Eksport książki adresowej z FDS

Wyeksportuj i zapisz kontakty w pliku CSV,
aby przenieść książkę adresową do nowego narzędzia wysyłkowego FDS 2.0.

Jak rozpocząć
Wejdź na
fedex.com/pl

Zaloguj się do FDS

Książka adresowa
Wyszukanie kontaktów

Eksport kontaktów

A
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Pola oznaczone *
są obowiązkowe.

B

A Kliknij Książka adresowa, a następnie wybierz Wyszukaj kontakt.

B Kliknij Eksport z danymi osób kontaktowych, aby wyeksportować do pliku
wszystkie kontakty wraz z przypisanymi do nich osobami kontaktowymi.
Zapisz plik CSV na dysku Twojego komputera.

Pamiętaj!

Aby wyeksportować kontakty, rozpocznij eksport na pierwszej stronie z danymi
Twoich osób kontaktowych. W ten sposób wyeksportujesz 5000 pierwszych
kontaktów. Jeśli chcesz wyeksportować więcej niż 5000 kontaktów wcześniej
wyeksportowanych, przejdź na drugą stronę Twojej listy z danymi osób
kontaktowych i powtórz czynność.
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Przygotowanie pliku CSV do importu kontaktów
Przygotuj plik CSV do importu do FDS 2.0. Aby poprawnie zaimportować plik do FDS 2.0 upewnij się, że jest on zakodowany w stronie kodowej Windows 1250
lub UTF8 (dane zawierają polskie znaki) oraz czy separatory są poprawnie ustawione.
Jak sprawdzić czy separatory są poprawnie ustawione:
1. Jeśli w pobranym pliku CSV z Import kontaktów (w FDS 2.0), nagłówki pojawią się w oddzielnych kolumnach, separatory są poprawnie ustawione i możesz rozpocząć
uzupełnianie danych.
2. Jeśli w pobranym pliku CSV z Import kontaktów, nagłówki pojawią się w jednej kolumnie:
a. Otwórz nowy plik xls z pustym arkuszem.
b. Wejdź w Plik (File), wybierz Opcję (Option) a następnie Zaawansowane (Advanced), odznacz pole Użyj separatorów systemowych (Use system separator), jeśli jest
zaznaczone.
c. W polu Separator dziesiętny (Decimal separator) wprowadź „ , ” a w polu Separator tysięczny (Thousands separator) wprowadź „ . ”. Kliknij Ok, aby potwierdzić i zamknij xls.
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aby przenieść książkę adresową do nowego narzędzia wysyłkowego FDS 2.0.

Przygotowanie pliku CSV do importu kontaktów
Jak zakodować plik w stronie kodowej Windows 1250 lub UTF8, jeśli dane wyświetlają się bez polskich znaków.
1. Otwórz nowy plik excel z pustym arkuszem.
2. Wybierz opcję Menu Dane (Menu Data) a następnie Z Tekstu (From Text) i zaimportuj wcześniej wyeksportowany i zapisany plik z danymi osób kontaktowych.
3. W Pochodzenie pliku (File orgin) ustaw 1250: Środkowoeuropejski (Windows) Central European (Windows), w miejscu Ogranicznik (Delimiters) zaznacz Średnik (Semicolon).
4. Zamknij okno uruchamiając ładowanie danych klikając Load (Załaduj).

Uporządkuj plik:
• Usuń dane, które są nieaktualne lub nie będą Ci już potrzebne.
• Uzupełnij braki, np. dane kontaktowe odbiorców.

Rozpocznij import książki adresowej do FDS 2.0

Teraz możesz rozpocząć importowanie kontaktów do FDS 2.0. Zapoznaj sie z Instrukcją Użytkownika FedEx Domestic Shipping (FDS 2.0), z której dowiesz się
jak krok po kroku zaimportować książkę adresową z FDS do FDS 2.0.
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