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Funkciók és működés 
 
A javascript alapú webalkalmazás a Pick Pack Pontok listázására, térképes megjelenítésére, valamint 
a pontok kiválasztásra szolgál. Felülete reszponzív, így minden képernyő-méreten használható. 
 
Az applikáció alkalmas tájékoztató célok ellátására, emellett elhelyezhető akár a vásárlási folyamatban 
is, segítségével tényleges átvevőpont kiválasztására is lehetősége van a felhasználóknak. 
 
Az alkalmazás eredeti példányának linkje: 
 

 
https://online.sprinter.hu/terkep/#/ 

 
 
Az alkalmazás használatának alapja 3 szűrési lehetőség: 
 

1. Megye (vagy Budapest) 
2. Település (Budapest esetében kerület) 
3. Pick Pack Pont boltkód 

 
Az alkalmazás mögött futó adatbázis óránként automatikusan frissül, így mindig az aktuálisan 
elérhető pontok listáját mutatja. 
 
Protokoll: Az alkalmazás elérhető „http” és https” protokoll használatával is. 
Nyelv: Az alkalmazás jelenleg magyar és angol nyelven működik. 
 

Az alapfunkciók 
 

FUNKCIÓ ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁS 

Az alkalmazás alapértelmezett nyelve Magyar nyelv 

Boltkód kereső ki és bekapcsolása Van boltkód kereső 

Rejtett pontok Csak a nem rejtett pontok látszanak 

Csomagfeladás a ponton Minden pont látszik (az is ahol nem lehet csomagot feladni) 

 

A működés 
 
A szűréseket követően, csak azok a pontok kerülnek felsorolásra, melyek megfelelnek a keresési 
feltételeknek. 
 
Az alkalmazás tetején mindig látható az aktuális szűrési feltétel és az ennek a feltételnek megfelelő 
pontok száma. 
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A szűrési feltétel kiválasztását követően megjelenik egy „Mutasd a térképen” gomb, melynek 
megnyomásával a lista mellet, egy térképes nézetben is láthatóvá válnak a szűrési feltételeknek 
aktuálisan megfelelő Pick Pack Pontok. 
 
A térképen bármely Pick Pack Pontra kattintva a listanézeten is kijelölésre kerül az adott pont. 
 
A listázott Pick Pack Pontok részletes információit az „Info” gomb megnyomásával lehet előhívni. 
Ilyenkor egy lenyíló ablakban jelennek meg a nyitva tartási és egyéb adatok. 
 
Amennyiben az alkalmazás beépítésre kerül a vásárlási folyamatba is, lehetőség van a választott pont 
adatainak átadására, így a felhasználó által kiválasztott pont adatait a webáruház is használhatja, 
eltárolhatja. Ezt a funkciót látja el a listázott pontok neve alatt található „Kiválasztom” gomb. 
 
A pontok alatt található „Navigáció” gomb megnyitja az alkalmazáson kívüli, teljes értékű Google Maps 
weboldalt és a térképen megjeleníti a választott pontot. Okostelefonos használat esetén a „Navigáció” 
gomb közvetlenül a Google Maps alkalmazást tölti be (amennyiben telepítve van). 
 

Az alkalmazás főbb képernyő nézetei 
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Elhelyezés, beépítés 
 
Az alkalmazás beillesztésére (legyen az tájékoztató oldal, vagy vásárlási folyamat) úgynevezett 
„iframe” megoldást javaslunk. Ez egy rövid kódrészlet, melyet akár a weboldal/webshop 
tartalomkezelője is elhelyezhet bármilyen felületen. 
 
A megoldás előnye, hogy a beillesztést bárki elvégezheti, és a weboldalon elhelyezett térkép a Sprinter 
Futárszolgálat Kft. által üzemeltetett központi térképet hívja meg. Ezzel a megoldással biztosítható, 
hogy minden kihelyezett térképen egységes adatok jelenjenek meg. 
 
A beillesztésre javasolt iframe kód: 
 

 
<iframe width="100%" height="590px" src="https://online.sprinter.hu/terkep/#/"></iframe> 

 
 
A kód első felében meghatározott szélességi és magassági paraméterek tetszés szerint 
változtathatók. 
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Az applikáció funkcionális és nyelvi paraméterezése 
 
Az alkalmazás alapértelmezett funkcióin és beállításain felül lehetőség van továbbiak aktiválására is, 
melyhez az URL végére paramétereket kell illeszteni, az alábbi logikával:  
 

 
https://online.sprinter.hu/terkep/#/aparaméterneve=értéke&aparaméterneve=értéke 

 
 
Például a nyelv angolra állításának paramétere a következőképp néz ki:  lang=en-EN 
 
Az egyes paramétereket egymástól „&” jellel kell elválasztani, és a paraméterezésnél ügyelni kell a kis 
és nagybetűs értékek megfelelő használatára, az alábbiak szerint: 
 

PARAMÉTER FUNKCIÓ ALAPÉRTELMEZETT 
BEÁLLÍTÁS ÉRTÉK 1 ÉRTÉK 2 

lang Az alkalmazás nyelve Magyar nyelv hu-HU en-EN 

showAll Az átmenetileg rejtett pontok megjelenítése Csak a nem rejtett pontok 
látszanak true false 

parcelReception A csomagfeladásra nem használható pontok szűrése Minden pont látszik true false 

isShopCodeField Shop ID search bar (true / false) false true false 

 
Íme néhány példa: 
 

PÉLDA ALAP URL HASZNÁLANDÓ 
PARAMÉTER PARAMÉTEREZETT URL 

Angol nyelvű alkalmazás https://online.sprinter.hu/terkep/#/ lang=en-EN https://online.sprinter.hu/terkep/#/lang=en-EN 

Boltkód mező nélküli 
alkalmazás https://online.sprinter.hu/terkep/#/ isShopCodeField=false https://online.sprinter.hu/terkep/#/isShopCodeField=false 

Csak a csomagfeladára is 
használható rejtett és nem 

rejtett pontok 
https://online.sprinter.hu/terkep/#/ parcelReception=true 

showAll=true https://online.sprinter.hu/terkep/#/parcelReception=true&showAll=true 

 

Az adatátadás biztosítása 
 
A listán kiválasztott Pick Pack Pontok összes paramétere meghívható, ehhez egy úgynevezett 
„esemény figyelés” beépítése szükséges a weboldal/webshop javascript fájljába. 
 
Ennek a figyelő parancsnak az a feladata, hogy észlelje azt, amikor a felhasználó/vásárló kiválaszt 
egy számára megfelelő Pick Pack Pontot. Amikor pedig ez megtörténik, elindít egy adatátadást, ahol 
a webáruház saját működési paramétereinek megfelelően lekérésre kerülhetnek a választott pont 
adatai. 
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Az esemény figyelő javascript kódja: 
 

 
function receiveMessage(event){  data = event.data; }; 

window.addEventListener("message", receiveMessage, false); 
 

 
Boltválasztást követően az alábbi adatok kerülnek elküldésre: 
 

 
{"shopCode":"0000101246","county":"Budapest","city":"IX.","lat":"47.459020","lng":"19.102730",

"address":"1097, Budapest, Táblás u. 32","shopName":"Inmedio-Bp. Táblás 
u.","shopType":"relay/inmedio","zipCode":"1097","serviceList":{"creditCardPayment":"false","pa

rcelDelivery":"true","parcelReception":"true"},"description":"Friss Étterem (Ebédszünet 11:00-
14:00)","openTimes":{"monday":{"isOpen":"true","from":"07:00","to":"15:00"},"tuesday":{"isOpe
n":"true","from":"07:00","to":"15:00"},"wednesday":{"isOpen":"true","from":"07:00","to":"15:00"}
,"thursday":{"isOpen":"true","from":"07:00","to":"15:00"},"friday":{"isOpen":"true","from":"07:00
","to":"15:00"},"saturday":{"isOpen":"false","from":"00:00","to":"00:00"},"sunday":{"isOpen":"fal

se","from":"00:00","to":"00:00"}},"countryName":"hu-
HU","currencyName":"HUF","isPublic":"true","$$hashKey":"object:1495","pppShopName":"Inme

dio-Bp. Táblás u."} 
 

 
Az, hogy az esemény figyelő a javascript-en belül mikor kerül elhelyezésre és használatát követően 
mely adatok kerülnek lehívásra, a weboldal/webáruház felépítésétől függően változhat! 
 
Íme egy példa: 
 

 
 
A fenti példában a vásárlási felület a választott Pick Pack Pont azonosítóját (shopCode) és címét 
(address) használja fel. 
 
Logikailag először a felhasználandó adatok körét kell deklarálni, majd ezt követően kell elhelyezni az 
esemény figyelőt. 


