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Shiplee Merchant API

Achtergrondproces

4. Je aanvraag voor de

zending zal worden
doorgestuurd naar een
achtergrondproces om je
zending bij de vervoerder

6. Het achtergrondproces zal je callback url aanroepen
wanneer de zending is verwerkt en ook bij alle

aan te melden.

toekomstige status updates voor deze zending.

‘Get product
availability’

1. Roep het product
availability endpoint

aan om te bepalen
welk Shiplee product
je nodig hebt voor je
zending..

2. In de respons van
dit endpoint krijg je

alle verzendopties
terug voor je zending.
Deze informatie heb
je nodig voor het
aanmaken van je
zending.

Jouw applicatie

‘Create shipment’

‘Get shipment’

3. Op basis van de
vervoerder die hoort

5. In de respons van
dit endpoint krijg je

7. Wanneer je
callback url is

dit endpoint de
benodigde informatie
doorsturen om je
zending aan te
maken.

applicatie om later je
zending mee te
kunnen
identtificeren.

aanroepen om meer
te weten te komen
over de status van je
zending.

bij je gekozen Shiplee
product, kun je via

de ID van de zending.
Sla deze op in je

aangeroepen kun je
dit endpoint

8. In de respons van
dit endpoint vind je
de actuele status, de
tracking code en url
en de links naar de

labels van je zending.

Shiplee Merchant API

Background
worker

4. Your request for

creating a shipment will
be sent to the background
worker where it will be
submitted to the carrier.

6. The background worker will notify you by calling your
callback url when your shipment has been processed
and on all future status updates on this shipment.

‘Get product
availability’

1. Call the product
availability endpoint
to determine the
Shiplee product you
need for your
shipment.

2. The response of
this endpoint will

give you all shipment
options to choose
from and this
information can be
used in the next step.

Your application

‘Create shipment’

3. Create your
shipment by

providing all the
information required
by the carrier
belonging to the
chosen Shiplee
product.

5. In the response of

this endpoint you can
find the ID for your
shipment. Store this
ID in your application
for later use.

‘Get shipment’

7. When your callback
url has been notified,
call this endpoint to
learn more about the
status of your
shipment.

8. In the response of

this endpoint you can
find the status of
your shipment, the
tracking code and url
and the shipment
labels.

Maak een Shiplee API key aan
Maak een API key aan in je Shiplee dashboard
Ga naar het Shiplee dashboard en klik op Shopinstellingen, API en Plug-ins:
https://app.shiplee.com/shop/settings
Klik vervolgens op ‘Nieuwe Key Toevoegen’ en sla de API key op.

