilled by Skroutz" και επιλέξτε
"Αναμενόμενες παραλαβές". Πατήστε “Εξαγωγή λίστας συμβατών προϊόντων σε excel” και
κατεβάστε τη λίστα με τους κωδικούς του καταστήματός σας που μπορούν να συμμετέχουν
στην υπηρεσία.

Βήμα 2ο - Ενημέρωση ποσότητας ανά κωδικό:

Εντός ολίγων λεπτών θα λάβετε στο e-mail σας την επικοινωνία με τίτλο “Η λίστα με τα
συμβατά προϊόντα Fulfilled by Skroutz είναι έτοιμη”. Πατήστε το σύνδεσμο “Λήψη αρχείου
excel” για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το αρχείο.

https://merchants.skroutz.gr/merchants/fulfilled_by_skroutz/purchase_orders/new


Στη στήλη F του αρχείου “αναμενόμενη ποσότητα” συμπληρώστε τον αριθμό των τεμαχίων
που θέλετε να αποστείλετε. Στην περίπτωση που δε συμπεριλαμβάνονται στη λίστα κωδικοί
που επιθυμείτε να στείλετε, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στο �s@skroutz.gr για να
εξετάσουμε το αίτημά σας.

Βήμα 3ο - Δημιουργία αναμενόμενης παραλαβής:

Αφού συμπληρώσετε τις ποσότητες σε κάθε κωδικό, μπείτε ξανά στον Χώρο Συνεργατών και

στη σελίδα “Δημιουργία αναμενόμενης παραλαβής” για να επιλέξετε τώρα την ημερομηνία

άφιξης των προϊόντων στην αποθήκη και να ανεβάσετε το αρχείο στο οποίο έχετε

συμπληρώσει τις ποσότητες από το “Choose FIle”. Στη συνέχεια, πατήστε “Δημιουργία

αναμενόμενης παραλαβής”.

Βήμα 4ο - Αποστολή προϊόντων:

Θα λάβετε σχετικό email ενημέρωσης για την εξέλιξη της διαδικασίας.

● “H παραλαβή δημιουργήθηκε!”

Εάν λάβατε email επιβεβαίωσης, τότε μπορείτε να προχωρήσετε στην αποστολή των

προϊόντων στην αποθήκη.

mailto:fbs@skroutz.gr
https://merchants.skroutz.gr/merchants/fulfilled_by_skroutz/purchase_orders/new


● “H παραλαβή είναι υπό επεξεργασία”
Εάν λάβετε email ότι η παραλαβή σας είναι υπό επεξεργασία, τότε θα χρειαστεί να αναμένετε
να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι από την ομάδα του “Fulfilled by Skroutz”. Θα
προχωρήσετε σε αποστολή των προϊόντων σας μόνο όταν λάβετε νέο email που θα αναφέρει
ότι “Η παραλαβή εγκρίθηκε”.



B) Προετοιμασία πακέτων και δελτίου αποστολής

● Τα προϊόντα θα πρέπει να πακεταριστούν και να αποσταλούν στην αποθήκη. Εφόσον

έχετε τη δυνατότητα, κάθε πακέτο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει έναν ξεχωριστό

κωδικό.

● Στο δελτίο αποστολής που θα ετοιμάσετε και θα πρέπει να συνοδεύει τα πακέτα, ο κάθε

κωδικός χρειάζεται να βρίσκεται σε ξεχωριστή γραμμή με την αντίστοιχη συνολική

ποσότητα.

● Στην περίπτωση που τα πακέτα πρόκειται να έρθουν χύδην (μη παλετοποιημένα), θα

πρέπει να μας έχετε ενημερώσει πριν την αποστολή ώστε να προβλεφθούν οι

αντίστοιχοι πόροι από την πλευρά της αποθήκης.

● Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν barcode τεμαχίου.

Γ) Αλλαγή διαδικασιών διαχείρισης παραγγελιών

Οι παραγγελίες “Fulfilled by Skroutz” θα εξυπηρετούνται από το Skroutz.
Γι’αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να προσαρμοστούν οι διαδικασίες του καταστήματος ώστε:

1. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται αυτοματισμοί μέσω Webhook/API για τη
διαχείριση των παραγγελιών, oι παραγγελίες “Fulfilled by Skroutz” να εξυπηρετούνται
από εμάς και όχι από το κατάστημά σας.

2. Να “ανεβαίνουν” στα συστήματα του Skroutz τα παραστατικά (αποδείξεις/τιμολόγια) για
τις παραγγελίες “Fulfilled by Skroutz”.

Γ1) Διαχείριση μέσω Webhook/API

● Στο order object έχει προστεθεί το boolean field `fulfilled_by_skroutz` με default τιμή
false. (Documentation).

● Σε περίπτωση που λάβετε ένα ‘new_order’ webhook request με τιμή
fulfilled_by_skroutz = true, το order αυτό θα εξυπηρετηθεί από το Skroutz και όχι από
το κατάστημα.

● Για τα orders με fulfilled_by_skroutz = true θα πρέπει να γίνει upload το αποδεικτικό
(απόδειξη/τιμολόγιο) μέσω του API (Documentation). Εναλλακτικά, μπορείτε να
ανεβάσετε τα παραστατικά μέσω του Χώρου Συνεργατών.

● Τα αποδεικτικά προτείνουμε να να εκδίδονται και να γίνονται upload αφού αποσταλεί
ένα order από την αποθήκη (‘order_updated’ webhook request για order που
περιλαμβάνει αλλαγή στο state του order από accepted σε dispatched/delivered).

https://developer.skroutz.gr/smart_cart/webhook/#order-object
https://developer.skroutz.gr/smart_cart/orders_api/#upload-receiptinvoice


● Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το order code DEMO-FBS στο sandbox
(https://developer.skroutz.gr/smart_cart/orders_api/#test-requests-sandbox) αν χρειαστεί
παράδειγμα ενός Fulfilled by Skroutz order.

● Στο order object τόσο του webhook όσο και του API έχει προστεθεί το πεδιο
`serial_numbers` στα line items. Το πεδίο περιέχει τους σειριακους αριθμούς που έχουν
χρησιμοποιηθεί σε ένα order (για products που έχουν σειριακούς αριθμούς)
(Documentation).

● Παρακολούθηση διαθέσιμου αποθέματος και παραλαβών (Documentation).

Γ2) Διαχείριση μέσω του Χώρου Συνεργατών

● Στη σελίδα της παραγγελίας υπάρχει το τμήμα `Παραστατικό παραγγελίας` από όπου
μπορείτε να κάνετε το upload του παραστατικού.

● Οι Fulfilled by Skroutz παραγγελίες εμφανίζονται στη σελίδα ‘όλες οι παραγγελίες’, όπου
υπάρχει το φίλτρο `εκκρεμούν παραστατικά` για όσες “Fulfilled by Skroutz” εκκρεμεί το
upload παραστατικού.

● Οι “Fulfilled by Skroutz” παραγγελίες δεν εμφανίζονται στις σελίδες ‘Νέες παραγγελίες’
και ‘προς αποστολή’

● To διαθέσιμο απόθεμα θα μπορείτε να το δείτε στον Χώρο Συνεργατών, όταν
ενεργοποιηθεί η υπηρεσία, στην ενότητα “Προϊόντα στην Αποθήκη”.

● Σε περίπτωση που το απόθεμα ενός κωδικού εξαντληθεί στο κατάστημά σας, αλλά
θέλετε να εξακολουθήσει να εμφανίζεται στο Skroutz, δεδομένου ότι υπάρχει
διαθέσιμο απόθεμα στην αποθήκη, θα πρέπει να εξακολουθείτε να τον καταχωρείτε
μέσω του Xml με ποσότητα = 0 ή availability= out of stock.

https://developer.skroutz.gr/smart_cart/orders_api/#test-requests-sandbox
https://developer.skroutz.gr/smart_cart/webhook/#order-line-items-array
https://developer.skroutz.gr/smart_cart/fbs_api/
https://merchants.skroutz.gr/merchants/fulfilled_by_skroutz/products

