Propojení Balíkobot.cz se systémy
Pohoda / FlexiBee / Shoptet / Retailys / Weby24

Uživatelský manuál
Program Balíkobot umožňuje propojit účetní programy Pohoda a FlexiBee se systémem
Balíkobot.cz. Přes program lze dále propojit Balíkobot s e-shopy Shoptet nebo Retailys.
Pomocí Balíkobotu můžete generovat a tisknou štítky, předávat data dopravcům, sledovat
stav zásilek atd.
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1 Instalace
1.1 Stažení a instalace Balíkobotu
Program Balíkobot stáhnete z internetu a nainstalujete na PC s Windows. Instalaci jen proklikáte.
Aktuální instalátor programu Balíkobot je zde: https://obchod.blahasoft.cz/balikobot/balikobot_instal.exe

TIP

Pokud provozujete Pohodu v cloudu (třeba na iPodnik.cz), tak musí být Balíkobot nainstalovaný
také v cloudu. Instalaci provedou technici iPodniku.

Pokud se instalátor nechce spustit nebo se objeví varování z Windows, tak je potřeba vypnout během
instalace antivirový program a potvrdit spuštění instalátoru. Další variantou je vypnout před instalací filtr Smart
Screen ve Windows: https://www.instaluj.cz/magazin/jak-deaktivovat-smartscreen-ve-windows-10-

1.2 Systémové požadavky
Pro provoz programu Balíkobot budete potřebovat:
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•

Česká/Slovenské Windows 8/8.1/10 a vyšší. Funguje i na Windows Server 2016/2019 a na cloudových
řešeních.

•

Pokud budete napojovat na Pohodu, tak potřebujete Pohoda MDB/SQL/E1 verze 11900 a vyšší,
jednouživatelská nebo síťová, česká nebo slovenská verze. Dále potřebujete funkční Pohoda mServer.

•

Pokud budete napojovat na FlexiBee, tak potřebujete FlexiBee verze 2018.2.2 nebo vyšší s
aktivovaným REST API pro zápis.

•

Účet na www.balikobot.cz
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2 Nastavení
Nastavení aplikace Balíkobot najdete na záložce Nastavení.
Nastavení se ukládá na lokální PC do souboru, který souvisí s aktuálně přihlášeným uživatelem ve Windows.
Pokud tedy na jednom PC pracuje více uživatelů, a každý se přihlašuje do Windows pod svým uživatelským
jménem, tak každý z těchto uživatelů má vlastní nastavení aplikace Balíkobot. To je výhodné například v
okamžiku, kdy máte více expedičních míst a každé expediční místo obsluhuje jiný uživatel.
Nastavení se ukládá většinou do souboru
c:\Users\Jméno uživatele\AppData\Roaming\Balikobot\Database\Settings.db
Do složky s nastavením můžete přejít kliknutím na nastavení v Nastavení/Profily.

Citlivý obsah v nastavení (hesla do Pohody, do Balíkobotu atd.) je zašifrovaný. Soubor obsahující uložené
nastavení je navíc chráněný heslem, neoprávněná osoba ho nemůže otevřít.

TIP

TIP

TIP

Pro sdílené nastavení mezi více uživateli můžete využít uložení nastavení do cloudu, viz kap. 15.

Nastavení se automaticky uloží při ukončení aplikace nebo při změně profilu.

Doporučuji nastavit si pravidelné zálohování souboru s nastavením. Výjimečně se může stát, že
se poškodí soubor s nastavením např. při náhlém pádu aplikace nebo Windows. Pokud
nebudete mít zálohy, tak můžete přijít o veškeré nastavení!
Doporučuji proto nastavit si pravidelné zálohování souboru s nastavením třeba 1x denně. Pro
pravidelné zálohování můžete využít např. SyncBack Freeware:
https://www.slunecnice.cz/sw/syncback/

Balíkobot - uživatelský návod

3

2.1 Datové adresáře
Datové adresáře nastavíte na záložce Nastavení/Datové adresáře. Do zvoleného datového adresáře se
budou ukládat data o zásilkách (čísla balíků, informace o svozech, parametry zásilky atd.).

TIP

Po instalaci se přednastaví výchozí datový adresář do složky C:\ProgramData\Balikobot

Databáze s daty o zásilkách je chráněná heslem, neoprávněná osoba ji nemůže otevřít.

TIP

2.1.1

Alternativně můžete využít uložení dat do cloudu, viz kap. 15.

Zálohování datových adresářů při ukončení programu

Po každém ukončení programu vám Balíkobot nabídne možnost zazálohovat si všechny datové adresáře ze
všech profilů.
Doporučuji zálohovat pravidelně. Výjimečně se může stát, že se poškodí datové soubory např. při náhlém
pádu aplikace nebo Windows. Pokud nebudete mít zálohy, tak můžete přijít o veškerá zásilková data!
V nabídce si vyberete umístění, kam chcete data zazálohovat, a kliknete na Zálohovat. Průběh zálohování pak
uvidíte. Po skončení zálohování se program ukončí.

TIP

V rámci tohoto zálohování se zálohuje i aktuální nastavení všech profilů, viz kap. 2.7.2.

Pokud zálohovat nechcete, můžete si zaškrtávátkem v zálohovacím dialogu zrušit nabídku zálohování při
ukončení Balíkobotu. Tato volba už potom nepůjde vrátit zpět.

TIP

2.1.2

Samozřejmě můžete řešit zálohování i jiným způsobem, např. pomocí aplikace SyncBack
Freeware: https://www.slunecnice.cz/sw/syncback/

Periodické zálohování datových adresářů

Pokud máte velké počty zásilek během dne, tak si můžete nastavit pravidelné periodické zálohování datových
adresářů i při práci během dne. V případě „rozbité“ databáze tak přijdete jen o malou část dat.
Na záložce Nastavení/Datové adresáře si zaškrtnete periodické zálohování. Nastavíte si cílový adresář,
interval zálohování (jak často se bude zálohovat během spuštěného Balíkobotu) a kliknete na Zazálohovat
hned a zapnout pravidelné zálohování. Tím se jednak spustí okamžitá záloha (musíte počkat, až doběhne) a
jednak se naplánuje pravidelná periodická záloha v nastaveném intervalu.
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Během periodického zálohování můžete normálně pracovat. Periodické zálohování bude probíhat na pozadí,
vždy při spuštěném Balíkobotu. Po ukončení Balíkobotu se periodické zálohování samo vypne a zapne se
opět samo při novém spuštění Balíkobotu.

2.1.3

Souběžná práce více uživatelů

Balíkobot podporuje i souběžnou práci více uživatelů najednou. Se zásilkami tak mohou pracovat např.
skladník, fakturantka i sekretářka současně. Pokud chcete, aby se zásilkami mohlo pracovat více uživatelů
současně, je potřeba ve všech Balíkobotech nastavit takový společný adresář (třeba na vašem firemním
serveru), do kterého mají všichni uživatelé přístup pro čtení a zápis.

TIP

Pro práci více uživatelů můžete alternativně využít uložení dat do cloudu, viz kap. 15.

TIP

Pokud pracují dva nebo více uživatelů v Balíkobotu nad stejnými doklady a tisknou pro ně štítky,
tak se může stát, že si navzájem přepisují zásilková data – jeden uživatel vytvoří štítek, druhý
uživatel vytvoří štítek znovu atd. Je proto vhodné, aby každý uživatel pracoval v Balíkobotu nad
svými vlastními doklady, aby si uživatelé navzájem „nelezli“ do dat.

Popř. je možné v Balíkobotu v Nastavení/Různé zapnout bezpečnější síťový provoz. Program pak bude
hlídat, aby si uživatelé navzájem nepřepisovali zásilková data. Bude sice trochu pomalejší práce se zásilkami
(vytváření a tisk štítků, odesílání dat, zaškrtávání řádků v hlavní tabulce atd.), ale nemělo by docházet k
přepisování nebo ztrátě dat.
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Pokud se po aktivaci tohoto nastavení bude pak objevovat hláška o to, že záznam v databázi změnil jiný
uživatel, pak pro aktualizaci záznamu z databáze použijete tlačítko Načti z DB, které nahraje do Balíkobotu
aktuální data z databáze Balíkobotu a zamkne záznam pro změny od jiných uživatelů.

2.1.4

Archivace datových souborů

Pokud je datový soubor již příliš velký (řádově desítky až stovky tisíc záznamů o zásilkách), může být práce
pomalá. Proto můžete staré záznamy o zásilkách přesunout do archivu, kde již nebudou zpomalovat práci.
Archivované soubory najdete v datovém adresáři v podadresáři Archiv. S archivovanými daty nelze již dále
pracovat. Doporučuji archivovat pouze data, u kterých máte všechny zásilky vyřízené (doručené) a již k nim
nepotřebujete přistupovat.

2.1.5

Zmenšení databáze

Pokud máte databázi zásilek moc velkou (přes 100MB), můžete z ní smazat staré zásilky odeslané před
určitou dobou, které již nepotřebujete sledovat. Databáze se tím může zmenšit a zrychlit.
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V Nastavení/Datové adresáře jsou tlačítka Smazat zásilky…, pomocí kterých je možné smazat zásilky
odeslané před zadaným datem. Po kliknutí na tlačítko bude Balíkobot chvíli „chroustat“ a pak vypíše hlášku,
kolik zásilek bylo smazáno.

TIP

Pokud máte síťový Balíkobot pro více uživatelů, tak smazání zásilek udělejte v okamžiku, kdy s
Balíkobotem nikdo nepracuje.

2.1.6

Oprava databáze

Pokud databáze hlásí nějaké chyby (index je mimo hranice pole, daný klíč není k dispozici atd.), tak je možné
databázi opravit. Chyby občas nastávají v okamžiku, kdy je databáze příliš velká (více než 100MB) nebo kdy
se pracuje se síťovou verzí Balíkobotu.

V Nastavení/Datové adresáře jsou tlačítka Opravit databázi…, pomocí kterých je možné opravit chybové
hlášky zobrazené výše. Po kliknutí na tlačítko bude Balíkobot chvíli „chroustat“ a pak snad vypíše hlášku, že
se oprava povedla. Následně pak můžete provést znovu tu akci, při které Balíkobot předtím psal chyby.

POZOR

Oprava databáze je experimentální funkce
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TIP

8

Pokud máte síťový Balíkobot pro více uživatelů, tak opravu udělejte v okamžiku, kdy s Balíkobotem
nikdo nepracuje.
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2.2 Přístup k Balíkobotu
Na záložce Nastavení/Balíkobot zadáte své API přístupy do Balíkobotu – API uživatelské jméno a API
klíč. Následně kliknete na tlačítko Kontrola spojení a ověříte funkčnost spojení s Balíkobotem.
API přístupy (testovací i ostré hodnoty) najdete ve své klientské zóně na https://client.balikobot.cz

TIP

2.2.1

Pokud s Balíkobotem teprve začínáte, doporučuji použít testovací hodnoty. Vše bude
fungovat naplno, ale veškeré vytisknuté štítky budou jenom „jako“, nebudou se odesílat žádné
reálné zásilky, takže si budete moci všechno bez omezení vyzkoušet.

Načtení číselníků dopravců

Po zadání API přístupů kliknete na tlačítko Načíst data dopravců z Balíkobotu. Tím se načtou aktuální
číselníky dopravců a výdejních poboček.

POZOR

2.2.2

Pokud se na straně dopravce změní například seznam výdejních poboček nebo seznam
zasmluvněných služeb, tak musíte na tlačítko Načíst data dopravců kliknout znovu a načíst si
aktuální číselníky.

Automatická aktualizace dat dopravců

Pokud využíváte např. zasílání balíků na výdejní pobočky (Zásilkovna, výdejní Parcelshopy atd.), tak si musíte
pomocí tlačítka Načíst data dopravců občas ručně aktualizovat seznam poboček a další data dopravců v
programu. Pokud to nechcete dělat ručně, tak tato funkce to bude dělat automaticky za vás. Už nebudete
Balíkobot - uživatelský návod
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muset hlídat, zda dopravce nepřidal nějakou novou pobočku.

Jednoduše si nastavíte časový interval, ve kterém se budou číselníky dopravců stahovat. Pokud budou data v
Balíkobotu starší než nastavený čas, automaticky se stáhnou nové číselníky z internetu.

INFO Aktualizace číselníků se provede vždy při spuštění programu nebo při změně aktuálního profilu.

2.2.3

Více expedičních míst

Pokud máte pro jednu firmu více expedičních míst, tak máte pro každé expediční místo přidělené vlastní API
jméno a API klíč. Tyto údaje zadáte do aplikace následujícím způsobem:

10

•

Pokud každé expediční místo obsluhuje jiný uživatel, tak každý uživatel bude mít svoje API přístupy.

•

Pokud více expedičních míst obsluhuje tentýž uživatel na stejném PC, můžete využít ukládání
nastavení do profilů, a v každém profilu mít nastaveno jiné expediční místo. Nastavení profilů viz
kap. 2.7.
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2.3 Seznam podporovaných dopravců
Balíkobot k 17.2.2022 podporuje následující dopravce:

•

Česká pošta – všechny služby. Jsou povoleny i libovolné alternativní názvy obsahující slova Česká
pošta (např. Česká pošta Balík DR). U služeb Balík do balíkovny a Balík na poštu je potřeba mít
vyplněno PSČ vybrané ukládací pošty přímo v dodací (fakturační) adrese. Popř. je možné využívat
standardní seznamy výdejních poboček, ze kterých si můžete vybrat konkrétní poštu.

•

PPL (název PPL) – všechny služby včetně paletových zásilek.

•

DPD (název DPD) – všechny služby.

•

GEIS (název GEIS) – všechny služby včetně paletových zásilek.

•

GLS (název GLS) – všechny služby.

•

IN TIME (název INTIME) – všechny služby.

•

Toptrans (název TOPTRANS) – všechny služby.

•

Uloženka (název ULOŽENKA) – všechny služby.

•

Zásilkovna (název ZÁSILKOVNA) – všechny služby.

•

Pošta bez hranic (název PBH nebo Pošta bez hranic) – všechny služby kromě:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

zásilek na Ukrajinu UA,
zásilek do Rumunska (RO FAN Courier a RO Cargus) s výběrem regionu z číselníku, rumunský
region lze zadat pouze ručně.
výdejních míst pro BG Speedy (Bulharsko)
výdejních míst DHL v Německu a Colissimo ve Francii
výdejních míst pro Nova Poshta (Ukrajina)
výdejních míst pro UA Meest (Ukrajina).

•

Slovenská pošta – všechny služby. Jsou povoleny i libovolné alternativní názvy obsahující slova
Slovenská pošta (např. Slovenská pošta Balík DR). U služeb Balík do BalíkoBOXu a Balík na poštu je
potřeba mít vyplněno PSČ vybrané ukládací pošty přímo v dodací (fakturační) adrese. Popř. je možné
využívat standardní seznamy výdejních poboček, ze kterých si můžete vybrat konkrétní poštu.

•

DHL Express (název DHL) – všechny služby.

•

UPS (název UPS) – všechny služby kromě výdejních míst UPS Access Point.

•

TNT (název TNT) – všechny služby.

•

SPS (název SPS) – všechny služby.

•

Gebrüder Weiss Slovensko (název Gebrüder Weiss Slovensko nebo GWSK) – všechny služby.

•

Gebrüder Weiss Česká republika (název Gebrüder Weiss Česká Republika nebo GWCZ) – všechny
služby.

•

Messenger (název Messenger) – všechny služby.

•

Fofr (název Fofr) – všechny služby.

•

Fedex (název Fedex) – všechny služby.

•

DHL DE (název DHL DE nebo DHLDE) – všechny služby.

•

Dachser (název Dachser) – všechny služby.

•

DHL Parcel Europe/PPL Parcel Connect EU (název DHL Parcel nebo DHLParcel) – všechny služby.

•

Raben (název Raben) – všechny služby.

•

Spring (název Spring) – všechny služby.

•

DSV (název DSV) – všechny služby.
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•

DHL Freight Euroconnect – všechny služby.

•

123kurier – všechny služby.

•

DB Schenker (název DB Schenker nebo DBSchenker) – všechny služby kromě ADR zásilek.

•

JAPO Transport (název JAPO nebo JAPO Transport) – všechny služby.

•

Liftago – všechny služby.

•

Magyar Posta – všechny služby.

•

Airway – všechny služby.

Kromě těchto dopravců jsou implementovány ještě dva interní způsoby dopravy: Osobní odběr a Rozvoz.
Tyto dopravy mají své vlastní štítky, které se tisknou pouze na etiketovou tiskárnu ve formátu A6.
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TIP

Volitelně je možné naprogramovat i individuální formu dopravy – vlastní výdejní pobočky, vlastní
štítky atd.

TIP

Pokud používáte jiné názvosloví dopravců a potřebujete, aby se váš název dopravce automaticky
přiřadil ke správnému dopravci a správné službě v Balíkobotu, tak využijte mapování dopravy, viz
kap. 2.5.
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2.4 Výchozí služby pro dopravce
Na záložce Nastavení/Dopravci si můžete nastavit výchozí služby pro jednotlivé dopravce. Tyto výchozí
služby, popř. manipulační jednotky, se pak automaticky nastaví u jednotlivých zásilek. Např. pokud expedujete
přes Českou poštu a většinu zásilek posíláte jako Balík do ruky, tak si jak výchozí službu nastavíte Balík do
ruky a tím pádem máte u většiny zásilek vystaráno.
Kliknete na Načíst služby dopravců a následně si u jednotlivých dopravců nastavíte výchozí službu, popř.
manipulační jednotku.
Pokud se jedná o paletovou zásilku, tak si můžete nastavit výchozí manipulační jednotku a popř. i počet
výchozích manipulačních jednotek. K výchozí manipulační jednotce se potom v zásilce automaticky nastaví i
váha, je-li vypočtená z položek, viz kap. 10.3.1.

Nastavení výchozích služeb se uloží automaticky, není potřeba nic dělat.

TIP

Pokud používáte mapování dopravy (kap. 2.5) nebo nastavení výchozích parametrů u zásilek
(kap. 3.2), tak výchozí služby nastavovat nemusíte.
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2.5 Mapování dopravy
Ve zdrojovém systému (Pohoda, FlexiBee, Shoptet atd.) můžete mít údaje o dopravě zadané různými
způsoby. Také e-shopy a externí systémy používají při importu dat do zdrojového systému (Pohoda, FlexiBee)
různé označení dopravců.
V praxi může být Ve zdrojovém systému (Pohoda, FlexiBee, Shoptet atd.) údaj o dopravě na několika místech:

•
•

V názvu dopravce v dokladu.
V položkách dokladu.

Balíkobot umožňuje spárovat různé názvy dopravy z různých e-shopů a namapovat je na toho správného
dopravce a službu v Balíkobotu.

2.5.1

Více různých názvů pro jednu službu dopravce

Pro jednu službu jednoho konkrétního dopravce v Balíkobotu můžete použít buďto jeden nebo více názvů,
které oddělíte středníkem.

2.5.2

Mapování z názvu dopravce

Nastavení pro Pohodu je v kap. 5.3.1.
Nastavení pro FlexiBee je v kap. 6.6.1.

2.5.3

Mapování podle názvu dopravy v položce dokladu

Některé e-shopy, např. Shoptet nebo Fastcentrik, ukládají informace o dopravce jako samostatnou položku do
dokladu, a v názvu této položky je uvedena doprava. Název dopravy je v položce uveden tak, jak jste si
dopravu pojmenovali v e-shopu.
Nastavení pro Pohodu je v kap. 5.3.2.
Nastavení pro FlexiBee je v kap. 6.6.2.
Nastavení pro Shoptet je v kap. 7.6.
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2.6 Výdejní pobočky
TIP

2.6.1

Toto nastavení se pravděpodobně bude týkat pouze Pohody, protože u ostatních systémů
(FlexiBee, Shoptet atd.) jsou výdejní pobočky řešeny jinak.

Nastavení výdejní pobočky podle adresy v položce záznamu

Pokud používáte např. Shoptet a zasíláte zásilky na výdejní místa, tak se adresa výdejního místa exportuje ze
Shoptetu do Pohody do poznámky k položce dokladu. Balíkobot umí načíst tuto adresu a pokusí se výdejní
místo podle adresy automaticky najít a nastavit k zásilce.
Funkce je určena pro klienty, kteří nemohou využít zápis ID výdejných poboček podle kapitoly 3.2.
V menu Nastavení/Výdejní pobočky si zaškrtnete nastavení výdejních poboček podle adres v
položkách. Dále si v menu Nastavení/Výdejní pobočky musíte nastavit kódy položek, pod kterými se do
Pohody ukládají adresy výdejních poboček. Např. Shoptet používá např. kódy SHIPPING24, SHIPPING27
atd. Pro každého dopravce máte v Shoptetu jiný kód. Kódy uvidíte ve své Pohodě.

TIP

Pro jednoho dopravce můžete zadat i více kódů najednou, kódy oddělte středníkem, např.:
SHPPING25; SHIPPING53

Pokud pro nějakého dopravce kód nenastavíte, tak se pobočky tohoto dopravce nebudou v položkách dokladů
vyhledávat.

TIP

Pokud váš e-shop nepoužívá kódy položek, ale používá názvy položek, tak si do Balíkobotu
místo kódu zadáte název položky s adresou. Balíkobot vyhledává zadaný text v kódu i v názvu
položky.

Adresa pobočky pak musí být uvedena v poznámce dané položky v Pohodě v definovaném formátu.
Formáty vycházejí ze Shoptetu.

POZOR

Detekce výdejních poboček funguje primárně pro uživatele Shoptetu. U jiných e-shopů se
formát zápisu poboček do Pohody může lišit, tyto případy se pak musí řešit individuálně.

• Adresa pobočky Zásilkovny musí být ve tvaru: město, ulice čp. Např.: Benešov u Prahy, U Pivovaru 2304
• Adresa pobočky Uloženky musí být ve tvaru: město, ulice čp. Např.: Brno, Heršpická 800/6
• Adresa pobočky PPL musí být a musí být ve tvaru: ID pobočky město. Např.: KM10134012 Švihov
• Adresa pobočky DPD musí být ve tvaru: název (ulice, PSČ město). Např.: NN Mobil (Nám. Republiky 699,
74213 STUDÉNKA)

• Adresa pobočky Geis Point, GLS ShopDelivery, Pošta bez hranic musí být ve tvaru: město, ulice čp.
Např.: Benešov u Prahy, U Pivovaru 2304

• Adresa pobočky České pošty a Slovenské pošty musí být ve tvaru: ulice, PSČ, město. Např.: nám.
Dr.Beneše 38, 34012, Švihov.
U pošty se v položce dokladu vyhledá PSČ, a toto PSČ se použije pro označení výdejní pošty pro Balík na
poštu a Balík do balíkovny. PSČ uvedené ve fakturační/dodací adrese se v tomto případě nepoužije.

Balíkobot - uživatelský návod
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Adresa výdejní pobočky pro DPD

Adresa výdejní pobočky pro Uloženku

POZOR

2.6.2

Adresa výdejní pobočky pro Zásilkovnu

Adresa výdejní pobočky pro PPL

Funkce je určena primárně pro uživatele Shoptetu. Doporučuji před generováním štítků vždy
zkontrolovat správnost nastavených výdejních poboček, protože nelze vždy zaručit 100%
nalezení správné pobočky.

Nastavení výdejní pobočky podle adresy v dodací adrese

Pokud používáte e-shop (Fastcentrik apod.), který vám adresy výdejních poboček importuje do Pohody do
dodací adresy, tak můžete tuto výdejní pobočku automaticky nastavit k zásilce. Balíkobot umí načíst dodací
adresu a pokusí se výdejní místo podle dodací adresy automaticky najít a nastavit k zásilce.
V menu Nastavení/Výdejní pobočky si zaškrtnete nastavení výdejních poboček podle dodací adresy.

16

Balíkobot - uživatelský návod

2.6.2.1

Nastavení výdejní pobočky podle EshopRychle.cz

Balíkobot také umí rozpoznat výdejní pobočky z e-shopu EshopRychle. Ten ukládá ID výdejní pobočky do
fakturační nebo dodací adresy do hranatých závorek za název města. Balíkobot umí toto ID pobočky správně
rozpoznat a pobočku automaticky nastavit.

2.6.3

Nastavení dopravce a výdejní pobočky podle BSShop

Pokud používáte Pohodu E1 a BSShop, tak Balíkobot umí automaticky načíst dopravce z volitelného
parametru RefVPrBsTypDopra a ID výdejní pobočky z volitelného parametru VprBsIdOdbMista.

2.6.4

Nastavení výdejní pobočky z volitelného parametru u Pohody E1

Pokud používáte Pohodu E1 a ID výdejního místa máte v Pohodě ve volitelném parametru, tak si do
Balíkobotu do Nastavení/Pohoda můžete zadat název tohoto volitelného parametru a Balíkobot z něj pak bude
nahrávat výdejní místo. Typ tohoto volitelného parametru v Pohodě musí být Text.

Balíkobot - uživatelský návod
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2.7 Profily
Nastavení Balíkobotu lze ukládat pod vlastními názvy do takzvaných profilů. Každý profil obsahuje kompletní
nastavení programu. Jeden uživatel může mít definováno více různých profilů, a v každém profilu může mít
např. jiné expediční místo, jinou účetní jednotku, jiný e-shop, jinou e-mailovou šablonu atd. Můžete snadno a
rychle obsluhovat více účetních jednotek, více e-shopů atd.
Profily si můžete vytvářet a spravovat na záložce Nastavení/Profily.
Standardně se veškeré nastavení ukládá do přednastaveného profilu Výchozí nastavení, takže nemusíte nic
řešit. Dle potřeby si můžete vytvořit a pojmenovat více profilů s různým nastavením.

•
•
•
•

Tlačítko Uložit profil slouží k uložení nového profilu pod novým názvem, nebo k aktualizaci stávajícího
profilu.
Tlačítko Načíst profil slouží k načtení nastavení vybraného profilu.
Tlačítko Smazat profil slouží ke smazání vybraného profilu.

•

Tlačítko Nastavit výchozí profil slouží k nastavení vybraného profilu jako výchozího. Výchozí profil pak
bude přednastaven při spuštění Balíkobotu.
Tlačítkem Vybrat barvu pro aktuální profil si můžete profil barevně označit pro lepší orientaci.

TIP

Nastavení aktuálního profilu se automaticky uloží při ukončení Balíkobotu nebo při změně profilu.

Přepínat mezi profily můžete rychle ve výklopném seznamu s profily, který najdete na hlavní záložce
Balíkobot nad tabulkou se záznamy. Přepnutím profilu se načte kompletní nastavení daného profilu a
můžete tak okamžitě přepínat mezi různými účetními jednotkami, různými expedičními místy, různými e-shopy
atd. Zároveň zde vidíte barevné označení vybraného profilu.
V záhlaví Balíkobotu je vidět název aktuálního profilu.

18
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2.7.1

Přenos nastavení na jiné PC

V Nastavení/Profily si můžete tlačítkem Uložit nastavení do souboru uložit aktuální nastavení všech
profilů do souboru a tento soubor si pak můžete zkopírovat na jiné PC.
Na novém PC si pak tlačítkem Načíst nastavení ze souboru můžete načíst nastavení z uloženého souboru.
Tím se uložené nastavení pro všechny profily nahraje do programu. Pokud již v programu máte nějaké
nastavení, tak se toto stávající nastavení přepíše novým nahraným nastavením.

TIP

2.7.2
TIP

Tímto způsobem můžete snadno kopírovat kompletní nastavení programu mezi více uživateli nebo
mezi více počítači.

Zálohování nastavení
Doporučuji zálohovat nastavení Balíkobotu, abyste předešli případné ztrátě nastavení při nějakém
technickém problému. Výjimečně se může stát, že se poškodí soubor s nastavením např. při
náhlém pádu aplikace nebo Windows. Pokud nebudete mít zálohy, tak můžete přijít o veškeré
nastavení!

V Nastavení/Profily si můžete tlačítkem Uložit nastavení do souboru uložit aktuální nastavení všech
profilů do souboru a tento soubor si pak můžete zazálohovat třeba na flashdisk.
Pokud se stane, že při spuštění Balíkobotu bude program hlásit chybu při načítání nastavení, tak tlačítkem
Načíst nastavení ze souboru můžete obnovit zazálohované nastavení z uloženého souboru.

TIP

Při každém ukončení Balíkobotu se navíc zazálohuje aktuální nastavení všech profilů v rámci
zálohování datových souborů, viz kap. 2.1.1.

Balíkobot - uživatelský návod
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2.7.3 Hlídání vytváření štítků a odesílání dat dopravcům v rámci různých
profilů
Pokud máte v Balíkobotu několik různých profilů navázaných na různé klientské zóny na balikobot.cz, tak se
vám může např. stát, že štítek vytvoříte v rámci jednoho profilu (jedné klientské zóny, třeba CZ), ale pak ho
načtete v rámci jiného profilu (jiné klientské zóny, třeba SK), a zde budete chtít třeba odeslat data.
Proto si v Nastavení/Profily můžete zapnout hlídání této situace.

Poté vás Balíkobot na tuto situaci upozorní hláškou u každé takové zásilky ve sloupečku 'Chyba'.
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2.8 Tisk štítků a předávacích protokolů
Štítek je de-facto PDF soubor umístěný na serveru balikobot.cz. Lze ho vytisknout dvěma způsoby. Stejnými
způsoby je možný tisk předávacích protokolů.

2.8.1
•
•
•

Standardní tisk štítků s výběrem pozice a s náhledem štítku

Před tiskem štítků se vám nabídne výběr pozice pro tisk štítku na arch A4.
Pak se ve webovém prohlížeči otevře PDF se štítky.
Vidíte náhled štítků, můžete si vybrat tiskárnu a nastavit další parametry tisku.

Tento způsob použijete, pokud chcete mít tisk štítků 100% pod kontrolou i za cenu mírného zdržení při tisku.
Toto je výchozí bezpříplatkový způsob tisku.

2.8.2

Rychlý tisk štítků bez výběru pozice a bez náhledu štítku

Tato funkce je prémiová, viz kap. 10.

•
•

Štítky se vytisknou okamžitě na přednastavenou tiskárnu.
Před tiskem nevidíte náhled štítků ani nemůžete vybrat jinou tiskárnu nebo nastavit další parametry.

Tento způsob použijete, pokud nechcete před tiskem nic kontrolovat a chcete mít štítky okamžitě vytisknuté.
Hodí se např. při tisku na tiskárny Zebra v kombinaci s expedicí přes čárové kódy, viz kap. 2.8.2.2 a 10.2.
Tento způsob tisku zahrnuje možnost:

•
•
•
•

přímého tisku štítků na konkrétní tiskárnu,
přímého tisku předávacích protokolů na konkrétní tiskárnu,
přímého tisku bez nutnosti volit tiskovou pozici štítku – to využijete u kotoučových etiketovacích
tiskáren,
automaticky odoznačit v tabulce právě vytisknutý doklad/štítek, aby se nemohl vytisknout vícekrát – to
využijete při dávkovém zpracování štítků.

Přímý tisk na přednastavenou tiskárnu si nastavíte v menu Nastavení/Tiskárny. Zvlášť pro štítky a zvlášť
pro předávací protokoly si můžete nastavit, na jakou tiskárnu chcete danou sestavu vytisknout. Kliknete na
Načíst seznam tiskáren a pak si ze seznamu tiskáren zvolíte tiskárnu, na kterou se bude sestava tisknout.
Seznam tiskáren se převezme z aktuálně nainstalovaných tiskáren ve Windows.

2.8.2.1

Tisk štítků bez výběru tiskové pozice

Pokud tisknete štítky na archy A4, tak se vám před tiskem bude zobrazovat dialog pro výběr pozice štítku.
Toto je výchozí bezpříplatkové chování Balíkobotu.
Pokud tisknete štítky na kotoučovou tiskárnu, tak výběr pozice nepotřebujete a můžete si v rámci prémiové
funkce tento dialog zrušit zaškrtnutím Nezobrazovat dialog pro výběr pozice tisku v menu
Nastavení/Tiskárny.

2.8.2.2

Tisk štítků na tiskárny Zebra ve formátu PDF

Pokud máte tiskárnu Zebra nebo jinou etiketovací kotoučovou tiskárnu) tak postup nastavení tisku na Zebru (v
rámci prémiové funkce) je následující :
1.
2.
3.
4.

V menu Nastavení/Tiskárny si zaškrtnete Tisknout štítky bez tiskového dialogu.
Načtete seznam nainstalovaných tiskáren a v seznamu si vyberete svoji tiskárnu Zebra.
Dále si zaškrtnete Nezobrazovat dialog pro výběr pozice tisku.
Ve své klientské zóně na balikobot.cz si v konfiguraci dopravců pro vybrané dopravce zvolíte Formát
vrácených štítků = Zebra PDF 100x125.
5. Poté se pro každý nově vytvořený štítek automaticky použije PDF tisk na vybranou tiskárnu Zebra.

Balíkobot - uživatelský návod
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2.8.2.3

Tisk štítků na tiskárny Zebra ve formátu ZPL

Pokud máte tiskárnu Zebra a chcete tisknou štítky ve formátu ZPL namísto standardního PDF, tak Balíkobot
podporuje tisk štítků ve formátu ZPL. ZPL tisk by měl být rychlejší a kvalitnější než PDF.
Postup nastavení:
1.
2.
3.
4.

V menu Nastavení/Tiskárny si zaškrtnete Tisknout štítky bez tiskového dialogu.
Načtete seznam nainstalovaných tiskáren a v seznamu si vyberete svoji tiskárnu Zebra.
Dále si zaškrtnete Nezobrazovat dialog pro výběr pozice tisku.
Ve své klientské zóně na balikobot.cz si v konfiguraci dopravců pro vybrané dopravce zvolíte Formát
vrácených štítků = Zebra ZPL.
5. Poté se pro každý nově vytvořený štítek automaticky použije ZPL tisk na vybranou tiskárnu Zebra.
Štítky vytvořené před zapnutím ZPL tisku se budou tisknout v původním formátu PDF.
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POZOR

Zatím není plně funkční ZPL tisk štítků pro Uloženku. Uloženka totiž posílá ZPL štítek větší než
je standardní formát etikety pro Zebru, proto se jejich ZPL štítek na etiketu nevejde. U Uloženky je
proto potřeba používat pouze PDF tisk.

Pokud si chcete ověřit, zda jsou vaše štítky opravdu ve formátu ZPL, tak si v Balíkobotu v menu
Nastavení/Tiskárny vypněte volbu Tisknout štítky bez tiskového dialogu a pak vytiskněte nějaký štítek.
Otevře se vám prohlížeč (na konci adresy v prohlížeči uvidíte zpl=1) a v něm toto:

To je ZPL formát štítku pro Zebru. Tento příkaz se dá poslat přímo na Zebru, např. pomocí aplikace Zebra
Setup Utilities.
Balíkobot - uživatelský návod
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2.8.2.4

Přímý tisk přes vzdálenou plochu

Pokud máte Balíkobot nainstalovaný na vzdálené ploše (na vlastním nebo hostingovém serveru), tak přímý
tisk štítků ze vzdálené plochy na lokální tiskárnu (v rámci prémiové funkce) nebude fungovat, protože při
každém připojení na vzdálenou plochu se změní název lokální tiskárny – za název se přidá dovětek
přesměrováno relací XY.
Řešením pro tento případ je pořídit si tiskárnu (Zebru nebo klasickou A4 tiskárnu) se síťovým rozhraním. K
této tiskárně si potom zařídíte veřejnou IP adresu (zajistí váš poskytovatel internetu). Poté vám provozovatel
vašeho vzdáleného serveru nainstaluje tiskárnu na vzdálenou plochu přes síťové rozhraní a veřejnou IP, takže
tiskárna pak bude na vzdáleném serveru „lokálně“ nainstalovaná a dostupná. A pak na ní můžete z Balíkobotu
přímo tisknout, viz kap. 2.8.2.

2.8.3

Odoznačení zásilek v tabulce po tisku štítků

Pokud chcete, aby se po vytisknutí štítků automaticky odoznačily (odškrtly) související zásilky (řádky) v hlavní
tabulce, tak si tuto funkci můžete aktivovat v Nastavení/Tiskárny.
Toto využijete např. při dávkovém zpracovávání a tisku štítků:

24

•

Nahrajete si do Balíkobotu první skupinu dokladů, hromadně vytvoříte a vytisknete štítky. Vytisknuté
štítky se vám v tabulce automaticky odoznačí.

•

Přihrajete si do Balíkobotu druhou skupinu dokladů, hromadně vytvoříte a vytisknete štítky. Vytisknou
se štítky pouze z druhé skupiny dokladů, protože štítky z té první skupiny máte už odoznačené.
Vytisknuté štítky z druhé skupiny se vám v tabulce automaticky odoznačí.

•

Přihrajete si do Balíkobotu třetí skupinu dokladů, hromadně vytvoříte a vytisknete štítky. Vytisknou se
štítky pouze z třetí skupiny dokladů, protože štítky z té první a druhé skupiny máte už odoznačené.
Vytisknuté štítky se vám v tabulce automaticky odoznačí.

•

Až budete mít všechny doklady za daný den hotové, tak si je všechny znovu nahrajete do Balíkobotu,
všechny si je znovu hromadně označíte (zaškrtávátkem nad prvním sloupcem), a ke všem najednou
odešlete data.
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2.8.4

Rychlý tisk předávacího protokolu bez náhledu

Tato funkce je prémiová, viz kap. 10.
I předávací protokol po odeslání dat dopravci si můžete vytisknout rychle a bez PDF náhledu. Přímý tisk na
přednastavenou tiskárnu si nastavíte v menu Nastavení/Tiskárny. Kliknete na Načíst seznam tiskáren a
pak si ze seznamu tiskáren zvolíte tiskárnu, na kterou se bude sestava tisknout. Seznam tiskáren se
převezme z aktuálně nainstalovaných tiskáren ve Windows.
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2.9 E-maily
Balíkobot umí klientovi poslat e-mail s číslem zásilky a odkazem na sledování zásilky. E-mail se klientovi
pošle automaticky v okamžiku, kdy jsou data o zásilce odeslána přepravci. Zprávy se posílají na e-mailové
adresy, které jsou uvedené u adresy daného klienta.

Příklad e-mailu s informací o zásilce
Na záložce Nastavení/E-maily si můžete nastavit e-mailovou komunikaci:

•

adresu vašeho SMTP serveru včetně komunikačního portu (pravděpodobně 465 nebo 587 nebo 25),

•

přihlašování (autentizaci) k vašemu SMTP serveru,

•

e-mail odesílatele zpráv (tedy váš e-mail, který bude u zpráv nastaven jako odesílatel),

•

e-mail, na který se budou zasílat kopie zpráv (volitelně),

•

předmět (název) e-mailu včetně proměnných, do kterých se automaticky vyplní číslo balíku, dobírka,
název dopravce, číslo objednávky, popř. další údaje dle šablony.

•

text (šablonu) e-mailu včetně proměnných, do kterých se automaticky vyplní číslo balíku, dobírka,
sledovací odkaz, název dopravce, vybraná služba dopravce, popř. další údaje dle šablony. Text e-mailu
může být ve formátu HTML včetně základního formátování, odkazů a obrázků.

TIP

Po nastavení doporučuji poslat si testovací e-mail na svoji adresu, abyste ověřili funkčnost
posílání e-mailů.

TIP

Od verze 2.2.22 je možné přidávat proměnné do předmětu i do textu e-mailu.

Do e-mailů je možné přidat i tzv. volitelné hlavičky (custom headers) podle individuálních potřeb. Každou
hlavičku napíšete na jeden řádek. Je to určeno pro zkušené uživatele, kteří vědí, co znamenají a jak fungují
custom headers v e-mailech.
Příklad custom headers:
X-MC-Template: newsFeed
X-MC-MergeVars: {"var1": "global value 1"}
X-MC-Metadata: { "user_id": "45829", "location_id":
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2.9.1

Příklady nastavení SMTP komunikace

Seznam.cz
•
•
•
•

SMTP server: smtp.seznam.cz
Port: 465 nebo 587
SMTP autentizace: ano, váš e-mail a vaše heslo pro seznam.cz
Odesílatel informačních e-mailů: stejný e-mail jako v SMTP autentizaci

Gmail.com
•
•
•
•
•
•

SMTP server: smtp.gmail.com
Port: 465 nebo 587
SMTP autentizace: ano, váš e-mail a vaše heslo pro gmail.com
Odesílatel informačních e-mailů: stejný e-mail jako v SMTP autentizaci
Pokud používáte dvoufázové ověřování, tak viz kap. 2.9.2.
Na svém Google účtu musíte mít povolen přístup pro méně bezpečné aplikace:

Balíkobot - uživatelský návod
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2.9.2

Gmail a dvoufázové ověření

Pokud u Gmailu používáte dvoufázové ověření, tak musíte provést následující kroky:
1. Jděte na adresu https://security.google.com/settings/security/apppasswords
2. Vyberte aplikaci Jiné

3. Jako název aplikace zadejte Balíkobot a klikněte na Vygenerovat.

4. Objeví se vám vygenerované heslo, které zkopírujete do Balíkobotu do pole Heslo v nastavení SMTP
komunikace.

28
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2.9.3

Možnost přiložit PDF fakturu do e-mailu

Pokud expedujete z Pohody nebo FlexiBee, tak Balíkobot umožňuje do informačního e-mailu klientovi přiložit
fakturu v PDF. Viz kapitola 5.13.3 (Pohoda) a 6.13 (FlexiBee).

2.9.4

Cizojazyčné šablony e-mailů

Na zakázku vám mohu do programu přidat cizojazyčné šablony e-mailů, které se odešlou klientům z jiných
zemí.

Balíkobot - uživatelský návod
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2.10 SMS
Balíkobot umí klientovi poslat SMS s číslem zásilky. SMS se klientovi pošle automaticky v okamžiku, kdy jsou
data o zásilce odeslána přepravci. SMS se pošle na telefonní číslo, které je uvedené v Pohodě u adresy
daného klienta.

Příklad SMS s informací o zásilce
Pro odesílání SMS je využívána česká brána BulkGate.com. Účet si můžete založit zde:
https://portal.bulkgate.com/join/4345
Na záložce Nastavení/SMS si můžete nastavit SMS komunikaci:

•
•

•

Typ identifikace odesílatele: systémové číslo, shortcode, textový odesílatel nebo vlastní telefonní číslo.
Popis možností viz kap. 2.10.1.3.
Zda se mají SMS posílat s diakritikou nebo bez diakritiky. SMS s diakritikou „zaberou“ více místa a
může se proto stát, že SMS bude rozdělena do více zpráv. Pokud zaškrtnuto nebude, tak bude
diakritika v SMS automaticky odstraněna.
Text (šablonu) SMS včetně proměnných, do kterých se automaticky vyplní číslo balíku, dobírka atd.

TIP

Po nastavení doporučuji poslat si testovací SMS na svůj telefon, abyste ověřili funkčnost posílání
SMS.

•

30

Application ID a Application token (popis viz 2.10.1.1),
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2.10.1

Nastavení účtu u SMS brány BulkGate.com

Po kliknutí na odkaz https://portal.bulkgate.com/join/4345 zvolíte Vytvořit účet a zadáte svůj e-mail a heslo.

2.10.1.1

Získání Application ID a Application token

Application ID a Application token slouží ke komunikaci mezi Balíkobotem a vaším účtem na BulkGate. Pokud
by se vám stalo, že by se tyto údaje dostaly do nesprávných rukou nebo vám byly zcizeny, tak můžete dané
API zneaktivnit nebo zcela smazat a vytvořit si kdykoli nové údaje.
Po přihlášení na portál BulkGate kliknete na Modules a APIs, dále na BlahaSoft a potom na Vytvořit API.
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Zobrazí se vám stránka, kde je uvedeno vaše Application ID a Application token. Tyto údaje zkopírujete do
aplikace Balíkobot.

2.10.1.2

Ověření telefonního čísla

Pokud chcete klientům odesílat SMS z vlastního telefonního čísla, je potřeba toto číslo v portálu ověřit. V
menu SMS/Ověřená čísla zadáte svoje telefonní číslo a kliknete na Ověřit.

2.10.1.3

Ceny za SMS a typ odesílatele

Ceny za SMS najdete na portálu v menu Ceník. Ceny se odvíjí od výše nabitého kreditu a také od toho, jaký
32
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typ odesílatele v aplikaci zvolíte:

•

Systémové číslo - telefonní číslo, které nemůžete ovlivnit. Příjemce může obdržet zprávu z dlouhého
telefonního čísla, krátkého čísla (short code) i textového čísla.

•

Short code - krátké telefonní číslo, které nemůžete ovlivnit. Příjemce obdrží zprávu z krátkého čísla
generovaného BulkGatem (např. 2576).

•

Textový odesílatel - unikátní text, například název společnosti, který se zobrazí příjemci namísto
telefonního čísla (např. MůjEshop.cz, Spol s.r.o., Blahasoft atd.). Maximální počet znaků je 11.

•

Vaše telefonní číslo - vaše vlastní telefonní číslo, které je zobrazeno příjemci v doručené SMS.
Příjemce zprávy vám může napsat nebo zavolat přímo na toto číslo. Telefonní číslo musí být ve
formátu 420xxxxxxxxx, bez znaménka + nebo nul vpředu. Vaše číslo je potřeba ověřit, viz kap.
2.10.1.2.
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3 Práce se zásilkami
Se zásilkami se obecně pracuje následujícím způsobem:
1. Ve zdrojovém systému (Pohoda, FlexiBee, Shoptet atd.) si vyberete doklady, se kterými chcete v
Balíkobotu pracovat (přes filtry, přes datumy atd.).
2. Nahrajete si vybrané doklady ze zdrojového systému do Balíkobotu.
3. V Balíkobotu s doklady něco provedete – vytvoříte štítky, vytisknete štítky, odešlete data dopravcům.
4. Zavřete Balíkobot

TIP

Veškeré akce se zásilkami se v Balíkobotu zapamatují a uloží, takže pokud si během práce
Balíkobot třeba omylem zavřete nebo program spadne, tak se vůbec nic neděje, prostě si
doklady do Balíkobotu nahrajete znovu a pokračujete v práci.

3.1 Proces expedice
Expedici zásilek lze řešit dvěma způsoby – buďto hromadně, nebo jednotlivě přes čárové kódy. Oba způsoby
expedice lze podle potřeby kombinovat, takže můžete např. tisknout štítky jednotlivě přes čárové kódy, ale
odesílat data dopravcům můžete hromadně atd.

3.1.1

Expedice zásilek hromadně

Hromadná expedice zásilek znamená, že si ze zdrojového systému (Pohoda, FlexiBee, Shoptet atd.) do
Balíkobotu nahrajete množinu vybraných dokladů, a s touto množinou dokladů pak v Balíkobotu pracujete:
1.
2.
3.
4.

Do Balíkobotu si načtete vybrané doklady ze zdrojového systému kliknutím na tlačítko.
V Balíkobotu hromadně vytvoříte štítky kliknutím na tlačítko.
Hromadně vytisknete štítky kliknutím na tlačítko.
Hromadně odešlete data kliknutím na tlačítko.

K tomuto způsobu expedice nepotřebujete žádné příplatkové prémiové funkce.

3.1.1.1

Hromadné načtení dokladů do Balíkobotu

•

Návod pro Pohodu: kap. 5.11.1.

•

Návod pro FlexiBee: kap. 6.9.1.

•

Návod pro Shoptet: kap. 7.7.1.

3.1.2

Expedice zásilek jednotlivě

Expedice zásilek jednotlivě přes čárové kódy je jednodušší a pohodlnější. Stačí čtečkou čárových kódů
„pípnout“ expedovaný doklad. Balíkobot se pak „sám“ může postarat o zbytek procesu expedice, pokud bude
správně nastavený:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zkontroluje čtečkou obsah zásilky,
vygeneruje a vytiskne štítek,
odešle data dopravcům,
zapíše data o zásilce zpět do zdrojového systému (Pohoda, FlexiBee, Shoptet),
zkontroluje stav zásilek,
pošle vám aktuální report na e-mail.

Pro expedici jednotlivých zásilek budete potřebovat příplatkové prémiové funkce, viz kap. 10.
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3.2 Nastavení výchozích parametrů u zásilek
Pro každý doklad můžete ve zdrojovém systému (Pohoda/FlexiBee) nastavit parametry zásilky, které se pak
použijí v Balíkobotu. Ke každému dokladu můžete uložit jednoduchou datovou strukturu, kam můžete uvést:

•

službu dopravce - sluzba:ID sluzby;

•

pobočku k vyzvednutí - pobocka:ID pobocky;

•

váhu zásilky - vaha:12345.67;

•

poznámku - poznamka:nějaká poznámka;

•

počet balíků – pocet:3;
U FlexiBee se počet nastavuje ve FlexiBee v hlavičce dokladu na záložce Doplněk v poli Počet balíků.

•

sobotní doručení (pouze pro PPL) – ppl_sobota:1; nebo ppl_sobota:true;
Pro FlexiBee může být uvedeno také: sobota:1; nebo sobota:true;

•

výměnná zásilka – swap:1; nebo swap:true;

•

odvoz zboží (pouze pro ČP) – cp_odvoz:1; nebo cp_odvoz:true;

•

dodání firmě (pouze pro ČP) – cp_firma:1; nebo cp_firma:true;

•

křehké (pouze pro ČP) – cp_krehke:1; nebo cp_krehke:true;

Tyto údaje se pak automaticky načtou do Balíkobotu a předvyplní se do parametrů k zásilce.

3.2.1

Specifikace datové struktury

Formát dat je: pobocka:ID pobocky;sluzba:ID sluzby;vaha:12345.67;poznamka:nějaká poznámka;pocet:X;

•

Názvy parametrů musí být bez diakritiky (pobocka, sluzba…).

•

Za názvem musí být dvojtečka, poté hodnota parametru (ID pobočky, ID služby, váha...) a na konci
středník.

•

Na pořadí parametrů nezáleží.

•

Lze uvést jen jeden parametr (např. pobocka:…;) nebo více (pobocka:…;, sluzba:…;, …).

•

Váha se udává s desetinnou tečkou nebo čárkou, to je jedno.

•

ID poboček a ID služeb dopravců se berou z číselníků Balíkobotu.

POZOR

Pozor u dopravce Zásilkovna u Pohody – ID vyzvedávací pobočky Zásilkovny nebo ID
služby se obojí zadává do pole sluzba:…

POZOR

Pozor u dopravce Zásilkovna u FlexiBee – ID vyzvedávací pobočky Zásilkovny nebo ID
služby se obojí zadává buďto do pole sluzba:… nebo do pole pobocka:…

POZOR

Pozor u dopravce Česká pošta/Slovenská pošta – u služeb Balík do balíkovny a Balík na
poštu můžete PSČ vybrané balíkovny nebo ukládací pošty uvést buďto do pole pobocka:psč,
nebo do PSČ v dodací (fakturační) adrese u daného klienta. Nebo můžete výdejní poštu
vybrat ručně ze standardního výklopného seznamu výdejních poboček.

Tato datová struktura se zapisuje:

•

do Pohody do pole Interní poznámka nebo Poznámka - nastavení výchozích parametrů v Pohodě viz
kap. 5.6.

•

do FlexiBee do pole Doprava a vyskladnění - nastavení výchozích parametrů ve FlexiBee viz kap. 6.7.
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3.2.2

Pořadí nastavování dopravců a služeb:

Když načtete doklad do Balíkobotu, tak se Balíkobot pokusí nastavit dopravce a službu dopravce podle
následujícího postupu:
1. Nejdříve se zkusí nastavit dopravce v Balíkobotu podle dopravce nastaveného ve zdrojovém systému
z hodnoty uvedené v poli Dopravce (Pohoda kap. 5.3, FlexiBee kap. 6.6). Služba dopravce se zkusí
nastavit dle výchozího parametru ve zdrojovém systému, viz kap. 3.2.
2. Pokud se bod výše nepovede, tak se zkusí nastavit dopravce a služba podle mapování dopravy podle
názvů dopravy z pole Dopravce, viz kap. 2.5.2.
3. Pokud se bod výše nepovede, tak se zkusí nastavit dopravce a služba podle mapování dopravy podle
názvu dopravy z položky dokladu, viz kap. 2.5.3.
4. Pokud se bod výše nepovede, tak se zkusí nastavit služba podle výchozích služeb, viz kap. 2.4.

3.2.3

Pořadí nastavování výdejních poboček:

Když načtete doklad do Balíkobotu, tak se Balíkobot pokusí nastavit výdejní pobočku podle následujícího
postupu:
1. Nejdříve se zkusí nastavit výdejní pobočka dle výchozího parametru ve zdrojovém systému, viz kap.
3.2.
2. Pokud se bod výše nepovede, tak se zkusí nastavit výdejní pobočka podle adresy z položky dokladu,
viz kap. 2.6.1.
3. Pokud se bod výše nepovede, tak se zkusí nastavit výdejní pobočka podle adresy z položky dokladu,
viz kap. 2.6.2.
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3.3 Práce se zásilkami
U každého dokladu v Balíkobotu je možné jednotlivě:

•
•
•
•

vytvořit štítek
smazat štítek
vytisknout štítek
sledovat zásilku

Dále je možné u vybraných (zaškrtnutých) dokladů v Balíkobotu hromadně:

•
•
•
•
•
•

vytvořit štítky
smazat štítky
vytisknout štítky
odeslat data dopravcům
zobrazit si historii objednaných svozů
zobrazit aktuální (poslední) stav zásilky

3.3.1

Výběr dokladů pro hromadnou akci

Výše uvedené hromadné akce se vždy provedou pro doklady, které jsou zaškrtnuté v levém sloupci tabulky a
viditelné na aktuální stránce, viz stránkování kap. 11.2.

3.3.2

Vytváření štítků

Štítky můžete vytvořit jednotlivě kliknutím na tlačítko Vytvoř v řádku u každého dokladu.
Nebo můžete štítky vytvořit hromadně kliknutím na tlačítko Vytvořit vpravo nad tabulkou. Tím vytvoříte štítky
pro všechny doklady, které:
Balíkobot - uživatelský návod
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•
•
•

nemají vytvořený štítek a zároveň
jsou zaškrtnuté v levém sloupci tabulky a zároveň
jsou viditelné na aktuální stránce.

Vytvořený štítek poznáte podle toho, že ve sloupci Vytvořeno je datum vytvoření štítku a ve sloupci Balíky je
číslo zásilky.

3.3.3

Přegenerování již existujícího štítku

Pokud vytváříte štítky (hromadně nebo jednotlivě) a už máte u některých zásilek štítky vytvořené a vytisknuté,
tak se stávající štítek buďto smaže a přepíše se novým štítkem, a nebo se nesmaže a zachová se původní
štítek.
Toto chování si nastavíte v menu Nastavení/Ostatní. Najdete tam zaškrtávátko, pomocí kterého můžete:

•

Zakázat smazání a přegenerování již existujících štítků (zaškrtnout zaškrtávátko). Stávající štítky se
tím pádem nepřepíšou. Toto je doporučené nastavení.

•

Povolit smazání a přegenerování již existujících štítků (výchozí chování, nezaškrtnout zaškrtávátko).
Stávající štítky se tím pádem přepíšou.

POZOR

3.3.4

Pokud toto zaškrtávátko nebudete mít zaškrtnuté, tak se vám bude stávat, že si štítek
vytvoříte a vytisknete, a pak si ho omylem přepíšete novým štítkem, který datově odešlete
dopravci. Tím pádem bude mít dopravce jiný štítek, než bude na etiketě. To je špatně.

Oprava dat a aktualizace existujícího dokladu

Pokud máte načtené doklady v Balíkobotu a potom potřebujete opravit doklad (změnit adresu, změnit výši
dobírky atd.), tak tuto opravu musíte provést ve zdrojovém systému (Pohoda, FlexiBee, Shoptet atd.) a
opravený doklad znovu načíst do Balíkobotu i s ostatními doklady hromadně (kap. 3.1.1) nebo jednotlivě (kap.
3.1.2).
Pokud chcete z tabulky smazat jeden konkrétní doklad (řádek), tak ho můžete z tabulky smazat pomocí
tlačítka Smaž řádek na daném řádku. Nesmažou se žádná data ani zásilky, pouze se doklad odstraní z
tabulky. Toto využijete např. v případě, když čtečkou „napípnete“ doklad a potom potřebujete tento doklad
38

Balíkobot - uživatelský návod

opravit (změnit adresu atd.) ve zdrojovém systému (Pohoda, FlexiBee, Shoptet) a chcete ho pak „napípnout“
do Balíkobotu znovu.
Popř. je možné aktualizovat data toho jednoho konkrétního opraveného dokladu, a sice pomocí tlačítka Načti
ze systému v daném řádku. Tím se ze zdrojového systému aktualizují data jednoho konkrétního dokladu a
aktuální data (adresa, dopravce, dobírka atd.) se načtou do Balíkobotu. Toto tlačítko je aktivní pouze u
dokladů, které ještě nemají vytvořený štítek, pak už data zaktualizovat nejde.
Tuto aktualizaci dat je možné provádět i čtečkou, viz kap. 10.2.11.

3.3.5

Mazání štítků

Štítky můžete smazat jednotlivě kliknutím na tlačítko Smaž v řádku u každého dokladu.
Nebo můžete štítky smazat hromadně kliknutím na tlačítko Smazat vpravo nad tabulkou. Tím smažete štítky
pro všechny doklady, které:

•
•
•
•

mají vytvořený štítek a zároveň
nemají odeslaná data dopravci a zároveň
jsou zaškrtnuté v levém sloupci tabulky a zároveň
jsou viditelné na aktuální stránce.

Smazaný štítek poznáte podle toho, že ve sloupci Vytvořeno není nic.
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3.3.6

Tisk štítků

Štítky můžete tisknout jednotlivě kliknutím na tlačítko Tiskni v řádku u každého dokladu.
Nebo můžete štítky tisknout hromadně kliknutím na tlačítko Tisknout vpravo nad tabulkou. Tím vytisknete
štítky pro všechny doklady, které:

•
•
•

mají vytvořený štítek a zároveň
jsou zaškrtnuté v levém sloupci tabulky a zároveň
jsou viditelné na aktuální stránce.

Při hromadném tisku se zobrazí dialogové okno, kde jsou štítky rozdělené podle jednotlivých dopravců, a
kliknutím na Tisknout štítky si pak pro každého dopravce zvlášť vytisknete štítky.

POZOR

Tlačítko Tisknout doklady je platné pouze pro Pohodu a můžete přes něj vytisknout originální
doklady (faktury/objednávky/výdejky) z Pohody, viz kap. 5.13.1.

Podle nastavení popsaného v kapitole 2.8 můžete štítky tisknout:

•
•
•

3.3.7

s výběrem pozice a s náhledem štítku před tiskem (standardní tisk),
bez výběru pozice a bez náhledu štítku (prémiová funkce, např. při tisku na Zebru),
s možností odoznačit si v hlavní tabulce již vytisknuté štítky.

Filtrování dokladů v tabulce

Nad tabulkou jsou dostupná zaškrtávátka, pomocí kterých si můžete v tabulce zobrazit doklady podle různých
kritérií:
40
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•
•
•
•
•

se štítky/bez štítků,
s odeslanými daty/bez odeslaných dat,
vytisknuté/nevytisknuté štítky,
doručené/nedoručené zásilky,
atd.

Filtr se pak aplikuje na doklady, které jsou aktuálně načtené v tabulce.

Pro možnost filtrování podle vytisknutých/nevytisknutých štítků je potřeba mít v Nastavení/Tiskárny zapnutou
možnost filtrování podle vytisknutých štítků.

Balíkobot - uživatelský návod
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3.4 Parametry zásilky
U každého záznamu lze tlačítkem Parametry nastavit další parametry zásilky:
• počet balíků (pro vícekusové zásilky)

•
•
•
•
•
•
•

váhu zásilky
rozměry zásilky
udanou cenu pro pojištění zásilky a měnu udané ceny (výchozí hodnota je cena a měna z dokladu ze
zdrojového systému)
výši dobírky a měnu dobírky (výchozí hodnota je cena a měna z dokladu ze zdrojového systému)
manipulační jednotku a počet kusů manipulační jednotky (pro paletové dopravce), viz kap. 3.8.
poznámku
popř. další parametry specifické pro daného dopravce.

3.4.1

Nastavení počtu balíků podle množství vybrané položky v dokladu

Pokud máte ve zdrojovém systému (Pohoda, FlexiBee, Shoptet atd.) v položkách uvedenou dopravu jako
samostatnou položku, tak Balíkobot umí převzít množství této položky ze zdrojového systému a podle toho
nastavit počet balíků v zásilce u vícekusových zásilek.

Příklad pro Pohodu - nastavení počtu balíků podle množství vybrané položky v dokladu
V menu Nastavení/Různé si vyplníte text nebo kód položky z dokladu, ze které má Balíkobot přečíst počet
balíků u vícekusové zásilky. Při načtení dat potom Balíkobot najde tuto položku podle zadaného textu nebo
kódu, a množství této položky nastaví jako počet balíků v zásilce.

42

Balíkobot - uživatelský návod

3.4.2 Možnost zadání rozměrů, váhy, objemu a udané ceny pro každý
balík zvlášť u vícekusových zásilek
U vícekusových zásilek můžete zadat rozměry, váhy, objem a udanou cenu pro každý balík zvlášť. Dále je
možné zadat každý balík zvlášť popis zásilky, data pro celní prohlášku a ADR položky.
U paletových dopravců můžete u každého balíku zadat typ manipulační jednotky a počet kusů manipulační
jednotky.
Mezi jednotlivými balíky u vícekusové zásilky se pohybujete pomocí záložek.
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3.4.2.1

Automatické rozpočítání váhy, objemu a udané ceny u vícekusových zásilek

Pokud u vícekusové zásilky zadáte váhu nebo objem nebo udanou cenu pouze u prvního balíku, tak
Balíkobot automaticky rozpočítá tyto hodnoty pro všechny balíky.
Takže pokud budete mít třeba tříkusovou zásilku a u prvního balíku zadáte váhu 12 kg a u ostatních balíků
váhu nezadáte, tak Balíkobot automaticky dopočítá váhu každého kusu na 12/3=4 kg.
Podobně se dopočítají objemy a udané ceny (pokud to dopravce podporuje).
Podobně pokud vyplníte popis zásilky pouze u prvního balíku, tak se tento popis prokopíruje ke všem ostatním
balíkům.
Dopočítání probíhá automaticky až při vytváření štítku. V parametrech zásilky se toto dopočítání vizuálně
neprojeví.
Dopočítávání funguje pro paletové i nepaletové dopravce.
Pokud chcete mít u každého balíku jiné vlastní údaje, tak si je samozřejmě můžete zadat ručně.

3.4.3 Možnost otevření okna s parametry po naskenování dokladu
čtečkou.
Pokud expedujete zásilky přes čárové kódy (viz kap. 10.2.3) a chcete před automatickým vytvořením štítku
(viz kap. 10.2.8) ještě změnit parametry zásilky (např. počet kusů u vícekusové zásilky, váhu zásilky, rozměry
atd.), tak si můžete podle kap. 10.2.9 nastavit, aby se vám po naskenování dokladu čtečkou automaticky
otevřelo okno s parametry.
Okno s parametry se otevře pouze tehdy, pokud k dokladu ještě neexistuje štítek. Pokud už k dokladu máte
vytvořený štítek a naskenujete doklad znovu, tak se okno s parametry neotevře, protože k existujícímu štítku
není možné parametry měnit.

3.4.4 Možnost nastavení počtu balíků u vícekusové zásilky přes čtečku
čárových kódů
Pokud expedujete zásilky přes čárové kódy (viz kap. 10.2.3) a chcete čtečkou také nastavit počet balíků u
vícekusové zásilky, tak zvolíte tento postup:
1. Vygenerujete si čárové kódy pro čísla 1 až 10 a vygenerujete si čárový kód pro slovo ok. Pro
generování čárových kódů můžete požít např. tento nástroj: https://barcode.tec-it.com/en/Code128
2. Podle kap. 10.2.9 si zapnete otevření okna s parametry zásilky po naskenování dokladu čtečkou.
3. Čtečkou si naskenujete číslo dokladu.
4. Doklad se nahraje do Balíkobotu a otevře se okno s parametry.
5. Naskenujete si čárový kód 1 až 10, který odpovídá počtu balíků.
6. Naskenujete čárový kód pro slovo ok – tím se zavře okno s parametry.
7. Okno s parametry se zavře, nastaví se počet balíků a popř. se vytvoří a vytiskne štítek, viz kap. 10.2.8.
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3.5 Odeslání dat dopravcům
Odeslat data dopravcům můžete buďto ručně pomocí tlačítka Odeslat data vpravo nad hlavní tabulkou a nebo
pomocí prémiové automatické funkce, viz kap. 10.6.2.
Data se hromadně odešlou pro všechny doklady, které:

•
•
•
•

mají vytvořený štítek a zároveň
nemají odeslaná data a zároveň
jsou zaškrtnuté v levém sloupci tabulky a zároveň
jsou viditelné na aktuální stránce.

Data dopravcům se dají odeslat pouze jednou, nikoli víckrát. Nemusíte se tedy bát, že při odeslání dat něco
zkazíte. Klidně můžete do odeslání dat zahrnout i zásilky, které žádný štítek nemají (data se neodešlou) nebo
které již byly odeslány dříve (data se neodešlou). Balíkobot si s těmito případy sám automaticky poradí.

POZOR

POZOR

Zásilku, u které jsou odeslaná data, nelze již později měnit – nelze smazat štítek, změnit
parametry zásilky, změnit dopravce atd.

Odeslání dat je nevratné - nelze ho stornovat ani vrátit zpět. Pokud jste omylem odeslali
data u zásilky, kterou nechcete fyzicky vyexpedovat, musíte si to vyřešit přímo s
konkrétním dopravcem, aby zásilku stornoval. A pak se vám bude hodit funkce Totální
smazání dat.
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3.6 Sledování stavu zásilek
Po odeslání dat dopravcům je možné sledovat stav zásilek. Stav zásilky je možné sledovat třemi způsoby:
1. Kliknutím na tlačítko Stav zásilek vpravo nad hlavní tabulkou. Tím se zobrazí aktuální stavy ve sloupci
Stav zásilky.
Tato funkce nepropisuje stav zásilek do zdrojového systému (Pohoda, FlexiBee, Shoptet atd.) a
nezapisuje datum doručení zásilky do sloupce Doručeno v hlavní tabulce. Pouze se zobrazí aktuální
stav zásilek.
2. Kliknutím na tlačítko Sleduj v řádku u konkrétního dokladu. Tím se zobrazí okno s historií všech stavů
zásilky.
Tato funkce nepropisuje stav zásilek do zdrojového systému (Pohoda, FlexiBee, Shoptet atd.) a
nezapisuje datum doručení zásilky do sloupce Doručeno v hlavní tabulce. Pouze se zobrazí aktuální
stav zásilky.
3. Pomocí prémiových automatických funkcí, viz kap. 10.6.1.
Automatické sledování stavů zásilek propisuje stav zásilky i do zdrojového systému (Pohoda,
FlexiBee, Shoptet atd.) a v případě doručení zásilky zapíše datum doručení zásilky do sloupce
Doručeno v hlavní tabulce.

46

Balíkobot - uživatelský návod

3.7 Totální smazání dat
Pokud chcete data o zásilkách úplně smazat, tak je k tomu určeno červené tlačítko Smazat data vlevo pod
hlavní tabulkou, a nebo červené tlačítko Smazat data v daném řádku. Tím provedete tzv. reset dat, veškerá
data o zásilkách u vybraných dokladů se kompletně smažou a objednávky nebo faktury budou zase „čisté“
bez zásilek.

POZOR

Smazáním dat přijdete o vytvořené vazby mezi zdrojovým systémem (Pohoda, FlexiBee atd.)
a Balíkobotem. Ztratíte existující čísla balíků, nebudete moci vytisknout nebo sledovat již
existující zásilky v Balíkobotu. Smazání dat je nevratné!

Funkci využijete např. v případě, že se potřebujete zásilky „zbavit“ - např. jste vygenerovali štítek, odeslali data
dopravci a pak jste zjistili, že požadované zboží nemáte na skladě a nemůžete ho odeslat.

TIP

Před smazáním dat si raději opište čísla mazaných balíků, kdybyste je někdy potřebovali.

Dále využijete smazání dat v případě, že chcete k jednomu dokladu odeslat zásilku vícekrát – např. se vám
první zásilka vrátila nebo potřebujete něco doposlat atd.

3.7.1

Hromadné smazání dat

Data se hromadně smažou červeným tlačítkem Smazat data vlevo pod hlavní tabulkou pro všechny doklady,
které:
• jsou zaškrtnuté v levém sloupci tabulky a zároveň

•

jsou viditelné na aktuální stránce.

3.7.2

Smazání dat u jednoho dokladu

Pro smazání zásilkových dat u jednoho konkrétního dokladu využijete výrazně červené tlačítko Smaž
data, které smaže data o zásilce u jednoho dokladu.
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3.8 Paletové zásilky
Balíkobot podporuje paletové zásilky pro všechny dopravce.
U paletových zásilek je potřeba zadat jednotlivé manipulační jednotky a jejich počet.
1. U konkrétního dokladu vyberete službu pro paletovou přepravu – např. PPL Firemní paleta.
2. V parametrech zásilky zvolíte počet balíků v rámci zásilky.
3. V parametrech jednoho každého balíku vyberete typ manipulační jednotky (např. paleta) a zadáte
počet kusů manipulační jednotky v rámci tohoto balíku (např. 3).
4. Můžete doplnit i další údaje – váhu balíku, rozměry, objem atd.
5. Kliknete na tlačítko Použít.
Tímto postupem zadáte údaje o manipulačních jednotkách a pak můžete vytvořit štítek.

Na obrázcích výše máte tedy dvoubalíkovou zásilku – první balík se skládá ze tří palet a druhý balík se
skládá ze čtyř IBC.
Pokud potřebujete podrobné údaje (váhu, rozměry atd.) zadat pro jeden každý kus manipulační jednotky,
tak si jako počet balíků zvolíte celkový počet manipulačních jednotek (v našem případě tedy 3+4=7). A pro
každý balík (= manipulační jednotku) si pak zadáte podrobné údaje.
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3.8.1

ADR zásilky

U dopravců, kteří podporují režim přepravy ADR, je možné vyplnit tabulku ADR položek.
Každý balík může obsahovat více ADR jednotek. V parametrech zásilky si pro každý balík zadáte ADR
položky, které jsou v tomto balíku obsažené:

•
•
•
•

ADR jednotku
ADR manipulační jednotku
Počet ADR jednotek
Váhu, popř. další údaje

Pokud u nějakého balíku nechcete ADR jednotky zadat, tak tabulku necháte prázdnou.

TIP

Pokud se vám seznam ADR jednotek nezobrazuje, tak doporučuji načíst číselník dopravců, viz
kap. 2.2.1.
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3.9 Spojení více objednávek do jedné zásilky
Od verze 2.7.6 umožňuje Balíkobot spojit více objednávek (nebo faktur/výdejek) do jedné zásilky.
Funkce není dostupná pro samostatné zásilky, protože tam nemá smysl.
Každá objednávka může být maximálně v jedné spojené zásilky. Nelze stejnou objednávku přiřadit do více
různých spojených zásilek.

POZOR

3.9.1

Lze spojit pouze objednávky, které mají stejného dopravce a stejnou měnu.

Vytvoření a zrušení spojené zásilky

V hlavní tabulce je sloupeček Spojené zásilky. V něm jsou v každém řádku tlačítka Přidej… nebo Odeber…

3.9.1.1

Vytvoření

Tlačítkem Přidej… můžete přidat daný doklad buďto do nové spojené zásilky (tedy se vytvoří nová spojená
zásilka a v ní bude pouze tento doklad), nebo do existující spojené zásilky, která má stejného dopravce a
měnu a ještě nemá vytvořený štítek.
Do spojené zásilky lze přidat pouze doklad, který ještě nemá vytvořený štítek.

3.9.1.2

Zrušení

Tlačítkem Odeber… můžete odebrat daný doklad ze spojené zásilky, ve které tento doklad je. Ze spojené
zásilky lze odebrat doklad pouze tehdy, pokud spojená zásilka ještě nemá vytvořený štítek.
Tlačítko Odeber… má stejnou barvu pro všechny doklady, které jsou ve stejné spojené zásilce. Lze tak
vizuálně vidět, které doklady jsou spojené k sobě.
Pokud ze spojené zásilky odeberete poslední doklad, spojená zásilka automaticky zanikne.
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3.9.2

Práce se spojenými zásilkami

Pod tabulkou vpravo je tlačítko Další akce..., po kliknutí se objeví menu s položkou Spojené zásilky. Po
kliknutí na tuto položku se zobrazí okno se seznamem spojených zásilek, které existují pro doklady načtené v
tabulce.

TIP

V okně se spojenými zásilkami se zobrazí pouze ty spojené zásilky, které souvisí s doklady
načtenými do hlavní tabulky.

V horním seznamu spojených zásilek si vyberete spojenou zásilku, se kterou chcete pracovat. Ve spodním
seznamu se pak k ní zobrazí seznam dokladů, které jsou součástí této spojené zásilky.

3.9.2.1

Vytvoření štítku pro spojenou zásilku

V horním seznamu spojených zásilek si vyberete spojenou zásilku, ke které chcete vytvořit štítek. Ve spodním
seznamu si pak vyberete doklad, který bude pro spojenou zásilku považován za hlavní doklad. Z tohoto
dokladu se do spojené zásilky převezmou všechny údaje – adresa, služba dopravce, výdejní pobočka,
parametry zásilky atd.
Tlačítkem Vytvořit štítek pro spojenou zásilku pak vytvoříte štítek.
Štítek se automaticky propíše do hlavní tabulky k jednotlivým dokladům ze spojené zásilky.

3.9.2.2

Parametry pro spojenou zásilku

Standardně se do spojené zásilky převezmou parametry z vybraného hlavního dokladu. Pokud chcete
parametry spojené zásilky změnit, tak můžete přes tlačítko Parametry spojené zásilky. Tím si můžete pro
spojenou zásilku nastavit vlastní parametry – počet balíků, rozměry, atd.
Balíkobot - uživatelský návod
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Dobírka, udaná cena a váha spojené zásilky se automaticky sečtou z jednotlivých dokladů v této spojené
zásilce. Pokud chcete tyto sečtené hodnoty upravit, tak je můžete změnit v parametrech spojené zásilky.

3.9.2.3

Smazání štítku pro spojenou zásilku

V horním seznamu spojených zásilek si vyberete spojenou zásilku, ke které chcete smazat štítek. Tlačítkem
Smazat štítek pro spojenou zásilku pak smažete štítek.
Štítek se automaticky smaže z hlavní tabulky ze všech jednotlivých dokladů ze spojené zásilky.

3.9.2.4

Tisk štítku pro spojenou zásilku

V horním seznamu spojených zásilek si vyberete spojenou zásilku, ke které chcete tisknout štítek. Tlačítkem
Tisknout štítek pro spojenou zásilku pak vytisknete štítek.
Štítek můžete vytisknout i klasicky z hlavní tabulky – buďto pro každý doklad zvlášť nebo přes hromadný
tisk. U dokladů ze spojené zásilky se vždy vytiskne štítek pro spojenou zásilku, nikoli pro ten jednotlivý
doklad.
Pro vytiskutí štítku ke spojené zásilce stačí vytisknout štítek alespoň k jednomu dokladu, který je součástí této
spojené zásilky. Pokud vytisknete hromadně štítky pro všechny doklady ze spojené zásilky, tak si s tím
Balíkobot poradí.
Pokud máte nastaveno odoznačování dokladů po tisku (viz kap. 2.8.3), tak se po tisku štítku pro spojenou
zásilku automaticky odoznačí všechny doklady ze spojené zásilky.
U spojené zásilky s vytvořeným štítkem už nejde měnit její hlavní doklad ani měnit parametry zásilky.

3.9.2.5

Smazání dat u odeslané spojené zásilky

Pokud už máte odeslaná data a přesto chcete smazat štítek ke spojené zásilce, tak to uděláte tlačítkem
Smazat štítek u odeslané spojené zásilky. Tím se smaže štítek u spojené zásilky, ale nesmažou se data u
dopravce. Funguje to stejně jako u ostatních zásilek, viz kap. 3.7.

3.9.3

Odeslání dat pro spojenou zásilku

Data pro spojenou zásilku se odesílají klasicky jako pro ostatní zásilky – buďto přes hlavní tabulku (viz kap.
3.5) nebo přes automat (viz kap. 10.6.2).
Pro odeslání dat ke spojené zásilce stačí odeslat data alespoň k jednomu dokladu ze spojené zásilky. Pokud
odešlete data pro všechny doklady ze spojené zásilky, tak si s tím Balíkobot poradí.
Akce navazující na odeslání dat (odeslání e-mailů, SMS, propsání zásilky do zdrojového systému atd.) se pak
provedou pro všechny doklady ze spojené zásilky, které jsou zaškrtnuté v hlavní tabulce.

3.9.4

Sledování stavu spojené zásilky

Sledování stavu spojené zásilky probíhá stejně jako pro ostatní zásilky – buďto přes hlavní tabulku (viz kap.
3.6) nebo přes automat (viz kap. 10.6.1).

3.9.5

Kontrola expedice pro spojenou zásilku

Nelze spojit položky jednotlivých objednávek do spojené zásilky, tudíž nelze hromadně odkontrolovat obsah
spojené zásilky. Pokud chcete u spojené zásilky zkontrolovat obsah zásilky (viz kap. 10.4), tak si musíte
odkontrolovat jednotlivě všechny objednávky ze spojené zásilky.
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3.10 B2A štítky
Metoda B2A slouží k vytvoření objednávky pro přepravu zásilky z místa „B“ (typicky dodavatel nebo předchozí
příjemce zásilek klienta) do místa „A“ (expediční místo vyplněné ve vaší klientské zóně na balikobot.cz).
Před prvním použitím funkce B2A doporučuji znovu načíst data dopravců (kap. 2.2.1), tím se k dopravci PPL
přidají podporované B2A služby.
B2A štítek pro daný doklad vytvoříte tlačítkem Vytvoř B2A v daném řádku. Tím se vytvoří B2A štítek a objedná
se B2A přeprava. Toto tlačítko se zpřístupní pouze pro vybrané dopravce a vybrané služby.

Pokud chcete u B2A štítku nastavit datum plánované realizace přepravy (vyzvednutí balíků na místě „B“),
nastavíte ho v parametrech zásilky. Toto datum plánované realizace přepravy se současně nastaví jako datum
svozu. Pokud datum plánované realizace přepravy nezadáte, nastaví se automaticky datum následujícího
pracovního dne, a datum svozu zůstane nezadané.

Po vytvoření B2A štítků se u zásilek objeví číslo štítku – toto platí pouze pro vybrané dopravce. B2A zásilka se
zároveň automaticky označí jako svezená = datově odeslaná dopravci.

3.10.1

Důležité vlastnosti B2A štítků

•

B2A štítky nabízejí pouze vybraní dopravci a pouze pro vybrané služby.

•

Přeprava B2A zásilky je objednána okamžitě po vytvoření B2A štítku, neobjednává se samostatně.

•

B2A štítek nelze smazat ani stornovat!

•

B2A štítek nelze vytisknout a nelze k němu samostatně odeslat data.
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•

Pokud je k dokladu vytvořen B2A štítek, nelze k němu vytvořit normální štítek.

•

Pokud je k dokladu vytvořen normální štítek, nelze k němu vytvořit B2A štítek.

•

Sledování B2A zásilek je možné pouze u vybraných dopravců.

•

B2A štítky nelze vytvářet hromadně, pouze po jednotlivých dokladech.

•

B2A štítek lze od dokladu odstranit pouze přes funkci Totální smazání dat.
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3.11 Přehledy
Tlačítkem Přehledy vpravo nad hlavní tabulkou si můžete zobrazit Dashboard. Zde si můžete zvolit období
a za vybrané období se vám zobrazí součty vytvořených štítků za jednotlivé dopravce a jednotlivé uživatele.

•

Sloupeček Celkem obsahuje součet všech vytvořených zásilek pro daného uživatele za všechny
dopravce.

•

Sloupeček Celkem položek obsahuje součet vyexpedovaných (zkontrolovaných) položek pro
všechny dopravce, pokud používáte kontrolu obsahu zásilky (viz kap. 10.4).

V přehledu si dále můžete zvolit, zda se vícekusové zásilky budou započítávat do celkového součtu podle
skutečného počtu balíků v zásilce, a nebo jako jeden balík.
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3.12 Kontrolní funkce – nahrávání štítků za časové období
Pokud potřebujete zpětně zkontrolovat, které štítky jste vytvořili nebo vytiskli neb odeslali za konkrétní dny, tak
Balíkobot umožňuje nahrát a zobrazit štítky podle zadaného časového období. Tuto možnost najdete nad
hlavní tabulkou pod záložkou Nahrávání štítků.
Zde si vyberete:

•

agendu, ze které chcete štítky nahrát (objednávky, faktury atd.),

•

filtr štítků, který vás zajímá (vytvořené štítky, odeslané štítky atd.),

•

časové období, které vás zajímá (dnešní den, týden atd.).

Pak kliknete na Nahrát štítky. Z databáze Balíkobotu se vyberou štítky odpovídající zadaným kritériím a k
těmto štítkům se ze zdrojového systému (Pohoda, FlexiBee atd.) „dotáhnou“ odpovídající doklady.

Nahrané štítky můžete potom v tabulce dále filtrovat přes filtr dokladů nad hlavní tabulkou, viz kap. 3.3.7.

3.12.1
POZOR

Pozor na Shoptet
U Shoptetu je trochu zrada – Shoptet neumí do Balíkobotu poslat konkrétní doklady pro
konkrétní štítky. Umí posílat pouze doklady za vybrané časové období.

Nahrávání štítků ze Shoptetu tedy funguje následovně:

56

•

V záložce Nahrávání štítků si zvolíte štítky vytvořené za časové období (třeba dnešní den) a kliknete
na Nahrát štítky.

•

Balíkobot nahraje ze Shoptetu objednávky za časové období, které máte nastavené na záložce
Nahrávání dokladů. Tím se do Balíkobotu nahrají objednávky, které byly v Shoptetu vytvořené za
toto časové období.
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•

Balíkobot spáruje štítky z balíkobotí databáze s objednávkami ze Shoptetu.

Pokud je to tak, že máte štítek vytvořený např. 16.12.2020 a objednávka v Shoptetu je vytvořená také
16.12.2020, tak se vše spáruje.
Pokud ale máte štítek vytvořený např. 16.12.2020 a objednávka v Shoptetu je vytvořená třeba 9.12.2020, tak
výše zmíněný postup skončí chybou, protože objednávka k tomuto štítku se ze Shoptetu „nenatáhne“, protože
není vytvořená 16.12.2020.

V tomto případě musíte tedy na záložce Nahrávání dokladů rozšířit časové období pro objednávky ze
Shoptetu na 9.12.2020 – 16.12.2020. Potom se znovu přepnete do záložky Nahrávání štítků a kliknete na
Nahrát štítky. Pak už se objednávka ze Shoptetu nahraje a správně se spáruje se štítkem.

3.12.2

Obecný příklad 1 – přehled štítků vytvořených za dnešní den

•

V záložce Nahrávání štítků si zvolím štítky vytvořené v období za dnešní den.

•

Kliknu na Nahrát štítky.

•

V tabulce se zobrazí štítky vytvořené za dnešní den.

3.12.3

Obecný příklad 2 – přehled štítků odeslaných za dnešní den

•

V záložce Nahrávání štítků si zvolím štítky odeslané v období za dnešní den.

•

Kliknu na Nahrát štítky.

•

V tabulce se zobrazí štítky, ke kterým byla dnes odeslaná data.
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3.12.4 Obecný příklad 3 – přehled štítků vytvořených za dnešní den bez
odeslaných dat
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•

V záložce Nahrávání štítků si zvolím štítky vytvořené v období za dnešní den.

•

Kliknu na Nahrát štítky.

•

V tabulce se zobrazí štítky vytvořené za dnešní den.

•

Ve filtru nad hlavní tabulkou si zaškrtnu volbu Neodeslané zásilky.

•

V tabulce se zobrazí štítky, které byly vytvořené za dnešní den, ale nemají odeslaná data.
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4 Chyby
Pokud se při vytváření štítků vyskytnou nějaké chyby, zobrazí se v řádku u daného dokladu červený nápis
Chyba. Při kliknutí na tuto chybu se objeví popis chyby.
Zde jsou nejčastější typy chyb:

•

Máte jiné číslo zásilky na vytištěném štítku a jiné číslo zásilky v odeslaných datech. To se stane
tehdy, pokud vytvoříte štítek, vytisknete štítek, pak si štítek z nějakého důvodu vytvoříte znovu (třeba
při hromadném vytváření štítků) a pak odešlete data dopravci. Řešení viz kap. 3.3.3.

•

Dopravce vám vrací zásilky s odůvodněním, že jste jim neposlali data. Pro odeslání dat je potřeba
dané doklady nejdříve nahrát do balíkobotu, mít je zaškrtnuté (úplně první sloupeček v hlavní tabulce)
a pak zvolit Odeslat data nad hlavní tabulkou. Popř. můžete data odesílat pomocí automatické funkce,
viz kap. 10.6.2. U odeslaných dat je v hlavní tabulce ve sloupci Svoz zobrazen datum odeslání dat,
neodeslaná data mají sloupec Svoz prázdný. Popř. můžete seznam neodeslaných zásilek vidět ve své
klientské zóně na www.balikobot.cz v záložce Aktivity/Neodeslané zásilky.

•

Nemáte vyplněné potřebné údaje - adresa, telefon, e-mail, váha balíku, variabilní symbol u dobírkové
částky atd. Pamatujte prosím na to, že tyto údaje se přebírají z konkrétního dokladu ze zdrojového
systému (Pohoda, FlexiBee, Shoptet atd.) a v Balíkobotu je nelze změnit.

•

Vybrali jste službu dopravce, která není pro dané PSČ dostupná – např. PPL Dopolední balík lze využít
jen pro vybraná PSČ.

•

Posíláte dobírkovou zásilku v Kč na adresu mimo ČR nebo posíláte dobírkovou zásilku v cizí měně na
adresu v ČR.

•

Pro vícekusovou sdruženou zásilku jste vybrali službu, která sdružené zásilky neumí.

•

U paletových zásilek nemáte vyplněné všechny parametry – váha atd.

•

Chcete zasílat e-maily klientům, ale máte špatně nakonfigurované zasílání e-mailů, viz kap. 2.9 .

•

Chcete zasílat SMS klientům, ale máte špatně nakonfigurované zasílání SMS, viz kap. 2.10.
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59

5 Pohoda
5.1 Rychlý návod na nastavení Balíkobotu nad Pohodou
1. V Pohodě si podle kap. 5.3 nastavíte číselník dopravců.
2. V Pohodě si podle kap. 5.9.1 nastavíte uživatelský filtr na označené doklady.
3. V Pohodě si podle kap. 5.4 a 5.5 nastavíte a spustíte mServer.
4. V Pohodě si vytvoříte fakturu nebo objednávku (podle toho, ze které agendy expedujete), nastavíte si u ní
dopravce z číselníku a doklad si označíte (zaškrtnete).
5. Stáhnete a nainstalujete si propojovací aplikaci Balíkobot:
https://obchod.blahasoft.cz/balikobot/balikobot_instal.exe
6. V Balíkobotu v záložce Nastavení/Datové adresáře si nastavíte adresáře, do kterých se budou
ukládat balíková data (kap. 2.1).
7. V záložce Nastavení/Pohoda nastavíte přístup k Pohodě (kap. 5.10):

 adresu mServeru včetně portu (tu najdete dole na informačním okně se spuštěným mServerem)
 uživatelské jméno/heslo do Pohody
 kliknete na tlačítko Kontrola spojení
 ověříte, že filtr X-Moje označené funguje (kap. 5.10.3).
8. V záložce Nastavení/Balíkobot zadáte API přístupy do Balíkobotu. Kliknete na Kontrola spojení a
Načíst data dopravců z Balíkobotu. API přístupy do Balíkobotu získáte ve své klientské zóně na
https://client.balikobot.cz/ (kap. 2.2).
9. Nastavíte si mapování dopravy podle kap. 5.3.
10. V záložce Balíkobot si zvolíte filtr X-Moje označené a kliknete na Načíst objednávky nebo Načíst
faktury podle toho, ze které agendy expedujete (kap. 5.11.1).
11. Do Balíkobotu se načte označený doklad z Pohody a můžete začít expedovat, viz kap. 3.3.
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5.2 Instalace Pohody
Pokud Pohodu ještě nemáte, můžete si jí u mě objednat – tel. 736142250, e-mail info@blahasoft.cz
Pokud Pohodu už máte zakoupenou, nainstalujete jí klasickým způsobem na lokální PC nebo na vlastní server
nebo do cloudu.
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5.3 Nastavení dopravců
V Pohodě v menu Adresář/Dopravci si musíte nejdříve nastavit podporované dopravce. Seznam a názvy
podporovaných dopravců najdete v kap. 2.3. Názvy mohou být malými i velkými písmeny, s diakritikou nebo
bez.
Seznam dopravců je v Pohodě v mServeru kešovaný. To znamená, že po změně názvu

POZOR dopravce nebo přidání nového dopravce musíte vypnout mServer a znovu ho spustit.
Pokud potřebujete mít jiné názvosloví dopravců, tak můžete využít mapování dopravců:

5.3.1

Mapování názvů dopravy z pole Dopravce na dokladu

E-shopy obvykle ukládají údaj o dopravě do pole Dopravce a používají vlastní názvy dopravy. Takže pokud
potřebujete pojmenovat dopravce v Pohodě jinak než doporučeným způsobem, tak si můžete nastavit
mapování dopravy mezi Pohodou a Balíkobotem. Různé názvy dopravců a služeb z Pohody se pak
automaticky nastaví v Balíkobotu, není potřeba nic nastavovat ručně.
Takže pro správné párování dopravy mezi e-shopem + Pohodou + Balíkobotem musíte udělat následující věci.

1. Nastavení názvů dopravy v Pohodě
V Pohodě v agendě Adresář/Dopravci musíte do číselníku dopravců založit všechny názvy doprav, které
používá váš e-shop. Názvy musíte uvést přesně tak, jak jsou uvedeny ve vašem e-shopu. Pohoda totiž umí
do pole Dopravce uložit jenom údaj, který máte uvedený v číselníku dopravců.
Např. u Shoptetu jsou názvy zde: https://podpora.shoptet.cz/hc/cs/articles/360003141592-Stormware-Pohoda
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2. Nastavení mapování dopravy mezi Pohodou a Balíkobotem
V Balíkobotu v menu Nastavení/Mapování dopravy si v tabulce dopravců a služeb najdete správný
řádek, který odpovídá vašemu dopravci, a nastavíte:

•
•
•

kde hledat dopravu = v názvu dopravce
název dopravy = název dopravy z e-shopu
hledat dopravu = zaškrtnout

POZOR Nesmíte zadat dva stejné názvy dopravy do různých řádků. Potom by párování nefungovalo.

3. Načtení dokladu do Balíkobotu
Při načtení dokladu do Balíkobotu se pak správně vyplní dopravce i služba.
Pokud je u dokladu v Pohodě předepsaným způsobem zadaná i adresa výdejní pobočky, pak se pobočka v
Balíkobotu také předvyplní, viz 2.6.

5.3.2

Mapování názvů dopravy z položky dokladu

Některé e-shopy, např. Fastcentrik nebo Shoptet, ukládají informace o dopravce jako samostatnou položku do
dokladu, a v názvu této položky je uvedena doprava. Název dopravy je v položce v Pohodě uveden tak, jak
jste si ho pojmenovali v e-shopu v nastavení dopravců.
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63

Důležitý je název položky nebo kód položky nebo poznámka k položce. V těchto třech polích se hledá
případný dopravce. Stačí, když budete mít vyplněn název dopravy v jednom z těchto polí.

TIP

Pokud váš e-shop ukládá informace o dopravě do Pohody do položek dokladů, nemusíte mít v
tom případě vyplněný číselník dopravců v Pohodě. Položka Dopravce v Pohodě může zůstat
prázdná, protože se informace o dopravci přečtou z položky dokladu.

Pro správné párování musíte udělat následující věci.

1. Zjištění správného názvu dopravy z e-shopu
Napřed musíte zjistit kódy nebo názvy dopravy, pod kterými ukládá e-shop dopravu do položek do Pohody. To
uvidíte nejlépe v Pohodě u konkrétního dokladu.

2. Nastavení mapování dopravy mezi Pohodou a Balíkobotem
V Balíkobotu v menu Nastavení/Mapování dopravy si v tabulce dopravců a služeb najdete správný
řádek, který odpovídá vašemu dopravci, a nastavíte:

•
•
•

kde hledat dopravu = v položkách dokladu
kód/název položky = zadáte kód nebo název dopravy z e-shopu
hledat dopravu = zaškrtnout

POZOR Nesmíte zadat dva stejné názvy dopravy do různých řádků. Potom by párování nefungovalo.
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3. Načtení dokladu do Balíkobotu
Při načtení dokladu do Balíkobotu se pak správně vyplní dopravce i služba.
Pokud je u dokladu v Pohodě předepsaným způsobem zadaná i adresa výdejní pobočky, pak se pobočka v
Balíkobotu také předvyplní, viz 2.6.

5.3.3

Řešení pro výdejní pobočky Zásilkovny

Toto řešení se vás týká, pokud:

•
•
•
•

používáte výdejní místa pro Zásilkovnu a zároveň
váš e-shop neumí informaci o dopravci uložit do Pohody do pole Dopravce a zároveň
váš e-shop ukládá informaci o dopravci do kódu nebo názvu položky a zároveň
potřebujete automaticky nastavit výdejní pobočku podle adresy.

V mapování dopravců u Zásilkovny proto existuje virtuální služba Výdejní pobočka. Ta slouží k tomu, aby
Balíkobot poznal, že používáte Zásilkovnu a zároveň chcete automaticky nastavit výdejní pobočku podle
adresy.
V mapování dopravců u Zásilkovny do služby Výdejní pobočka zadáte kód nebo název položky, pod kterou
ukládá váš e-shop informaci o Zásilkovně. V našem příkladu je to položka s názvem Zásilkovna výdej. Tím
pádem bude Balíkobot vědět, že k dokladu obsahující položku s tímto názvem má nastavit dopravce
Zásilkovna:

A další nastavení záleží na tom, zda chcete pobočku Zásilkovny načítat z dodací adresy nebo z položky
dokladu:

1. Načtení pobočky Zásilkovny z dodací adresy
Pokud potřebujete automaticky načítat pobočku Zásilkovny z dodací adresy v Pohodě, tak si podle kap. 2.6.2
nastavíte vyhledání výdejní pobočky podle adresy v dodací adrese. Tím pádem bude Balíkobot vědět, že
výdejní pobočku Zásilkovny má hledat v dodací adrese:
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2. Načtení pobočky Zásilkovny z poznámky v položce Pohody
Pokud potřebujete načítat pobočku Zásilkovny z poznámky v položce Pohody, tak si v
Nastavení/Výdejní pobočky zadáte kód nebo název položky, ve které se nachází adresa výdejní
pobočky Zásilkovny. Tím pádem bude Balíkobot vědět, že výdejní pobočku Zásilkovny má hledat v položce
dokladu:
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5.4 Nastavení mServeru v Pohodě
MServer je webový server, který je součástí Pohody, a pomocí kterého lze s Pohodou komunikovat z externích
programů. Je to vlastně spuštěná Pohoda, která „poslouchá“ na zvoleném portu.
mServer nastavíte následovně:

•
•
•
•
•
•
•
•

V Pohodě zvolíte menu Soubor/Účetní jednotky.
Následně menu Databáze/Pohoda mServer.
Kliknete na Nový.
Zadáte název mServeru balikobot (nebo cokoli jiného).
Vyberete účetní jednotku, nad kterou mServer poběží.
Jako port zadáte 3308 (nebo cokoli jiného, pokud tento port nevyhovuje)
Zaškrtnete Komunikace a Přenos dat.
Potvrdíte OK.

TIP
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Od verze Pohoda 13100 si můžete v Pohodě u mServeru nastavit i komunikaci přes HTTPS.
Balíkobot tuto komunikaci podporuje. Pro přesné nastavení mServeru přes HTTPS doporučuji
kontaktovat přímo technickou podporu Pohody.
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5.5 Spuštění mServeru
POZOR

Před zahájením práce s Balíkobotem musíte mít mServer spuštěný buďto na vašem
lokálním PC nebo na vašem serveru, jinak nebude komunikace s Pohodou fungovat !

Spuštění mServeru můžete provést např. ze svojí Pohody ze seznamu mServerů:

•
•
•

V Pohodě v menu Soubor/Účetní jednotky.
Následně Databáze/Pohoda mServer.
Kliknete pravým tlačítkem na vybraný mServer a zvolíte Spustit jako samostatný proces.

POZOR

5.5.1

Spuštěný mServer jednak „sežere“ jednu licenci Pohody a jednak blokuje třeba zálohování
databáze Pohody atd.

Spouštění a zastavení mServeru přes příkazovou řádku

Další možností je spouštět a zastavovat mServer přes příkazovou řádku. Vytvoříte si soubory s příponou .bat,
které si uložíte na plochu a kliknutím spustíte/zastavíte mServer.
Soubor pro spuštění bude vypadat např. takto:

Soubor pro zastavení bude vypadat např. takto:

Přesný obsah souboru záleží na tom, v jakém adresáři máte nainstalovanou Pohodu a jak jste si pojmenovali
mServer.
Vzor .bat souboru pro spuštění mServeru zde: https://obchod.blahasoft.cz/balikobot/mserver_start_vzor.bat
Vzor .bat souboru pro zastavení mServeru zde: https://obchod.blahasoft.cz/balikobot/mserver_stop_vzor.bat
Spouštění mServeru je podrobně popsáno zde: https://www.stormware.cz/pohoda/xml/mserver/spusteni/
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TIP

5.5.2

Můžete si nastavit spouštění mServeru přes Plánovač Windows – ráno se mServer automaticky
spustí a večer se automaticky vypne.

Spuštění/zastavení mServeru při spuštění/ukončení Balíkobotu

Pokud máte nastaveno spouštění mServeru přes příkazovou řádku pomocí .bat souborů, tak si můžete
nastavit spouštění a ukončování mServeru automaticky při spuštění a ukončení Balíkobotu – viz kap. 11.10.
Má to smysl v případě, že s Balíkobotem nepotřebujete pracovat celý den, ale pouze občas. A nechcete proto,
aby vám mServer zbytečně běžel celý den a aby blokoval licenci Pohody.

5.5.3

Více účetních jednotek (mServerů)

Pokud potřebujete pracovat s více účetními jednotkami, doporučuji pro každou účetní jednotku definovat
vlastní mServer, viz kap. 5.4.
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•

Pokud každou účetní jednotku obsluhuje jiný uživatel, tak každý uživatel bude mít svůj přístup ke
svému mServeru.

•

Pokud více účetních jednotek obsluhuje jeden uživatel, můžete využít ukládání nastavení do profilů, a
v každém profilu mít nastaveno jinou účetní jednotku (mServer). Viz kap. 2.7.
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5.6 Nastavení výchozích parametrů u zásilek
Pro každý doklad můžete v Pohodě nastavit výchozí parametry zásilky, které se pak použijí v aplikaci
Balíkobot. Do pole Interní poznámka nebo Poznámka můžete vložit jednoduchou datovou strukturu, která
obsahuje parametry zásilky. Popis datové struktury je v kap. 3.2.Tyto údaje se pak automaticky přenesou a
předvyplní k zásilce do Balíkobotu.

Můžete si zvolit, zda tuto datovou strukturu máte v Pohodě v interní poznámce nebo v obyčejné poznámce k
dokladu:

5.6.1

Příklad nastavení výchozí pobočky pro Zásilkovnu:

Zápis údajů do pole Interní poznámka v Pohodě (ID výdejní pobočky):

Na základě zapsaných údajů se v Balíkobotu automaticky nastaví toto:

5.6.2

Příklad nastavení výchozí služby a pobočky pro DPD:

Zápis údajů do pole Interní poznámka v Pohodě (pobočka, služba, váha, poznámka, počet):

Na základě zapsaných údajů se v Balíkobotu automaticky nastaví toto:
Balíkobot - uživatelský návod
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5.6.3

Příklad nastavení výchozí služby a pobočky pro Uloženku:

Zápis údajů v Pohodě (pobočka, služba, váha, poznámka, počet):

Na základě zapsaných údajů se v Balíkobotu automaticky nastaví toto:

5.6.4

Příklad nastavení výchozí služby a pobočky pro PPL:

Zápis údajů v Pohodě (pobočka, služba):

Na základě zapsaných údajů se v Balíkobotu automaticky nastaví toto:

5.6.5 Příklad nastavení služby Balík do Balíkovny a PSČ konkrétní
balíkovny pro ČP:
Zápis údajů v Pohodě (pobočka, služba):
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5.7 Fakturační a dodací adresa
Pokud je v Pohodě u dokladu zadaná dodací adresa odběratele, převezmou se údaje z dodací adresy. Pokud
není dodací adresa zadána, převezmou se údaje z fakturační adresy odběratele.
U adresy odběratele (dodací nebo fakturační) je potřeba mít vyplněny následující údaje:

•
•
•
•
•
•

jméno kontaktní osoby (povinně)
ulice (povinně)
PSČ a město (povinně)
telefon (povinně)
e-mail (povinně)
název firmy (nepovinně)

Pokud je dodací adresa zadána, ale není u ní vyplněn telefon nebo e-mail, převezme se telefon nebo e-mail z
fakturační adresy.

5.8 Nastavení plateb dobírkou v Pohodě
Pokud jako označení platby dobírkou používáte standardní položku Dobírkou z výchozího číselníku Pohody,
tak nemusíte nic řešit.

Pokud jako označení platby dobírkou používáte individuálně vytvořenou formu úhrady, tak je potřeba, aby
název úhrady začínal slovy dobírka/dobírkou/dobierka/dobierkou.
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5.9 Nastavení filtrů v Pohodě
Balíkobot funguje tak, že nejdříve z Pohody do Balíkobotu hromadně nahrajete vybrané doklady (objednávky,
faktury, výdejky) a následně s nimi v Balíkobotu pracujete (tisknete štítky, odesíláte data dopravcům atd.).
Pokud preferujete expedici jednotlivých dokladů přes čárové kódy, podívejte se na kap. 5.11.2.
Aby Balíkobot věděl, se kterými doklady z Pohody má pracovat, používá k tomu uložené dotazy, neboli
uživatelské filtry z Pohody. Proto je potřeba nejdříve v Pohodě vytvořit alespoň jeden uživatelský filtr, a
následně tento dotaz zadat do Balíkobotu.

5.9.1

Filtr na označené doklady v Pohodě

Výchozím filtrem, který se mezi Pohodou a Balíkobotem používá, je filtr na označené doklady v Pohodě.
Tento filtr bude zahrnovat všechny doklady, které v Pohodě označil (zaškrtnul nebo zakřížkoval) aktuální
uživatel. Filtr si nastavíte v agendě Přijaté objednávky/Vydané faktury/Výdejky podle toho, z jaké agendy
budete expedovat.
Celý proces expedice pak bude následující:

•

V Pohodě označíte doklady, se kterými chcete v Balíkobotu pracovat.

•

Označené doklady si nahrajete do Balíkobotu.

•

V Balíkobotu uděláte s doklady nějakou akci – vytvoříte štítky, vytisknete štítky, odešlete data
dopravcům atd.

•

Až budete mít vše hotovo, tak doklady v Pohodě zase odoznačíte (zrušíte křížek).

5.9.1.1

POZOR

Nastavení filtru na označené doklady
Každý uživatel Pohody, který bude s Balíkobotem pracovat, si v Pohodě pod svým účtem musí
podle tohoto postupu vytvořit svůj vlastní filtr pod názvem X = Moje označené.
Tím pádem si bude moci každý uživatel v Pohodě označovat své vlastní doklady.

1. Nejdříve v Pohodě ve vybrané agendě označíte alespoň jeden doklad.

2. Pak kliknete na sloupec s názvem X.

3. Pak kliknete na záložku Moje označené.
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4. Tím se automaticky změní název záložky a vytvoří se filtr pod názvem X=Moje označené.

5. Následně v menu Záznam/Výběr/Uložené dotazy zvolíte Přidat do seznamu.

6. Otevře se dialog s definicí uloženého dotazu. Pokud nechcete nic měnit, můžete vše ponechat
přednastavené:

•

Ponecháte název dotazu je X = Moje označené.

•

SQL definice (OBJ.Oznacil = '@' AND OBJ.Sel <> 0) znamená, že dotaz vybere záznamy, které jsou
zaškrtnuté aktuálním uživatelem v Pohodě, v našem případě je to uživatel @, tedy Admin.

•

Standardně je uložený dotaz dostupný pouze pro aktuálního uživatele v Pohodě. Pokud chcete, aby
byl dotaz dostupný pro všechny uživatele (nedoporučuji), zaškrtnete volbu Pro všechny.

•

Třídění můžete ignorovat.
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7. Nakonec kliknete na OK.
Takto nadefinujete uživatelský filtr s názvem X = Moje označené, pomocí kterého bude aplikace Balíkobot
pracovat se záznamy, které jsou v Pohodě označené (=zaškrtnuté) aktuálním uživatelem.

5.9.1.2

Nastavení dalších filtrů v Pohodě

Můžete si samozřejmě vytvořit více uživatelských dotazů s různými názvy a různými filtrovacími podmínkami,
např:

•
•
•
•
•
•

všechny přijaté objednávky z dnešního dne
všechny objednávky pro dopravce XY
všechny vystavené faktury za minulý týden
přijaté objednávky od klienta XY
doklady označené konkrétním barevným štítkem
atd.

Další informace o možnosti nastavit v Balíkobotu více uživatelských filtrů najdete v kap. 5.10.1.
Více informací o uložených dotazech a filtrování najdete zde:
https://www.stormware.cz/prirucka-pohoda-online/Zakladni_dovednosti/Vyber_zaznamu/

5.9.1.3

Příklady syntaxe uživatelských filtrů

(FA.Oznacil = '@' AND FA.Sel <> 0) znamená: vyfiltruj označené faktury, které označil uživatel @, což je
Admin.
(FA.Oznacil = 'vaseuzivatelskejmenovpohode' AND FA.Sel <> 0) znamená: vyfiltruj označené faktury, které
jsem označil já a nikdo jiný.
(FA.Sel <> 0) znamená: vyfiltruj označené faktury, které označil libovolný uživatel.

TIP
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Se složitější syntaxí vám poradí technická podpora k Pohodě.
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5.10 Nastavení přístupu k Pohodě
V Balíkobotu na záložce Nastavení/Pohoda nastavíte přístupy ke své Pohodě:

•

Adresu mServeru včetně portu – tu najdete dole na informačním okně se spuštěným mServerem.

•

Uživatelské jméno a heslo do Pohody – zadáte údaje o uživateli, který je založený v Pohodě. Pokud
nepoužíváte přístupová práva v Pohodě, tak zadáte uživatele Admin a heslo necháte prázdné.

Následně kliknete na tlačítko Kontrola spojení. Pokud jste vše nastavili správně a mServer běží, doplní se do
pole IČ účetní jednotky, se kterou mServer pracuje.

TIP

Pokud můžete zjistit IP adresu počítače, na kterém mServer běží, tak doporučuji místo názvu
počítače zadávat do Balíkobotu IP adresu vašeho serveru (např. http://12.345.678.910:3308).
Komunikace s mServerem je pak rychlejší. IP adresu zjistíte např. pomocí příkazu ipconfig ve
Windows. IP adresa vašeho serveru musí být samozřejmě statická a neměnná!

Pokud máte mServer spuštěný na externím serveru mimo vaši vnitřní síť, tak musíte zadat celou IP adresu
vašeho externího serveru včetně portu (http://012.345.678.910:3308). Externí server musí být samozřejmě
dostupný pro připojení zvnějšku.

POZOR

Uživatel, pod kterým se z Balíkobotu do Pohody přihlašujete, musí mít v Pohodě v přístupových
právech povolenou XML komunikaci.
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5.10.1

Nastavení uživatelských filtrů

Na záložce Nastavení/Pohoda si také můžete nastavit uživatelské filtry, které jste si vytvořili v Pohodě v
kroku 5.9.1.2. Můžete mít rozdílné filtry pro přijaté objednávky, vydané faktury a výdejky.

TIP

Pokud jste si v Pohodě vytvořili pouze filtr X = Moje označené podle návodu 5.9.1.1 a jiné filtry
nepoužíváte, tak nemusíte nic nastavovat ani měnit.

Pokud máte v Pohodě vytvořeno více různých filtrů a chcete je používat i v Balíkobotu, tak si zde zadáte jejich
názvy – přesně tak, jak máte filtry pojmenované v Pohodě. Balíkobot bohužel neumí načíst názvy filtrů z
Pohody automaticky.

5.10.2

Nastavení výchozího filtru

Vybraný filtr můžete nastavit jako výchozí – vybrat filtr v seznamu a kliknout na tlačítko Nastavit výchozí filtr.
Přednastavený výchozí filtr je filtr na zaškrtnuté doklady X = Moje označené.

5.10.3

Ověření existence filtru

Po přidání filtru doporučuji ověřit, zda je filtr zadaný správně – vybrat filtr v seznamu a kliknout na tlačítko
Ověřit vybraný filtr. Popř. můžete nastavit vybraný filtr jako výchozí.

POZOR

5.10.4

Pokud po ověření vybraného filtru naskočí hláška, že filtr v Pohodě neexistuje, ačkoli máte
vše v Pohodě správně zadáno (správný název filtru, shodný uživatel v Pohodě i v Balíkobotu
atd.), tak zkuste v Pohodě přejmenovat filtr tak, aby v názvu nebyla diakritika. Výjimečně
diakritika může být problém.

Použití filtru

Uložené filtry pak snadno vyberete na hlavní záložce Balíkobot na tabulkou se seznamem dokladů. Zvolíte
si uložený filtr, který chcete použít, a kliknete na tlačítko Načíst objednávky/faktury/výdejky. Z Pohody se pak
načtou doklady, které odpovídají vybranému filtru.
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5.11 Práce se zásilkami
Zásilky je možné expedovat z agendy Přijaté objednávky, Vydané faktury a Výdejky. Na zakázku je možné
implementovat expedici z převodek (u Pohody).
Balíkobot funguje tak, že nejdříve z Pohody do Balíkobotu hromadně nahrajete vybrané doklady (objednávky,
faktury, výdejky) a následně s nimi v Balíkobotu pracujete (tisknete štítky, odesíláte data dopravcům atd.).
Doklady můžete nahrávat z Pohody do Balíkobotu dvojím způsobem:
1. Hromadně pomocí uživatelských filtrů v Pohodě.
2. Jednotlivě přes čárové kódy.

5.11.1 Hromadné nahrávání dokladů z Pohody do Balíkobotu
Pokud v Pohodě používáte filtr na označené doklady (viz kap. 5.9.1), tak nejjednodušší je zaškrtnout
(zakřížkovat) v Pohodě všechny doklady, které chcete do Balíkobotu nahrát.
Na hlavní záložce Balíkobot nad tabulkou se seznamem dokladů pak kliknete na tlačítko Načíst
objednávky/faktury/výdejky, podle toho jaké doklady chcete načíst. Z Pohody se pak do Balíkobotu načtou
doklady odpovídající vybranému filtru a můžete tam s nimi pracovat – vytvářet a tisknout štítky, odesílat data
dopravcům atd.

TIP

Nebojte se do Balíkobotu nahrát víc dokladů, než potřebujete. V Balíkobotu si pak můžete ještě
jemněji nastavit množinu dokladů, se kterou chcete pracovat, viz kap. 3.3.1.

Pokud jste si nastavili v Pohodě jiný filtr podle kap. 5.9.1.2, tak si tento filtr vyberete na hlavní záložce
Balíkobot na tabulkou se seznamem dokladů. Zvolíte si uložený filtr, který chcete použít, a kliknete na
tlačítko Načíst objednávky/faktury/výdejky. Z Pohody se pak načtou doklady, která odpovídají vybranému filtru.

TIP

Pro každou akci v Balíkobotu můžete mít v Pohodě nadefinovaný jiný filtr – pro tisk štítků můžete
použít jeden filtr, pro odeslání dat jiný filtr atd.

K tomuto způsobu expedice nepotřebujete žádné příplatkové prémiové funkce.
Po načtení dokladů pokračujete v běžné práci se zásilkami – vytvoření štítku, odeslání dat dopravcům atd. Viz
kap. 3.3.

5.11.2 Nahrávání jednotlivých dokladů z Pohody do Balíkobotu
Pokud se nechcete trápit s uživatelskými filtry v Pohodě, s označováním dokladů a hromadným nahráváním
dokladů do Balíkobotu, tak je možné vyřešit expedici pomocí čárových kódů.
Postup při hledání a nahrávání jednotlivých dokladů je následující:
1. Čtečkou si „pípnete“ čárový kód na dokladu, kód musí obsahovat číslo dokladu. Pokud hledáte ručně
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(bez čtečky), tak číslo dokladu napíšete do vyhledávacího políčka a dáte ENTER.
2. Balíkobot se pokusí vyhledat doklad v hlavní tabulce v Balíkobotu. Pokud doklad v tabulce nenajde,
pokusí se ho najít v Pohodě.
3. Pokud je doklad v Pohodě nalezen, načte se do tabulky v Balíkobotu a Balíkobot „pípne“.
4. Po načtení dokladu do Balíkobotu se může automaticky vytvořit a vytisknout štítek, viz 10.2.8
Více o expedici přes čtečky viz kap. 10.2.
Při nahrávání dokladů přes čtečku čárových kódů je potřeba mít čtečku nastavenou a aktivovanou, viz kap.
10.2.4, 10.2.5 a 10.2.7.
Hromadné i jednotlivé nahrávání dokladů lze podle potřeby kombinovat, takže můžete např. tisknout štítky
jednotlivě přes čárové kódy, ale odesílat data dopravcům můžete hromadně přes uživatelské filtry atd.
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5.12 Ukládání údajů o zásilkách zpět do Pohody
Zpět do Pohody lze zapsat data o zásilce (číslo zásilky, sledovací odkaz, datum expedice, stav zásilky, datum
doručení atd.) v rámci prémiové funkce, viz kap. 10.5.
Pokud chcete do Pohody zapisovat aktuální stavy zásilek, (stav zásilky, datum doručení atd.), tak k tomu
budete potřebovat další prémiovou funkci, viz kap. 10.6.1.
Uložené údaje o zásilce v Pohodě pak můžete použít pro svoji další potřebu:

•

vytvořit si v Pohodě další filtry, které budou reflektovat číslo zásilky nebo stav zásilky,

•

odeslat klientovi e-mail se sledováním zásilky,

•

uložit číslo balíku zpět do svého e-shopu,

•

vystavit fakturu atd.
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5.13 Ostatní
5.13.1

Tisk primárních dokladů z Pohody

Balíkobot umožňuje tisk primárních dokladů z Pohody – přijatých objednávek, vydaných faktury, výdejek.
Pokud tedy potřebujete zároveň se štítky vytisknout např. i vydané faktury pro jednoduché a rychlé
zkompletování zásilky, tak je to možné.
Tisknout můžete primární doklady k vybraným dokladům v hlavní tabulce, pomocí tlačítka Tisk primárních
dokladů vpravo pod hlavní tabulkou.
Další možností je tisk primárního dokladu k danému záznamu přímo z hlavní tabulky, pomocí tlačítka Vytiskni
doklad, které najdete v daném řádku.

Další možností je tisk primárních dokladů z tiskového dialogu, ze kterého tisknete štítky pro jednotlivé
dopravce. Můžete tak jedním kliknutím vytisknout štítky a druhým kliknutím vytisknout související primární
doklady (faktury, objednávky, výdejky).

Faktura (objednávka, výdejka) se automaticky vytisknou na tiskárnu, kterou máte nastavenou v Pohodě u
dané sestavy.
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Pokud máte síťovou Pohodu nainstalovanou na serveru, tak Pohoda vytiskne tiskovou sestavu
na tiskárnu, která je nastavená u sestavy jako výchozí na serveru, ne na klientské Pohodě.

POZOR

A pokud na serveru žádné tiskárny nemáte a máte v Pohodě třeba pouze tisk do PDF, tak se
Pohoda bude snažit vytisknout sestavu do PDF, což může zablokovat celou Pohodu.
Je tedy potřeba v tomto případě zajistit, aby tiskárna, na kterou chcete z Pohody tisknout, byla
nainstalovaná na serveru.

5.13.1.1

Zjištění výchozí tiskové sestavy v Pohodě

Aby Balíkobot věděl, kterou konkrétní sestavu z Pohody chcete vytisknout, musíte ID vybrané tiskové sestavy
zadat do Balíkobotu. V menu Nastavení/Tiskárny zadáte ID vybrané tiskové sestavy pro vydané faktury,
přijaté objednávky a výdejky. Hodnotu ID naleznete v Pohodě v tiskovém dialogu ve vlastnostech vybrané
sestavy.

•
•
•

ID výchozí sestavy pro vydané faktury bude pravděpodobně 190.
ID výchozí sestavy pro přijaté objednávky bude pravděpodobně 383.
ID výchozí sestavy pro výdejky bude pravděpodobně 1169.

5.13.2

Vytvoření vydané faktury z přijaté objednávky v Pohodě

Pokud expedujete z objednávek v Pohodě, tak Balíkobot umí pro každou objednávku vygenerovat vydanou
fakturu. Faktura se z objednávky vygeneruje v okamžiku odeslání dat dopravcům.

POZOR

Balíkobot pouze vytvoří vydanou fakturu z přijaté objednávky, neřeší odpočet plateb atd.

Funkci si zapnete na záložce Nastavení/Různé. Dále si můžete nastavit:

•

Předkontaci a členění DPH, které budou uvedené k vystavené faktuře. Pokud tyto údaje nevyplníte, tak
se na fakturu nastaví automaticky podle nastavení v Pohodě.

•

Výchozí text, který bude uvedený na vystavené faktuře. Pokud text nevyplníte, převezme se text z
objednávky.

•

Možnost, zda se jako variabilní symbol na vystavené faktuře má nastavit číslo původní objednávky v
Pohodě a nebo hodnota z pole Doklad na objednávce v Pohodě.

Dále si můžete nastavit, zda chcete vytvořenou fakturu rovnou vytisknout (nastavení viz kap. 5.13.1) a nebo
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přiložit do informačního e-mailu pro klienta (nastavení viz kap. 5.13.3). Tuto fakturu lze přiložit do
informačního e-mailu, který se posílá buďto při odeslání dat dopravci, nebo který se posílá např. při doručení
zásilky (viz Automaty2 kap. 10.7).

5.13.2.1

Možnost odpočtu vydaných zálohových faktur u Pohody SQL/E1

Balíkobot umí na vytvořené koncové faktuře odečíst (jednu nebo více) zálohových faktur, které byly vystavené
v Pohodě nad přijatou objednávkou.
Má to několik omezení:

•

Funkce je zatím dostupná pouze pro Pohodu SQL/E1.

•

Funkci lze zapnout pouze na vyžádání pro konkrétního uživatele.

•

Lze odečíst pouze zálohové faktury v Kč, nikoli v cizí měně.

•

Přijatá objednávka nesmí být označena ani "Přeneseno" ani "Vyřízeno". Obojí se nastaví automaticky
až při vytvoření koncové faktury z objednávky.

•

Nelze zkontrolovat, zda zálohová faktura byla zaplacená nebo ne. Zálohová faktura se od koncové
faktury odečte vždy v plné výši, bez ohledu na výši úhrady.

•

Informace o případné úhradě zálohové faktury se nepropíše do koncové faktury. Propíše se tam pouze
číslo zálohové faktury a vazba na zálohovou fakturu.

•

Nekontroluje se, zda celková výše koncové faktury = celková výše zálohové faktury = celková výše
objednávky. Zálohová faktura se od koncové faktury prostě odečte tak, jak je.

5.13.3

Možnost přiložit PDF fakturu do e-mailu

Balíkobot umožňuje do informačního e-mailu klientovi přiložit PDF fakturu. Aby posílání faktur fungovalo,
musíte expedovat z agendy vydaných faktur. Pokud budete expedovat z agendy přijatých objednávek, tak se
žádná faktura k mailu nepřiloží (výjimka viz kap. 5.13.2).
Nejprve musíte mít nastaveno posílání e-mailů, viz kap. 2.9.
Musíte si vytvořit sdílený adresář, do kterého bude mít plný přístup Balíkobot i Pohoda. Pokud máte
Balíkobot i Pohodu nainstalovanou na stejném PC, tak to není problém. Pokud máte obojí oddělené na
různých PC, tak je potřeba vytvořit sdílený adresář na nějakém vašem serveru.
Proces pak funguje tak, že Balíkobot před odesláním e-mailu pošle do Pohody příkaz, aby konkrétní fakturu
uložila do PDF do sdíleného adresáře. Pak si ji Balíkobot ze sdíleného adresáře přečte a přiloží ji do e-mailu
jako přílohu. Celý proces je poměrně pomalý, protože tisk z Pohody do PDF je zdlouhavý.
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V menu Nastavení/Tiskárny si zaškrtnete přiložení PDF faktur a nastavíte si adresář, do kterého má
přístup Pohoda i Balíkobot.

TIP

Pokud máte Pohodu 12700 a vyšší, tak od verze Balíkobot 2.3.18 si můžete zaškrtnout posílání
faktury v ISDOC formátu (současně s PDF). V Nastavení/Tiskárny je zaškrtávátko Přiložit do emailu také fakturu v ISDOC.

Dále si musíte nastavit ID tiskové sestavy pro vydané faktury, která se má tisknout do PDF. Pravděpodobně to
bude 190, ale přesný návod viz obrázek, kde najdete ID sestavy na tiskové sestavě v Pohodě.
Pokud expedujete z výdejek a chcete do mailu přiložit výdejku v PDF, tak musíte mít nastaveno ID tiskové
sestavy pro výdejky (pravděpodobně 1169), která se má tisknout do PDF.
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5.13.4

Možnost nastavit jako variabilní symbol hodnotu z pole Doklad

Pokud expedujete z přijatých objednávek, tak jako variabilní symbol zásilky se automaticky nastaví číslo
objednávky. Pokud chcete jako variabilní symbol zásilky použít hodnotu z pole Doklad v Pohodě, tak si můžete
toto chování nastavit v menu Nastavení/Pohoda. Tam je zaškrtávátko U přijatých objednávek používat jako
variabilní symbol hodnotu z pole Doklad.
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•

Pokud zaškrtnete, tak se jako variabilní symbol u zásilky použije hodnota z pole Doklad u objednávky.
Je nutné, aby v poli Doklad byly pouze číslice, nikoli písmena!

•

Pokud neškrtnete, tak se jako variabilní symbol u zásilky použije číslo objednávky.
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5.13.5

Napojení na slovenskou Pohodu

Balíkobot podporuje napojení na slovenskou Pohodu. Pro bezproblémovou komunikaci si musíte v menu
Nastavení/Ostatní nastavit jako výchozí měnu EUR a jako výchozí zemi SK.
Potom u všech dokladů načtených ze slovenské Pohody bude automaticky nastavena měna EUR a u adres
bude automaticky nastavena cílová země Slovensko. Jinou cílovou zemi nebo jinou měnu si můžete nastavit
přímo v Pohodě na konkrétním dokladu.
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5.14 Balíkobot a datová uzávěrka v Pohodě
Pokud provedete v Pohodě datovou uzávěrku, vytvoří se v Pohodě nová účetní jednotka. Tuto novou účetní
jednotku si musíte následně nastavit i v administraci vašeho mServeru, viz 5.4. Pokud to neuděláte, bude
Balíkobot stále pracovat s vaší starou (datově uzavřenou) účetní jednotkou a nová data z nové účetní jednotky
v Balíkobotu neuvidíte.
Změnu účetní jednotky musíte provést i v Balíkobotu v nastavení zápisu dat do Pohody, viz kap. 10.5.
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6 FlexiBee
Balíkobot lze napojit na FlexiBee. Lze napojit cloudové i lokální FlexiBee. Propojení umožňuje:

•
•
•
•
•
•

tisk adresních štítků k objednávkám, fakturám nebo skladovým dokladům (příjemky/výdejky).
expedici zásilek
předávání dat dopravcům
kontrola stavu zásilek
uložení informace o zásilce (číslo zásilky, datum odeslání) do FlexiBee po odeslání zásilky
možnost používat prémiové funkce uvedené v kap. 10

V rámci příplatkových prémiových funkcí je možné např.:

•

tisknout štítky přes čárové kódy, viz kap. 6.9.2,

•

zkontrolovat obsah zásilky přes čárové kódy, viz kap. 10.4,

•

uložení informace o aktuálním stavu zásilky do FlexiBee, viz kap. 6.12.

Všechny funkce popsané v tomto návodu pro Pohodu fungují i pro FlexiBee, kromě několika omezení – tisk
dokladů z Pohody atd. Téměř celý manuál tedy platí v přiměřené míře i pro FlexiBee.
Tento desktopový Balíkobot běží pouze na Windows, nelze ho tedy provozovat na linuxu

POZOR nebo MacOS.

6.1 Desktopový (Windows) Balíkobot vs. cloudový Balíkobot
Pokud potřebujete expedovat z FlexiBee přes Balíkobot a máte linux nebo MacOS, doporučuji využít cloudový
(webový) Balíkobot: https://support.flexibee.eu/service/balikobot/
Cloudový Balíkobot nicméně obsahuje výrazně méně funkcí než tento desktopový Balíkobot:

•

méně podporovaných dopravců

•

méně parametrů u zásilek

•

bez prémiových funkcí

•

neumí odesílat e-maily, SMS atd.

•

Neumí expedovat ze skladových dokladů.

Tento desktopový Balíkobot není kompatibilní s cloudovým Balíkobotem. Štítky vytvořené v cloudovém
Balíkobotu neuvidíte v desktopovém Balíkobotu a naopak. Je tedy potřeba využívat buďto tento desktopový
Balíkobot nebo cloudový Balíkobot, nikoli obojí zároveň.
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6.2 Rychlý návod na zprovoznění Balíkobotu nad FlexiBee
1. Ve FlexiBee si vytvoříte alespoň jednu fakturu nebo objednávku (podle toho, ze které agendy
expedujete) a nastavíte si u ní dopravce podle kap. 6.6. Nezapomeňte na nastavení kontaktní osoby viz
kap. 6.11.
2. Stáhnete a nainstalujete si propojovací aplikaci Balíkobot:
https://obchod.blahasoft.cz/balikobot/balikobot_instal.exe
3. V Balíkobotu v záložce Nastavení/Datové adresáře si nastavíte adresáře, do kterých se budou
ukládat balíková data (kap. 2.1).
4. V záložce Nastavení/Napojení zvolíte FlexiBee a potvrdíte změnu napojení (kap. 6.3).
5. V záložce Nastavení/Napojení na záložce FlexiBee si nastavíte přístup do FlexiBee (kap. 6.4):

◦

adresu FlexiBee serveru včetně portu

◦

uživatelské jméno/heslo do FlexiBee

◦

kliknete na tlačítko Načíst data z FlexiBee

◦

kliknete na Načíst filtry a založit štítky.

6. V záložce Nastavení/Balíkobot zadáte API přístupy do Balíkobotu. Kliknete na Kontrola spojení a
Načíst data dopravců z Balíkobotu. API přístupy do Balíkobotu získáte ve své klientské zóně na
https://client.balikobot.cz/ (kap. 2.2).
7. Nastavíte si mapování dopravy podle kap. 6.6.
8. V záložce Balíkobot si zvolíte časové období dokladů z FlexiBee a kliknete na Načíst objednávky /
Načíst faktury / Načíst výdejky podle toho, ze které agendy expedujete (kap. 6.9.1).
9. Do Balíkobotu se načtou doklady z FlexiBee podle datumu dokladu a můžete začít expedovat, viz kap.
3.3.
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6.3 Nastavení propojení
Nejdříve je potřeba v Balíkobotu v menu Nastavení/Napojení zvolit FlexiBee a potvrdit změnu napojení.
Pro přístup do FlexiBee můžete použít buďto vaše standardní uživatelské jméno (Balíkobot tím pádem
„sežere“ jednoho uživatele do FlexiBee) a nebo můžete použít speciálního API uživatele FlexiBee.

6.4 Nastavení přístupů do FlexiBee
V Balíkobotu v menu Nastavení/Napojení na záložce FlexiBee si nastavíte:

•

Adresu vašeho lokálního nebo cloudového FlexiBee serveru včetně portu.

•

Uživatelské jméno a heslo do FlexiBee. Může to být API uživatel nebo reálný uživatel.

•

Poté kliknete na Načíst data z FlexiBee. Načte se seznam firem z FlexiBee a vyplní se do seznamu.

•

V seznamu si vyberete konkrétní firmu, ze které chcete expedovat, a pro kterou máte přidělené API
přístupy od Balíkobotu.

•

Poté kliknete na Načíst filtry a založit štítky. Z FlexiBee se pro vybranou firmu načte seznam uložených
filtrů z přijatých objednávek, vydaných faktur a skladových dokladů. Dále se do FlexiBee uloží seznam
štítků, které se pak budou používat pro označování stavů zásilek, viz kap. 6.12.2.

•

Dále si můžete nastavit výchozí filtr pro objednávky faktury, který bude přednastavený pro výběr
dat.

•

Dále si zvolíte výchozí časové období, který budete používat při načítání záznamů z FlexiBee. Budou
se načítat doklady, jejichž datum vystavení je v uvedeném rozsahu. Počáteční i koncové datum můžete
ještě upravit přímo ve filtru před načtením dokladů.

6.4.1

Používání detailnějších štítků ve FlexiBee

Od verze 2.2.50 je možné ve FlexiBee používat podrobnější štítky, které vám Balíkobot bude nastavovat podle
stavů zásilek. Standardní štítky (BB_DORUCOVANO, BB_DORUCENO atd.) se vám pak ve FlexiBee rozdělí
např. na BB_NA_CESTE, BB_K_VYZVEDNUTI atd. Více viz kap. 6.12.2.1.
Použití podrobnějších štítků si nastavíte v Balíkobotu zaškrtávátkem Používat detailní štítky. Potom kliknete na
Načíst filtry a založit štítky. Tím se do FlexiBee uloží podrobnější štítky, které se pak budou nastavovat k
dokladům.
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6.5 Filtry ve FlexiBee
Ve FlexiBee si pro přijaté objednávky, vydané faktury a skladové doklady můžete nadefinovat a uložit filtry,
které pak můžete použit při načítání dat do Balíkobotu a expedici zásilek. Na rozdíl od cloudového Balíkobotu
není výběr dokladů k expedici založen na zaškrtávání dokladů ve FlexiBee.
Můžete si nadefinovat filtry třeba podle popisu dokladu, podle štítků u dokladu nebo podle různých dalších
kritérií.
Nedoporučuji definovat ve FlexiBee filtry podle datumů, protože časové období pro výběr

POZOR dat z FlexiBee si pak volíte přímo v Balíkobotu.

Pokud ve FlexiBee změníte existující filtry nebo uložíte nové filtry, musíte pak v Balíkobotu kliknout na tlačítko
Nastavení/Napojení/FlexiBee/Načíst filtry a založit štítky, aby se nové nebo změněné filtry
projevily v Balíkobotu.

TIP

Pokud chcete z FlexiBee načítat doklady určené pro expedici pouze podle datumů a
nepotřebujete žádná další kritéria, tak žádné filtry ve FlexiBee definovat nemusíte.

Více o filtrech ve FlexiBee se dozvíte zde:
https://www.flexibee.eu/podpora/dokumentace/napoveda/vyhledavani_a_filtrace/
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6.6 Nastavení dopravců
Ve FlexiBee v menu Nástroje/Číselníky/Formy dopravy je potřeba nejdříve nastavit podporované dopravce.
Seznam a názvy podporovaných dopravců najdete v kap. 2.3. Názvy mohou být malými i velkými písmeny, s
diakritikou nebo bez.

POZOR Názvy dopravců uvedených v kap. 2.3. budete zadávat do FlexiBee do zkratky.
Pokud potřebujete pojmenovat dopravce ve FlexiBee jinak než doporučeným způsobem, tak můžete využít
mapování dopravy mezi FlexiBee a Balíkobotem. Různé názvy dopravců a služeb z FlexiBee se pak
automaticky nastaví v Balíkobotu, není potřeba nic nastavovat ručně.

6.6.1

Mapování názvů dopravy z pole Forma dopravy

E-shopy obvykle ukládají údaj o dopravě do pole Forma dopravy a používají vlastní názvy dopravy. Takže pro
správné párování dopravy mezi e-shopem + FlexiBee + Balíkobotem musíte udělat následující věci.

1. Nastavení názvů dopravy ve FlexiBee
Ve FlexiBee v menu Nástroje/Číselníky/Formy dopravy musíte do číselníku dopravců založit všechny názvy
doprav, které používá váš e-shop. Například pro službu Česká pošta – balík do ruky a PPL Private si nastavíte
následující dopravu:

2. Nastavení mapování dopravy mezi Pohodou a Balíkobotem
V Balíkobotu v menu Nastavení/Mapování dopravy si v tabulce dopravců a služeb najdete správný
řádek, který odpovídá vašemu dopravci, a nastavíte:

•
•
•

kde hledat dopravu = v názvu dopravce
název dopravy = zkratka dopravy z FlexiBee
hledat dopravu = zaškrtnout

POZOR Nesmíte zadat dva stejné názvy dopravy do různých řádků. Potom by párování nefungovalo.

Balíkobot - uživatelský návod
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3. Načtení dokladu do Balíkobotu
Při načtení dokladů do Balíkobotu se pak správně vyplní dopravce i služba.

6.6.2

Mapování názvů dopravy z položky dokladu

Některé e-shopy, např. Fastcentrik nebo Shoptet, ukládají informace o dopravce jako samostatnou položku do
dokladu, a v názvu této položky je uvedena doprava. Název dopravy je v položce ve FlexiBee uveden tak, jak
jste si ho pojmenovali v e-shopu v nastavení dopravců.
Důležitý je název položky nebo kód položky. V těchto polích se hledá případný dopravce. Stačí, když budete
mít vyplněn název dopravy v jednom z těchto polí.

TIP

Pokud váš e-shop ukládá informace o dopravě do FlexiBee do položek dokladů, nemusíte mít v
tom případě vyplněný číselník dopravců ve FlexiBee. Položka Forma dopravy ve FlexiBee může
zůstat prázdná, protože se informace o dopravce přečtou z položky dokladu.

Pro správné párování musíte udělat následující věci.

1. Zjištění správného názvu dopravy z e-shopu
Napřed musíte zjistit kódy nebo názvy dopravy, pod kterými ukládá e-shop dopravu do položek do FlexiBee.
To uvidíte nejlépe ve FlexiBee u konkrétního dokladu.
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2. Nastavení mapování dopravy mezi FlexiBee a Balíkobotem
V Balíkobotu v menu Nastavení/Mapování dopravy si v tabulce dopravců a služeb najdete správný
řádek, který odpovídá vašemu dopravci, a nastavíte:

•
•
•

kde hledat dopravu = v položkách dokladu
kód/název položky = zadáte kód nebo název dopravy z e-shopu
hledat dopravu = zaškrtnout

POZOR Nesmíte zadat dva stejné názvy dopravy do různých řádků. Potom by párování nefungovalo.
3. Načtení dokladu do Balíkobotu
Při načtení dokladů do Balíkobotu se pak správně vyplní dopravce i služba.

Balíkobot - uživatelský návod
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6.7 Nastavení výchozích parametrů u zásilek
Pro každý doklad můžete v ve FlexiBee nastavit výchozí parametry zásilky, které se pak použijí v aplikaci
Balíkobot. Do pole Doprava a vyskladnění můžete vložit jednoduchou datovou strukturu, která obsahuje
parametry zásilky. Popis datové struktury je v kap. 3.2.Tyto údaje se pak automaticky přenesou a předvyplní
do Balíkobotu.
Příklady nastavení jsou v kap. 5.6. Příklady jsou pro Pohodu, ale u FlexiBee je datová struktura úplně stejná,
pouze se zapisuje do pole Doprava a vyskladnění.
Počet balíků u vícekusových zásilek se nastavuje ve FlexiBee v hlavičce dokladu na záložce Doplněk v poli
Počet balíků. Samozřejmě je možné nastavit počet balíků i v parametrech zásilky, viz kap. 3.4 nebo 3.4.1.

6.7.1.1

6.7.2

Příklad nastavení pobočky Zásilkovny z pole Doprava a vyskladnění

Načtení výdejní pobočky z pole ID výdejního místa

Od FlexiBee verze 2022.3 můžete výdejní pobočku ukládat do FlexiBee také do pole ID výdejního
místa. Odtud si pak Balíkobot umí pobočku načíst. Do pole se vloží pouze ID pobočky, žádné další
texty se tam neukládají.
V tomto případě tedy nemusíte ID výdejního místa ukládat do pole Doprava a vyskladnění.
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6.7.2.1

Příklad ID výdejního místa pro Zásilkovnu

6.7.2.2

Příklad ID výdejního místa pro PPL

Balíkobot - uživatelský návod
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6.8 Nastavení plateb dobírkou ve FlexiBee
Za dobírku se považují všechny platby, které mají ve FlexiBee v číselníku Formy úhrady na záložce Úhrada
nastaveno Forma úhrady: dobírkou. Na zkratce nebo názvu úhrady nezáleží.
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•

Pokud jako označení platby dobírkou používáte standardní položku Dobírkou z výchozího číselníku
FlexiBee, tak nemusíte nic řešit.

•

Pokud jako označení platby dobírkou používáte individuálně vytvořenou formu úhrady, tak si
prosím zkontrolujte, zda u ní máte na záložce Úhrada nastaveno Forma úhrady: dobírkou.
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6.9 Práce se zásilkami
Zásilky je možné expedovat z agendy Přijaté objednávky, Vydané faktury a Skladové doklady
(příjemky/výdejky).
Balíkobot funguje tak, že nejdříve z FlexiBee do Balíkobotu hromadně nahrajete vybrané doklady (objednávky,
faktury, výdejky) a následně s nimi v Balíkobotu pracujete (tisknete štítky, odesíláte data dopravcům atd.).
Doklady můžete nahrávat z FlexiBee do Balíkobotu dvojím způsobem:
1. Hromadně pomocí datumů a filtrů ve FlexiBee.
2. Jednotlivě přes čárové kódy.
Pokud chcete před tiskem štítků kontrolovat obsah zásilky (tedy to, zda obsah zásilky odpovídá položkám na
objednávce), tak postup je popsán v kap. 10.4.

6.9.1

Hromadné nahrávání dokladů z FlexiBee do Balíkobotu

Na hlavní záložce Balíkobot nad tabulkou se seznamem dokladů máte přednastavený filtr s parametry,
které jste si nadefinovali v kapitole 6.5. Můžete si v něm změnit vlastní časové období nebo filtr, podle kterého
chcete z FlexiBee načíst doklady určené k expedici.
Po nastavení filtru kliknete na Načíst objednávky/Načíst faktury a podle zadaných kritérií se vám načtou
odpovídající doklady z FlexiBee.

TIP

Nebojte se do Balíkobotu nahrát víc dokladů, než potřebujete. V Balíkobotu si pak můžete ještě
jemněji nastavit množinu dokladů, se kterou chcete pracovat, viz kap. 3.3.1.

K tomuto způsobu expedice nepotřebujete žádné příplatkové prémiové funkce.
Po načtení dokladů pokračujete v běžné práci se zásilkami – vytvoření štítku, odeslání dat dopravcům atd. Viz
kap. 3.3.

TIP

6.9.2

Pro každou akci v Balíkobotu můžete mít ve FlexiBee nadefinovaný jiný filtr – pro tisk štítků
můžete použít jeden filtr, pro odeslání dat jiný filtr atd.

Nahrávání jednotlivých dokladů z FlexiBee do Balíkobotu

Pokud se nechcete trápit s datumy a filtry ve FlexiBee a hromadným nahráváním dokladů do Balíkobotu, tak je
možné vyřešit expedici pomocí čárových kódů.
Postup při hledání a nahrávání jednotlivých dokladů je následující:
1. Čtečkou si „pípnete“ čárový kód na dokladu, kód musí obsahovat číslo dokladu. Pokud hledáte ručně
(bez čtečky), tak číslo dokladu napíšete do vyhledávacího políčka a dáte ENTER.
2. Balíkobot se pokusí vyhledat doklad v hlavní tabulce v Balíkobotu. Pokud doklad v tabulce nenajde,
pokusí se ho najít ve FlexiBee.
3. Pokud je doklad ve FlexiBee nalezen, načte se do tabulky v Balíkobotu a Balíkobot „pípne“.
4. Po načtení dokladu do Balíkobotu se může automaticky vytvořit a vytisknout štítek, viz 10.2.8.
Více o expedici přes čtečky viz kap. 10.2 a o ručním hledání viz kap. 11.4. Při nahrávání dokladů přes čtečku
čárových kódů je potřeba mít čtečku nastavenou a aktivovanou, viz kap. 10.2.4, 10.2.5 a 10.2.7.
Hromadné i jednotlivé nahrávání dokladů lze podle potřeby kombinovat, takže můžete např. tisknout štítky
jednotlivě přes čárové kódy, ale odesílat data dopravcům můžete hromadně přes časové období atd.
Balíkobot - uživatelský návod
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6.10 Fakturační a dodací adresa, místo určení
Balíkobot umí expedovat na:
• místo určení (pokud je používáte)

•
•

poštovní adresu
fakturační adresu

Výběr adresy probíhá následovně:
• Pokud je na dokladu ve FlexiBee uvedeno místo určení, expeduje se na místo určení.

•
•

Pokud místo určení není uvedeno, expeduje se na poštovní adresu.
Pokud je poštovní adresa shodná jako fakturační, expeduje se na fakturační adresu.

U adresy odběratele (dodací nebo fakturační) je potřeba mít vyplněny následující údaje:

•
•
•
•
•
•
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jméno kontaktní osoby (povinně)
ulice (povinně)
PSČ a město (povinně)
telefon (povinně)
e-mail (povinně)
název firmy (nepovinně)
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6.11 Nastavení kontaktní osoby
6.11.1 Místo určení s kontaktní osobou
Pokud máte nastaveno místo určení a u místa určení je definována kontaktní osoba, pak se jméno,
telefon (popř. mobil) a e-mail kontaktní osoby vezme z údajů této kontaktní osoby definované u místa určení.

6.11.2 Místo určení bez kontaktní osoby
Pokud máte nastaveno místo určení a u místa určení není definována kontaktní osoba, pak se jméno,
mobil a e-mail kontaktní osoby vezme z údajů kontaktní osoby, která je definována v hlavičce tohoto dokladu
na záložce Zodpovědná osoba.

Balíkobot - uživatelský návod
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6.11.3 Bez místa určení
Pokud nemáte nastaveno místo určení (používáte poštovní nebo fakturační adresu), pak se jméno, mobil a
e-mail kontaktní osoby vezme z údajů kontaktní osoby, která je definována v hlavičce dokladu na záložce
Zodpovědná osoba.
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6.12 Ukládání údajů o zásilkách zpět do FlexiBee
6.12.1

Ukládání čísla balíku a sledovacího odkazu do FlexiBee

Po předání dat dopravci se zpět do FlexiBee do pole Doprava a vyskladnění uloží číslo balíku a sledovací
odkaz, ve formátu balik:…;odkaz:…; Dále se do tohoto pole uloží textová informace o odeslání zásilky a
datum odeslání. Toto je standardní funkce.
Při kontrole stavu zásilky se do FlexiBee do pole Doprava a vyskladnění uloží textový popis stavu a datum
stavu. Toto je prémiová funkce, viz kap. 10.6.1.
Při doručení zásilky se do FlexiBee do pole Doprava a vyskladnění uloží datum doručení. Toto je prémiová
funkce, viz kap. 10.6.1.
Uložené údaje o zásilce pak můžete použít pro svoji další potřebu:

•

vytvořit si ve FlexiBee další filtry, které budou zohledňovat číslo zásilky nebo stav zásilky,

•

odeslat klientovi e-mail se sledováním zásilky,

•

uložit číslo balíku zpět do svého e-shopu,

•

vystavit fakturu atd.

6.12.2

Ukládání stavů zásilek do FlexiBee do štítků

Každá akce se zásilkou (předání dat dopravci, stav zásilky během doručování atd.) se ukládá do FlexiBee ve
formě štítků k danému záznamu.
Ve FlexiBee jsou nastaveny následující štítky:
• BB_DATA_PREDANA
=> Data o zásilkách byla předána přepravci – po objednání svozu

•

BB_NEPREDANO
=> Zásilky zatím nebyly předány přepravci – byla předána data o
zásilkách, ale ještě nebyly předány fyzické balíky, a nebo je prodleva v synchronizaci databáze mezi
přepravcem a Balíkobotem

•

BB_DORUCOVANO

=> Zásilky jsou doručovány

•

BB_DORUCENO

=> Zásilky byly doručeny

•

BB_NEDORUCENO

=> Zásilky nebyly doručeny - odmítnuto nebo chyba u přepravce

•

BB_STORNO_ZASILKY

=> Zásilky jsou stornovány

•

BB_ZASILKA_VRACENA

=> Zásilky byly doručeny zpět odesílateli

•

BB_NEDEFINOVAN

=> Stav zásilky nedefinován, něco je špatně

Kromě štítků se stav zásilky zapisuje i v textové formě do pole Doprava a vyskladnění, včetně datumu zjištění
stavu. Při doručení zásilky se do pole Doprava a vyskladnění uloží i datum doručení.

Balíkobot - uživatelský návod
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6.12.2.1

Používání detailnějších štítků ve FlexiBee

Od verze 2.2.50 je možné ve FlexiBee používat podrobnější štítky, které vám Balíkobot bude nastavovat podle
stavů zásilek podle TrackStatus V2. Standardní štítky (BB_DORUCOVANO, BB_DORUCENO atd.) se vám
pak ve FlexiBee rozdělí např. na BB_NA_CESTE, BB_K_VYZVEDNUTI atd.
Podrobnější štítky jsou následující podle sledování zásilek TrackStatus V2:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BB_CHYBA_DOPRAVCE
=> Chyba u dopravce
BB_CHYBA_PRIJEMCE
=> Chyba na straně příjemce
BB_CHYBA_ODESILATEL
=> Chyba na straně odesilatele
BB_VYZVEDNUTO_VYDEJ
=> Vyzvednutí zásilky na výdejním místě
BB_DORUCENO_ADRESA
=> Doručení zásilky na adresu
BB_PREDANO_DOPRAVCI
=> Zásilka vyzvednuta u odesilatele
BB_NA_CESTE
=> Zásilka na cestě
BB_K_VYZVEDNUTI
=> Zásilka připravena k vyzvednutí na výdejní pobočce
BB_ZPET_ODESILATELI
=> Zásilka zpět na cestě k odesilateli
BB_PREDANO_KONC_DOPR
=> Zásilka předána koncovému dopravci
BB_STORNO_DOPRAVCE
=> Storno ze strany dopravce
BB_STORNO_PRIJEMCE
=> Storno ze strany příjemce
BB_STORNO_ODESILATEL
=> Storno ze strany odesilatele
BB_DOBIRKA_PRIPSANA
=> Dobírka byla připsána na účet odesilatele
Použití podrobnějších štítků viz kap. 6.4.1. Tím se do FlexiBee uloží podrobnější štítky, které se pak při
kontrole stavu zásilky (viz kap. 10.6.1) budou automaticky nastavovat k dokladům podle stavů zásilek.
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6.13 Ostatní
6.13.1

Možnost přiložit PDF fakturu do e-mailu

Balíkobot umožňuje do informačního e-mailu klientovi přiložit PDF fakturu. Aby posílání faktur fungovalo,
musíte expedovat z agendy vydaných faktur. Pokud budete expedovat z agendy přijatých objednávek nebo
výdejek, tak se žádná faktura k mailu nepřiloží.
Nejprve musíte mít nastaveno posílání e-mailů, viz kap. 2.9.
Proces funguje tak, že Balíkobot před odesláním e-mailu získá z FlexiBee fakturu v PDF a přiloží ji do e-mailu
jako přílohu.
V menu Nastavení/Napojení/FlexiBee si zaškrtnete Přiložit do e-mailu fakturu.

Balíkobot - uživatelský návod
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7 Shoptet
Balíkobot lze napojit na Shoptet. Shoptet sice obsahuje propojení s Balíkobotem přímo v Shoptetu, ale toto
propojení má pouze základní funkce.
Tato desktopová aplikace na propojení Balíkobotu a Shoptetu má oproti standardnímu napojení navíc další
funkce:

•

podpora více expedičních míst (pomocí profilů)

•

podpora více dopravců

•

tisk štítků přes čárové kódy

•

kontrola obsahu zásilky apod.

Propojení se Shoptetem funguje tak, že se ze Shoptetu do Balíkobotu načtou objednávky (buďto hromadně za
zvolené časové období nebo jednotlivě přes čárové kódy).
Propojení umožňuje:

•
•
•
•
•

tisk adresních štítků k objednávkám
expedici zásilek
předávání dat dopravcům
kontrolu stavu zásilek
možnost používat prémiové funkce uvedené v kap. 10.

V rámci příplatkových prémiových funkcí je možné např.:
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•

tisknout štítky přes čárové kódy, viz kap. 7.7.2,

•

zkontrolovat obsah zásilky přes čárové kódy, viz kap. 10.4,

•

po odeslání dat dopravcům zapsat číslo zásilky do Shoptetu a změnit stav objednávky v Shoptetu, viz
kap. 7.8.

•

na základě aktuálního stavu zásilky změnit stav objednávky v Shoptetu, viz kap. 7.9.
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7.1 Rychlý návod na zprovoznění Balíkobotu nad Shoptetem
1. V Shoptetu si vytvoříte alespoň jednu objednávku a nastavíte si u ní dopravu.
2. Stáhnete a nainstalujete si propojovací aplikaci Balíkobot:
https://obchod.blahasoft.cz/balikobot/balikobot_instal.exe
3. V Balíkobotu v záložce Nastavení/Datové adresáře si nastavíte adresáře, do kterých se budou
ukládat balíková data (kap. 2.1).
4. V záložce Nastavení/Napojení zvolíte Shoptet a potvrdíte změnu napojení (kap. 7.2).
5. V záložce Nastavení/Napojení na záložce Shoptet si nastavíte exporty objednávek (kap. 7.3) a
produktů (kap. 7.4) ze Shoptetu.
6. Pokud chcete zpět do Shoptetu ukládat číslo zásilky, tak nastavení je v kap. 7.8.
7. V záložce Nastavení/Balíkobot zadáte API přístupy do Balíkobotu. Kliknete na Kontrola spojení a
Načíst data dopravců z Balíkobotu. API přístupy do Balíkobotu získáte ve své klientské zóně na
https://client.balikobot.cz/ (kap. 2.2).
8. Nastavíte si mapování dopravy podle kap. 7.6.
9. V hlavní záložce Balíkobot si zvolíte interval objednávek z Shoptetu a kliknete na Načíst objednávky
(kap. 7.7).
10. Do Balíkobotu se načtou objednávky ze Shoptetu podle datumu objednávky a můžete začít expedovat,
viz kap. 3.3.
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7.2 Nastavení propojení
Nejdříve je potřeba v Balíkobotu v menu Nastavení/Napojení zvolit Shoptet a potvrdit změnu napojení.
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7.3 Nastavení vlastního exportu objednávek ze Shoptetu
V Shoptetu v menu Objednávky/Export si musíte vytvořit vlastní typ exportu objednávek, viz obrázek níže.
Tento export se pak bude načítat do Balíkobotu.

•

Při vytváření exportu zvolíte Duplikovat z Shoptet (systémový, xml).

•

Název vlastního exportu zvolíte podle uvážení, třeba Balíkobot-export.

•

Kód dopravy ani stav objednávky v definici exportu neměníte.

V poli Tělo XML smažete text, který tam je. Místo něho vložíte do pole Tělo XML text, který najdete zde:
https://obchod.blahasoft.cz/balikobot/shoptet_export_objednavky_vzor.txt
Nový text (tělo XML) obsahuje navíc:

•

informace o výdejních místech Uloženky, Zásilkovny a jiných dopravců

•

informace o nastavení dobírky u objednávky

•

informace o cílové zemi ve fakturační a dodací adrese.
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Pak kliknete na Uložit a pak se vrátíte na seznam exportů.
Obsah exportu (tělo XML) můžete změnit i později, stačí v seznamu vytvořených exportů kliknout na ten
vybraný export a kliknout na Vlastnosti u vytvořeného exportu.
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V parametrech exportu v sekci Zahrnout objednávky nebudete nic měnit. Export bude tím pádem obsahovat
všechny objednávky ze Shoptetu. Rozmezí datumů se nastaví pak přímo v Balíkobotu.

Adresu exportu (permanentní odkaz zvoleného exportu) potom zkopírujete do Balíkobotu do sekce
Nastavení/Napojení/Shoptet/Adresa exportu objednávek.
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7.3.1

Rozmezí datumů pro načítání objednávek ze Shoptetu

Dále si v Balíkobotu můžete přednastavit rozmezí datumů, za které se budou objednávky načítat. Pokud si
např. přednastavíte objednávky dva dny zpět, tak se do balíkobotu budou ze Shoptetu načítat objednávky
vytvořené dnes + včera + předevčírem.
Rozmezí datumů lze pak upravit ještě přímo před načtením objednávek ze Shoptetu.

7.3.2

Načítání exportu objednávek ze Shoptetu offline

Pokud budete potřeboval pracovat s objednávkami z velkého časového období (např. několik týdnů až měsíců
nazpět), tak online načítání takto velkého počtu objednávek ze Shoptetu může být velmi pomalé.
Proto je v Balíkobotu možnost stáhnout si export objednávek ze Shoptetu jednorázově na svoje PC, a potom
pracovat s těmito objednávkami v Balíkobotu offline.

TIP

Pokud máte v Shoptetu rozumně málo objednávek a potřebujete pracovat s objednávkami třeba
jen za několik dní nazpět, tak pro vás bude zřejmě rychlejší a pohodlnější online varianta.
Pokud máte v Shoptetu velmi mnoho objednávek a potřebujete pracovat s objednávkami třeba
za několik měsíců nazpět, tak pro vás bude zřejmě lepší offline varianta.

Tím se práce s velkým počtem objednávek výrazně zrychlí, ale zase budou data o objednávkách opravdu
offline. Veškeré změny v objednávkách v Shoptetu (změna adresy, dopravce atd.) se v Balíkobotu neprojeví,
dokud si znovu nestáhnete offline export objednávek ze Shoptetu. Má to prostě svoje výhody i nevýhody.
V Balíkobotu si můžete nastavit, jak často se má seznam objednávek ze Shoptetu stahovat offline. Vždy se
stáhne seznam objednávek za uvedené časové období. Stažení objednávek ze Shoptetu se pak provede před
každým načtením objednávek ze Shoptetu do Balíkobotu (viz kap. 7.7), pokud je již dříve stažený export starší
než zadaný interval (třeba 1 hodina).
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Popř. si tlačítkem Stáhnout seznam objednávek teď stáhnete objednávky za uvedený rozsah datumů
okamžitě.

TIP

Pokud zvolíte variantu Vždy načítat objednávky online přímo ze Shoptetu, tak se budou
objednávky načítat ze Shoptetu vždy online. Data o objednávkách budou tedy vždy aktuální, ale
načítání objednávek může trvat déle, závisí to na počtu objednávek a zvoleném časovém období.
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7.4 Nastavení exportu produktů ze Shoptetu
Pokud budete chtít před tiskem štítků kontrolovat obsah zásilky přes čárové kódy (tedy čtečkou odpípat
expedované zboží a porovnat ho s položkami na objednávce, viz kap. 10.4), tak je potřeba, aby se do
Balíkobotu ze Shoptetu exportoval seznam produktů. V exportu produktů jsou totiž obsaženy EAN kódy a další
kódy k produktům, podle kterých se pak kontroluje obsah zásilky.

TIP

Pokud obsah zásilky kontrolovat nechcete a chcete jen tisknout štítky a odesílat zásilky, tak export
produktů ze Shoptetu vůbec řešit nemusíte.

Pro export produktů využijeme systémový export přímo ze Shoptetu. V Shoptetu v menu Produkty/Export
zaškrtnete Systémový kompletní export XML. Část Filtr exportovaných produktů ponecháte prázdnou.

Adresu exportu (permanentní odkaz zvoleného exportu) potom zkopírujete do Balíkobotu do sekce
Nastavení/Napojení/Shoptet/Adresa exportu produktů.
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7.4.1

Interval stahování exportu produktů ze Shoptetu

Dále si v Balíkobotu můžete nastavit, jak často se má seznam produktů ze Shoptetu stahovat. Stažení se
provede před každou kontrolou obsahu zásilky, pokud je aktuálně stažený export starší než zadaný
interval. Pokud máte v Shoptetu velký počet produktů, tak bude stažení chvilku trvat.

TIP

Pokud zvolíte variantu Vždy načítat produkty online přímo ze Shoptetu, tak se před každou
kontrolou obsahu zásilky načtou ze Shoptetu online právě ty produkty, které jsou v dané
objednávce. Každá kontrola bude tedy kvůli online načítání produktů trvat chvilku déle, ale
produkty budou vždy aktuální.

U objednávek načtených do hlavní tabulky Balíkobotu se produkty ze Shoptetu ukládají do mezipaměti, aby
bylo načítání přece jenom trochu rychlejší. Mezipaměť s produkty se vymaže vždy, když se vyprázdní hlavní
tabulka v Balíkobotu.
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7.5 Nastavení plateb dobírkou v Shoptetu
Za dobírku se považují všechny platby, které mají v Shoptetu v číselníku Nastavení/Doprava a platba/Způsob
dopravy nastaveno Typ platby: dobírkou. Na názvu platby nezáleží.
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7.6 Nastavení dopravy a výdejních poboček v Shoptetu
Seznam všech podporovaných dopravců a služeb pro Shoptet najdete v kap. 2.3.
Shoptet nemá v objednávce samostatné datové pole pro dopravu, veškeré informace o dopravě se ukládají do
položek objednávky. Pro správné a automatické nastavení dopravců v Balíkobotu je proto potřeba využít
mapování dopravců. Různé názvy dopravců a služeb ze Shoptetu se pak automaticky nastaví v Balíkobotu,
není potřeba nic nastavovat ručně.

7.6.1

Mapování názvů dopravy z položky objednávky

Název dopravy je v položce v Shoptetu uveden tak, jak jste si ho pojmenovali v e-shopu v nastavení dopravců.
Pro správné párování musíte udělat následující věci.

1. Zjištění správného názvu dopravy ze Shoptetu
Napřed musíte zjistit názvy dopravy, které Shoptet používá. To uvidíte nejlépe v Shoptetu u konkrétní
objednávky. V Shoptetu si např. nastavíte dopravu pod názvem Česká pošta – Balík do ruky.

2. Nastavení mapování dopravy mezi Shoptetem a Balíkobotem
V Balíkobotu v menu Nastavení/Mapování dopravy si v tabulce dopravců a služeb najdete správný
řádek, který odpovídá vašemu dopravci, a nastavíte:

•
•
•

kde hledat dopravu = v položkách dokladu
kód/název položky = zadáte název dopravy ze Shoptetu
hledat dopravu = zaškrtnout

POZOR Nesmíte zadat dva stejné názvy dopravy do různých řádků. Potom by párování nefungovalo.
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3. Načtení dokladu do Balíkobotu
Při načtení objednávek ze Shoptetu do Balíkobotu se pak správně vyplní dopravce i služba.

7.6.2

Mapování výdejních poboček

Co se týče výdejních poboček (pro Zásilkovnu, Uloženku, DPD Pickup a PPL ParcelShop), ta ty by se měly
nastavovat automaticky, pokud jste si dle návodu kap. 7.3 nastavili vlastní export ze Shoptetu. Pokud se
výdejní pobočky v Balíkobotu nenastavují automaticky, dejte mi prosím vědět.
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7.7 Práce se zásilkami
Zásilky je možné expedovat ze Shoptetu z přijatých objednávek.
Balíkobot funguje tak, že nejdříve ze Shoptetu do Balíkobotu hromadně nahrajete vybrané objednávky a
následně s nimi v Balíkobotu pracujete (tisknete štítky, odesíláte data dopravcům atd.).
Objednávky můžete nahrávat ze Shoptetu do Balíkobotu dvojím způsobem:
1. Hromadně za zvolené časové období.
2. Jednotlivě přes čárové kódy.
Pokud chcete před tiskem štítků kontrolovat obsah zásilky (tedy to, zda obsah zásilky odpovídá položkám na
objednávce), tak postup je popsán v kap. 10.4.

7.7.1

Hromadné nahrávání dokladů ze Shoptetu do Balíkobotu

Na hlavní obrazovce Balíkobotu máte přednastavené časové období, které jste si nadefinovali v kap. 7.3.1.
Můžete si v něm změnit vlastní časové období, podle kterého chcete ze Shoptetu načíst objednávky vytvořené
v tomto období.
Časové období pro načtení objednávek lze také úplně vypnout. Tím se vám ze Shoptetu načtou do Balíkobotu
všechny objednávky z exportu definovaném v kap. 7.3. Musíte si tedy dát pozor na to, jak jste si export v
Shoptetu nadefinovali, protože v expertu může být velmi mnoho objednávek.
Po nastavení časového období kliknete na Načíst objednávky a podle zadaného časového období se vám
načtou odpovídající objednávky ze Shoptetu, které byly v Shoptetu vytvořené v tomto období.

TIP

Nebojte se do Balíkobotu nahrát víc objednávek, než potřebujete. V Balíkobotu si pak můžete
ještě jemněji nastavit množinu dokladů, se kterou chcete pracovat, viz kap. 3.3.1.

K tomuto způsobu expedice nepotřebujete žádné příplatkové prémiové funkce.
Po načtení dokladů pokračujete v běžné práci se zásilkami – vytvoření štítku, odeslání dat dopravcům atd. Viz
kap. 3.3.

7.7.2

Nahrávání jednotlivých dokladů ze Shoptetu do Balíkobotu

Objednávky je možné ze Shoptetu do Balíkobotu nahrávat i pomocí čárových kódů.
Postup při hledání a nahrávání jednotlivých dokladů je následující:
1. Čtečkou si „pípnete“ čárový kód na objednávce, kód musí obsahovat číslo dokladu. Pokud hledáte
ručně (bez čtečky), tak číslo objednávky napíšete do vyhledávacího políčka a dáte ENTER.
2. Balíkobot se pokusí vyhledat objednávku v hlavní tabulce v Balíkobotu. Pokud objednávku v tabulce
nenajde, pokusí se ji najít v Shoptetu podle čísla objednávky.
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3. Pokud je objednávka v Shoptetu nalezena, načte se do tabulky v Balíkobotu a Balíkobot „pípne“.
4. Po načtení objednávky do Balíkobotu se může automaticky vytvořit a vytisknout štítek, viz 10.2.8

POZOR

„Napípnuté“ číslo objednávky se v Shoptetu hledá vždy v rámci zadaného časového období.
Takže např. pokud máte časové období v Balíkobotu nastavené na 24.2. - 5.3. a „pípnete“ si
objednávku číslo 12345, tak se toto číslo vyhledá v Shoptetu pouze v objednávkách vytvořených
v období 24.2. - 5.3. Pokud byla objednávka 12345 vytvořená v Shoptetu třeba 20.2., tak se do
Balíkobotu nenahraje!

Více o expedici přes čtečky viz kap. 10.2.
Při nahrávání objednávek přes čtečku čárových kódů je potřeba mít čtečku nastavenou a aktivovanou, viz kap.
10.2.4, 10.2.5 a 10.2.7.
Hromadné i jednotlivé nahrávání objednávek lze podle potřeby kombinovat, takže můžete např. tisknout štítky
jednotlivě přes čárové kódy, ale odesílat data dopravcům můžete hromadně přes časové období atd.
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7.8 Uložení čísla zásilky do Shoptetu a změna stavu
objednávky v Shoptetu
Toto je prémiová funkce, viz kap. 10.
Po odeslání dat dopravcům se automaticky zapíše číslo zásilky k objednávce do Shoptetu a popř. se v
Shoptetu změní stav objednávky.

TIP

Tuto funkci využijete i v případě, že expedujete zásilky třeba z Pohody nebo FlexiBee, ale chcete
data o zásilkách ukládat také k objednávkám do Shoptetu, viz 7.8.1 a 7.8.2.

Komunikaci se Shoptetem nastavíte v menu Nastavení/Automaty. Zadáte adresu svého e-shopu v
Shoptetu a přihlašovací údaje do Shoptetu. Pak kliknete na Test připojení. Ověří se připojení do Shoptetu a
načtou se všechny stavy objednávek ze Shoptetu, které tam máte definované (systémové + uživatelské).

TIP

Pokud stav objednávky po odeslání dat nechcete v Shoptetu měnit, tak seznam se stavy
necháte prázdný a nebo ho nastavíte na Neměnit stav objednávky, to je stejné.
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7.8.1

Zápis dat do Shoptetu, pokud expedujete z Pohody

Pokud expedujete z Pohody a chcete zapisovat číslo zásilky a stav objednávky do Shoptetu, tak číslo
objednávky ze Shoptetu musí být v Pohodě uvedeno v poli Číslo obj. (u faktur) nebo v poli Doklad (u
objednávek).

7.8.2

Zápis dat do Shoptetu, pokud expedujete z FlexiBee

Pokud expedujete z FlexiBee a chcete zapisovat číslo zásilky a stav objednávky do Shoptetu, tak číslo
objednávky ze Shoptetu musí být ve FlexiBee uvedeno v poli Číslo objednávky (u faktur) nebo v poli Číslo
došlé (u objednávek).
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7.9 Změna stavu objednávky v Shoptetu na základě stavu
zásilky
Toto je prémiová funkce, viz kap. 10.
I když si uložíte číslo zásilky zpět do Shoptetu (viz kap. 7.8), tak Shoptet sám o sobě neumí automaticky
kontrolovat stavy této zásilky, protože zásilka vznikla mimo Shoptet. Pole Stav zásilky bude vždy prázdné.

Stav zásilky lze tedy kontrolovat pouze v Balíkobotu, buďto přes automatické funkce (viz kap. 10.6.1) a nebo v
hlavní tabulce Balíkobotu u každé konkrétní zásilky přes tlačítka Stav zásilek a Sleduj.

V rámci prémiové automatické funkce Automaty2 (viz kap. 10.7) je možné na základě stavu zásilky změnit
stav objednávky v Shoptetu. Pro každý stav zásilky si můžete zvolit stav objednávky, který se má k
objednávce v Shoptetu nastavit. V okamžiku, když proběhne automatická kontrola stavů zásilek (viz kap.
10.6.1), tak se pro zkontrolované zásilky změní stavy objednávek v Shoptetu.
Tuto funkci využijete i v případě, že expedujete zásilky třeba z Pohody nebo FlexiBee, ale potřebujete

TIP na základě stavu zásilky měnit stav objednávky v Shoptetu. Nastavení pro Pohodu viz kap. 7.8.1,
nastavení pro FlexiBee viz kap. 7.8.2.

7.9.1 Postup nastavení stavu objednávky v Shoptetu na základě stavu
zásilky
1. Nastavíte si komunikaci se Shoptetem a načtete si seznam stavů ze Shoptetu, viz kap. 7.8.
2. Na záložce Nastavení/Automaty2 si z výklopného seznamu vyberete stav zásilky, pro který chcete
provést změnu stavu objednávky v Shoptetu. Pokud pro vybraný stav zásilky nechcete stav
objednávky v Shoptetu měnit, tak neděláte nic.
3. Zaškrtnete si Další akce a vyberete si záložku Shoptet.
4. Zvolíte si stav, do kterého se má nastavit objednávka v Shoptetu pro vybraný stav zásilky.
5. Po ukončení nastavování pro vybraný stav zásilky kliknete na tlačítko Uložit nastavení pro daný stav
zásilky.
6. Pokračujete na bod 2. pro další stav zásilky, který vás zajímá.
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8 Retailys
Balíkobot lze napojit na e-shopové řešení Retailys.cz. Propojení umožňuje:

•
•
•
•
•

tisk adresních štítků k objednávkám podle zadaných kritérií (datum/stav objednávky)
expedici zásilek
změna stavu objednávky v Retailysu po odeslání zásilky na Odesláno
propsání čísla zásilky k objednávce do Retailysu po odeslání zásilky
změna stavu objednávky v Retailysu po doručení zásilky na Doručeno

Všechny funkce popsané výše pro Pohodu fungují i pro Retailys, kromě několika omezení – tisk dokladů z
Pohody atd. Téměř celý manuál tedy platí v přiměřené míře i pro Retailys.

8.1 Rychlý návod na zprovoznění Balíkobotu nad Retailysem
1. Stáhnete a nainstalujete si propojovací aplikaci Balíkobot:
https://obchod.blahasoft.cz/balikobot/balikobot_instal.exe
2. V Balíkobotu v záložce Nastavení/Datové adresáře si nastavíte adresáře, do kterých se budou
ukládat balíková data (kap. 2.1).
3. V záložce Nastavení/Napojení zvolíte Retailys a potvrdíte změnu napojení (kap. 8.2Chyba: zdroj
odkazu nenalezen).
4. V záložce Nastavení/Napojení na záložce Retailys si nastavíte propojení s Retailysem (kap. 8.3).
5. V záložce Nastavení/Balíkobot zadáte API přístupy do Balíkobotu. Kliknete na Kontrola spojení a
Načíst data dopravců z Balíkobotu. API přístupy do Balíkobotu získáte ve své klientské zóně na
https://client.balikobot.cz/ (kap. 2.2).
6. Nastavíte si mapování dopravy podle kap. 8.4.
7. V hlavní záložce Balíkobot si zvolíte stav a datum objednávek z Retailysu a kliknete na Načíst
objednávky (kap. 8.5).
8. Do Balíkobotu se načtou objednávky z Retailysu podle datumu a stavu objednávky a můžete začít
expedovat, viz kap. 3.3.
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8.2 Nastavení propojení
POZOR

Před nastavením propojení si musíte v Retailysu nadefinovat stavy objednávek, které budete u
objednávek používat. Mělo by se jednat o obecné stavy K expedici, Odesláno a Doručeno.
Přesné názvy stavů si v Retailysu určíte sami.

Nejdříve je potřeba v Balíkobotu v menu Nastavení/Napojení zvolit Retailys a potvrdit změnu napojení.

8.3 Nastavení přístupů do Retailysu
V Balíkobotu v menu Nastavení/Napojení na záložce Retailys si nastavíte:

•
•
•

Adresu API serveru Retailysu - je už přednastavená (https://api.retailys.com/v1), není potřeba měnit.
Autentifikační token, který získáte v administraci Retailysu v menu Nastavení/Základní nastavení/API
klíč.
Svoje IČ, pod kterým jste registrováni v Balíkobotu a zároveň v Retailysu.

Na základě zadaného IČ bude v Balíkobotu vytvořena databáze se zásilkami. Pokud IČ v budoucnu změníte,
změní se i datový soubor a budete mít zase prázdnou databázi se zásilkami.

POZOR

V Retailysu sice můžete mít k jednomu účtu více IČ, ale v Balíkobotu můžete mít k jednomu
účtu pouze jedno IČ. Zadejte proto svoje IČ, ke kterému se vážou vaše API přístupy do
Balíkobotu zadané v menu Nastavení/Balíkobot, viz kap 2.2.

Poté kliknete na Načtení dat z Retailysu. Pokud se spojení do Retailysu podaří, načte a vyplní se seznam
stavů z Retailysu. Dále se vyplní seznam vašich firem, které máte v Retailysu nadefinované k zadanému IČ.
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•

Nyní si se seznamu zvolíte výchozí firmu, s jejímiž objednávkami se bude v Balíkobotu pracovat.

•

Dále si zvolíte výchozí stav objednávek pro expedici. Objednávky v tomto stavu se budou načítat z
Retailysu do Balíkobotu. Stav můžete ještě upravit přímo ve filtru.
Balíkobot - uživatelský návod

•

Dále si zvolíte výchozí rozsah datumů objednávek, které se budou z Retailysu do Balíkobotu načítat.
Budou se načítat objednávky, jejichž datum vytvoření je v uvedeném rozsahu. Počáteční i koncové
datum můžete ještě upravit přímo ve filtru.

•

Dále si nastavíte datové adresáře (kap. 2.1), přístupy do Balíkobotu (kap. 2.2), popř. další nastavení
dle tohoto návodu.

8.4 Názvy dopravy a mapování dopravců
V Balíkobotu si můžete nastavit mapování dopravy mezi Retailysem a Balíkobotem. Různé názvy dopravců a
služeb z Retailysu se pak automaticky nastaví v Balíkobotu, není potřeba nic nastavovat ručně. Mapování
dopravy viz kap. 2.5.
Například v Retailysu si nastavíte následující typy dopravy:

A v Balíkobotu si nastavíte následující mapování a název dopravy z Retailysu zadáte do
Nastavení/Mapování dopravy:

Tím pádem se k objednávkám v Balíkobotu nastaví správný dopravce i služba:

Balíkobot - uživatelský návod
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8.5 Načtení objednávek z Retailysu
Na hlavní záložce Balíkobot máte přednastavený filtr s parametry, které jste si nadefinovali v kapitole 8.3.
Můžete si v něm změnit vlastní rozsah datumů a změnit stav objednávek, které chcete expedovat.
Po nastavení filtru kliknete na Načíst objednávky a podle zadaných kritérií se vám načtou odpovídající
objednávky z Retailysu.

Funguje i načítání objednávek pomocí čárových kódů, viz kap. 10.2.
Po načtení objednávek pokračujete v běžné práci se zásilkami – vytvoření štítku, odeslání dat dopravcům atd.
Viz kap. 3.3.

8.6 Změna stavu objednávky a zápis čísla zásilky do
Retailysu
Změna stavu objednávky v Retailysu se provede v okamžiku:
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•

Odeslání dat dopravci, viz kap. 3.5. Objednávce se nastaví stav Odesláno a k objednávce do
Retailysu se uloží číslo zásilky.

•

Doručení zásilky při automatické kontrole zásilek, viz kap. 10.6.1. Objednávce se nastaví stav
Doručeno. Toto je prémiová funkce, viz kap. 10.
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9 Weby24
Balíkobot lze napojit na e-shopové řešení Weby24.cz. Propojení umožňuje:

•
•
•
•

tisk adresních štítků k objednávkám
expedici zásilek
propsání čísla zásilky k objednávce po odeslání zásilky
propsání stavu zásilky k objednávce

Všechny funkce popsané výše pro Pohodu fungují i pro Weby24, kromě několika omezení – tisk dokladů z
Pohody atd. Téměř celý manuál tedy platí v přiměřené míře i pro Weby24.

9.1 Rychlý návod na zprovoznění Balíkobotu nad Weby24
1. Stáhnete a nainstalujete si propojovací aplikaci Balíkobot:
https://obchod.blahasoft.cz/balikobot/balikobot_instal.exe
2. V Balíkobotu v záložce Nastavení/Datové adresáře si nastavíte adresáře, do kterých se budou
ukládat balíková data (kap. 2.1).
3. V záložce Nastavení/Napojení zvolíte Weby24 a potvrdíte změnu napojení (kap. 9.2).
4. V záložce Nastavení/Napojení na záložce Weby24 si nastavíte propojení s Weby24 (kap. 9.3).
5. V záložce Nastavení/Balíkobot zadáte API přístupy do Balíkobotu. Kliknete na Kontrola spojení a
Načíst data dopravců z Balíkobotu. API přístupy do Balíkobotu získáte ve své klientské zóně na
https://client.balikobot.cz/ (kap. 2.2).
6. Nastavíte si mapování dopravy podle kap. 9.4.
7. V hlavní záložce Balíkobot si zvolíte interval objednávek z Weby24 a kliknete na Načíst objednávky
(kap. 9.5).
8. Do Balíkobotu se načtou objednávky z Weby24 podle datumu objednávky a můžete začít expedovat, viz
kap. 3.3.
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9.2 Nastavení propojení
Nejdříve je potřeba v Balíkobotu v menu Nastavení/Napojení zvolit Weby24 a potvrdit změnu napojení.

9.3 Nastavení přístupů do Weby24
V Balíkobotu v menu Nastavení/Napojení na záložce Weby24 si nastavíte:

•
•
•

Adresu vašeho e-shopu na Weby24 – např. https://www.eshop.cz
Uživatelské jméno a heslo je moto/moto.
Zákaznický klíč, který získáte na podpoře Weby24.

Poté kliknete na Kontrola spojení.
Pokud máte na Weby24 více e-shopů, musíte mít v Balíkobotu pro každý e-shop jeden profil, viz kap.

TIP 2.7.

Dále si zvolíte výchozí rozsah datumů objednávek, které se budou z Weby24 do Balíkobotu načítat. Budou
se načítat objednávky, jejichž datum vytvoření je v uvedeném rozsahu. Počáteční i koncové datum můžete
ještě upravit přímo ve filtru.
Pokud máte na Weby24 více e-shopů, tak si pro každý e-shop (profil), můžete nastavit prefix číselné řady
objednávek. V případě expedice přes čárové kódy (viz kap. 10.2) umí Balíkobot mezi těmito profily
automaticky přepínat.
Dále si můžete nastavit datové adresáře (kap. 2.1), přístupy do Balíkobotu (kap. 2.2), popř. další nastavení dle
tohoto návodu.
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9.4 Kódy dopravy z e-shopu a mapování dopravců
V Balíkobotu si můžete nastavit mapování dopravy mezi Weby24 a Balíkobotem. Dopravci z Weby24 se pak
automaticky nastaví v Balíkobotu, není potřeba nic nastavovat ručně. Mapování dopravy viz kap. 2.5.
Nejdříve si musíte v administraci Weby24 nastavit kódy k vašim dopravcům.
Následně si tyto kódy zadáte do Balíkobotu do Nastavení/Mapování dopravy. Takže např. pro Zásilkovnu
a DPD si v Balíkobotu nastavíte následující mapování:

Tím pádem se k objednávkám v Balíkobotu automaticky nastaví správný dopravce i služba.

9.5 Načtení objednávek z Weby24
Na hlavní záložce Balíkobot máte přednastavený filtr s rozsahem datumů, které jste si nadefinovali v kapitole
9.3. Můžete si v něm změnit vlastní rozsah datumů.
Po nastavení filtru kliknete na Načíst objednávky a podle zadaných kritérií se vám načtou odpovídající
objednávky z Weby24.

Funguje i načítání objednávek pomocí čárových kódů, viz kap. 10.2.
Po načtení objednávek pokračujete v běžné práci se zásilkami – vytvoření štítku, odeslání dat dopravcům atd.
Viz kap. 3.3.

9.6 Zápis čísla a stavu zásilky do Weby24
Zápis čísla a stavu zásilky do Weby24 se provede v okamžiku:

•

Odeslání dat dopravci, viz kap. 3.5. Do Weby24 se odešle stav Odesláno a číslo zásilky.

•

Doručení zásilky při automatické kontrole zásilek (prémiová funkce), viz kap. 10.6.1. Do Weby24
se odešle aktuální stav nebo doručení zásilky. Toto je prémiová funkce, viz kap. 10.
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10 Prémiové funkce
Od verze 2.0.0 jsou některé rozšiřující funkce Balíkobotu přesunuty do sekce prémiových funkcí. Tyto funkce
se platí zvlášť, mimo standardní měsíční paušál. Zakoupená prémiová licence platí jeden rok.
Pro objednávku prémiových funkcí mě prosím kontaktujte na tel. 736 142 250 nebo info@blahasoft.cz.
Pošlu vám licenci na vyzkoušení nebo ostrou licenci.
Licenční údaje pak zadáte v menu Licence a kliknete na Aktivovat licenci. Tím se označí a zpřístupní
zakoupené prémiové funkce. Pokud máte v programu založeno více profilů, je potřeba licenci zadat do
každého profilu!
Jedná se o následující funkce:
1. Podpora sériových čteček čárových kódů
Pomocí čtečky lze v tabulce rychle vyhledat doklad, nahrát data z Pohody a vytvořit a vytisknout štítek.
Viz kap. 10.2.
Cena: 1500 Kč bez DPH / rok.
2. Rychlejší tisk
Pomocí této funkce zrychlíte tisk štítků, bude možné tisknout přímo na vybranou tiskárnu, nebudete
muset tisknout přes PDF a nebudete muset vybírat pozici pro tisk. Vytisknuté zásilky se v tabulce po
tisku automaticky odškrtnou. Viz kap. 2.8.2.
Cena: 1500 Kč bez DPH / rok.
3. Podpora komunikace s váhou a výpočet váhy/objemu ze skladových položek
Pomocí této funkce budete moci dát balíček na obchodní váhu, váha balíček zváží a navážený údaj se
automaticky zapíše k zásilce. Nebudete muset váhu vyplňovat ručně. Jsou podporované vybrané typy
vah. Viz kap. 10.3.3.
Popř. si můžete zapnout výpočet váhy nebo objemu zásilky ze zadaných hmotností a objemů u
skladových položek. Viz kap. 10.3.1 a 10.3.2.
Cena: 1500 Kč bez DPH / rok.
4. Kontrola kompletace expedice – kontrola obsahu zásilky
Pomocí této funkce můžete snadno zkontrolovat obsah zásilky a ověřit, zda položky na dokladu jsou
opravdu fyzicky vyexpedované v zásilce. Procento nekompletních zásilek tak bude minimální. Viz kap.
10.4.
Cena: 2500 Kč bez DPH / rok.
5. Automatická aktualizace dat dopravců
Pokud např. využíváte zasílání na výdejní pobočky (Zásilkovna atd.), tak tato funkce bude automaticky
aktualizovat seznam poboček a další číselníky dopravců. Už nebudete muset hlídat, zda dopravce
přidal nějakou novou pobočku. Viz kap. 2.2.2.
Cena: ZDARMA.
6. Zápis čísla zásilky zpět do Pohody
Tato funkce umí zapsat data o zásilce (číslo balíku, odkaz na sledování balíku, datum expedice) zpět
do Pohody. Data se zapisují do interní poznámky k danému dokladu (Pohoda MDB a Pohoda SQL),
popřípadě do volitelných parametrů (Pohoda E1). Viz kap. 10.5.
V kombinaci s funkcí č. 7 je také možné do Pohody pravidelně zapisovat aktuální stavy zásilek včetně
informace o doručení zásilky.
Cena: 2000 Kč bez DPH pro obyčejnou Pohodu / rok. 2500 Kč bez DPH pro Pohodu E1 / rok.
7. Automatické funkce
Tyto funkce umožní automatické odesílání dat dopravcům a automatickou kontrolu stavu zásilek.
Funkce je možné spouštět automaticky pravidelně přes Plánovač úloh ve Windows. V kombinaci s
funkcí č. 6 je také možné do Pohody pravidelně zapisovat aktuální stavy zásilek včetně informace o
doručení zásilky. Viz kap. 10.6.1 a 10.6.2.
Pokud používáte Shoptet, tak pomocí této funkce je také možné zapsat k objednávce do Shoptetu
číslo zásilky a popř. změnit stav objednávky v Shoptetu, viz kap. 7.8.
Na aktuální stav zásilky je možné také navázat další akce – poslání e-mailu nebo SMS klientovi atd.
Viz kap. 10.6 a 10.7.
Cena: 1500 Kč bez DPH / rok.
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8. Samostatné zásilky
Přes Balíkobot můžete zasílat i samostatné zásilky bez vazby na zdrojový systém (Pohoda, FlexiBee).
Samostatné zásilky můžete ručně zadat přímo do Balíkobotu. Viz kap. 12.
Cena: 1500 Kč bez DPH / rok.
Bez zakoupených prémiových funkcí bude Balíkobot normálně pracovat, jen budete potřebovat více ruční
práce a času. Prémiové funkce vám výrazně ušetří čas i práci.

10.1.1

Zadání licence na prémiové funkce

Licenci zadáte v záložce Licence a kliknete na tlačítko Aktivovat licenci. Po aktivaci licence se vám
označí seznam zakoupených prémiových funkcí.

POZOR

TIP

10.1.2

Licence je vázána na konkrétní profil. Pokud používáte více profilů, tak je potřeba tuto stejnou
licenci zadat do každého profilu.

Od verze 2.2.64 umí Balíkobot volitelně propsat zadanou licenci do všech existujících profilů,
takže nemusíte licenci zadávat ručně zvlášť do každého profilu.

Upozornění na konec platnosti licence

Pokud chcete být automaticky upozorněni před vypršením platnosti licence, můžete si zaškrtnout Upozornit
na konec platnosti licence a vybrat si, kdy chcete být upozorněni. Program vás pak na konec
platnosti licence upozorní varovnou hláškou.

Balíkobot - uživatelský návod
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10.2 Expedice pomocí čtečky čárových kódů
Tato funkce je prémiová, viz kap. 10.
Balíkobot podporuje vytváření a tisk štítků pomocí čtečky čárových kódů. Postup práce je následující:
1. Naskenujete čárový kód na dokladu.
2. Doklad se vyhledá ve zdrojovém systému (Pohoda, FlexiBee, Shoptet atd.) a nahraje se do Balíkobotu.
3. Automaticky se k němu hned vytvoří a vytiskne štítek, viz kap. 10.2.8.
Štítek se může vytisknout:

•
•

s možností volby tiskové pozice a s náhledem do PDF, viz kap. 2.8.1
bez možnosti volby pozice přímo na konkrétní tiskárnu bez náhledu, viz kap. 2.8.2.

Pokud tisknete štítky na Zebru, tak nastavení tisku na Zebru viz kap. 2.8.2.2.

TIP

Tisku štítků přes čárové kódy znamená, že váš skladník nebude muset:
• přemýšlet

• na nic klikat
Skladník bude jenom pípat čtečkou. Zbytek za něj obstará Balíkobot.

Vytváření štítků se chová standardně – např. při neúspěšném vytvoření se vypíše chyba atd. Pokud již štítek k
dokladu existuje existuje, tak se znovuvytvoření štítku řídí nastavením viz kap. 3.3.3.

10.2.1

Vyhledání dokladu přes čárový kód v hlavní tabulce

Pokud je již doklad v Balíkobotu načtený a vy znovu načtete jeho čárový kód, tak se doklad vyhledá a označí v
hlavní tabulce, popř. se znovu vytiskne štítek, viz kap. 10.2.8.

10.2.2

Vyzkoušení práce se čtečkou bez čtečky :-)

Pokud nemáte vhodnou čtečku nebo ji nechcete zatím kupovat a chcete pouze vyzkoušet celý proces
skenování dokladů, tak zde je postup:
1. Vyžádáte si ode mě zkušební licenci na prémiové funkce.
2. Zaškrtnete si v Balíkobotu nastavení dle kap. 10.2.7.
3. Dle kap. 10.2.8 si zaškrtnete Při použití čtečky automaticky vytvořit a vytisknout štítek… a
nezaškrtnete Používám čtečku přes sériový port.
4. Dle kap. 10.2.5 si zaškrtnete aktivaci čtečky.
5. Do vyhledávacího políčka nad hlavní tabulkou napíšete číslo dokladu, který chcete nahrát do
Balíkobotu, a stisknete ENTER!

6. Tím se nasimuluje naskenování čárového kódu čtečkou. Měl by se potom nahrát doklad do tabulky a
popř. by se měl vytvořit a vytisknout štítek.
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10.2.3

Sériové čtečky

Jsou preferovány čtečky komunikující přes sériový port. V menu Nastavení/Ostatní si musíte zapnout
podporu sériových čteček a nastavit její parametry.

POZOR

Sériovou čtečku nelze použít ve více programech současně (např. Balíkobot + Pohoda).
Můžete jí používat střídavě (např. chvíli pracovat se čtečkou v Pohodě a chvíli v Balíkobotu).

Pokud nemáte na PC nebo notebooku sériový port, tak to lze řešit dvěma způsoby:

•

Zakoupit si sériovou čtečku a převodník RS232-USB.

•

Zakoupit si USB čtečku, která podporuje i emulaci sériové komunikace pomocí speciálních Windows
ovladačů. Vyzkoušené čtečky jsou např:

◦

Honeywell Voyager 1202g,

◦

Honeywell Voyager 1400g PDF 2D,

◦

Virtuos HT-900A,

◦

Sensodroid T1300W a T1400,

◦

Zebra DS2208 a DS2278.

Nastavení těchto čteček na sériovou komunikaci viz kap. 14.

10.2.4

Nastavení sériové čtečky

Na záložce Nastavení/Ostatní si zaškrtnete, že používáte sériovou čtečku, a nastavíte si parametry
sériové čtečky (sériový port atd.).

POZOR

U čteček ZEBRA se může stát, že po načtení kódu 4x zapípají – to znamená chybu v
komunikaci s Balíkobotem. V tom případě zkuste zaškrtnout Zapnout DTR. Tím by se problém
měl vyřešit. Po naskenování kódu pak čtečka pípne jednou a zeleně blikne.
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POZOR

10.2.5

Některé sériové čtečky zlobí – přečtou třeba jen první znak nebo prvních několik znaků z
čárového kódu. Platí to např. pro čtečky Virtuos. Pokud je čtečka správně nakonfigurovaná a
přesto se toto stává, zkuste zaškrtnout Alternativní práce se čtečkou. Poté bude čtečka číst tzv.
po řádcích. Jako konec řádku (message terminator nebo end of line) musíte mít na čtečce
nastaveno CR+LF nebo LF.

Aktivace sériové čtečky

Před načítáním dokladů čtečkou musíte pod hlavní tabulkou zaškrtnout Aktivovat čtečku.

Zaškrtávátko se pamatuje i při ukončení Balíkobotu, takže není potřeba ho zaškrtávat při každém spuštění.
Pokud jste změnili parametry čtečky (jiný sériový port atd.), tak je potřeba zaškrtávátko Aktivovat
POZOR čtečku vypnout a znovu zapnout, aby se Balíkobot ke čtečce správně připojil.

10.2.6

USB čtečky

Také jsou podporovány obyčejné USB čtečky. Čtečka musí být nastavena tak, aby po konci skenování
odeslala odřádkování = znak ENTER. Práce s USB čtečkami je ale výrazně méně pohodlná pro uživatele,
doporučeny jsou proto sériové čtečky.

POZOR
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U USB čtečky je potřeba mít kurzor ve vyhledávacím políčku před zahájením skenování.
Pokud z nějakého důvodu kurzor ve vyhledávacím políčku nemáte (například jste se přepnuli
do jiné aplikace nebo jste klikli myší jinam), tak stačí do vyhledávacího políčka kliknout myší, a
nebo opětovně zaškrtnout Aktivovat čtečku.
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10.2.7

Nastavení nahrávání jednotlivých dokladů

Dále je potřeba si na záložce Nastavení/Různé zaškrtnout, že chcete nahrávat ze zdrojového systému
(Pohoda, FlexiBee atd.) doklady při hledání čtečkou a při ručním hledání. A dále si zvolíte, z jaké agendy
(objednávky, faktury atd.) se budou doklady ve zdrojovém systému hledat. Agendu lze přepínat i pod hlavní
tabulkou.
Doklad se hledá v té konkrétní agendě, kterou máte aktuálně v Balíkobotu načtenou
(faktury/objednávky/výdejky atd.). Pokud žádné doklady v Balíkobotu ještě načtené nemáte (hlavní tabulka je
prázdná) a chcete „napípnout“ první doklad, tak Balíkobot „neví“, jestli má hledat doklad ve fakturách, v
objednávkách atd. Proto si v Nastavení/Různé (nebo pod hlavní tabulkou) zvolíte výchozí agendu, ve které
Balíkobot hledá zadané číslo dokladu, pokud je hlavní tabulka prázdná.

10.2.8

Vytvoření a tisk štítku hned po načtení dokladu čtečkou

Pokud chcete, aby se po naskenování a vyhledání dokladu hned vytvořil a vytiskl štítek, je potřeba si to
zaškrtnout v Nastavení/Ostatní – zaškrtávátko Při použití čtečky automaticky vytvořit a vytisknout štítek.
Pokud chcete tisknout štítky na Zebře nebo jiné kotoučové tiskárně, tak si nastavíte tisk na Zebru kap. 2.8.2.2.
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10.2.9

Změna parametrů zásilky přes vytvořením štítku

Pokud chcete před vytvořením štítku ještě změnit parametry zásilky (např. počet kusů u vícekusové zásilky,
váhu zásilky, rozměry atd. - viz kap. 3.4), tak si můžete nastavit, aby se vám po naskenování dokladu čtečkou
automaticky otevřelo okno s parametry. V okně si potom můžete změnit parametry zásilky a po potvrzení
změn se může automaticky vytvořit a vytisknout štítek.

10.2.10 Vytisknutí štítku při opakovaném naskenování dokladu s
existujícím štítkem
Pokud naskenujete čtečkou doklad, který již štítek má, tak se štítek automaticky vytiskne znovu. Pokud štítek
při opakovaném naskenování dokladu nechcete tisknout, tak si zaškrtnete Při naskenování již existujícího
štítku NEVYTVÁŘET a NETISKNOUT štítek znovu.
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10.2.11

Aktualizace dat dokladu pomocí čtečky

Pokud už máte v Balíkobotu nahraný doklad a chcete, aby se po opětovném naskenování stejného dokladu
zaktualizovala data ze zdrojového systému (např. jste změnili v Pohodě adresu atd.), tak si toto chování
můžete zapnout v Nastavení/Ostatní – zaškrtávátko Při naskenování již existujícího dokladu v tabulce
provést aktualizaci dat ze zdrojového systému..
Ruční aktualizace dokladu viz kap 3.3.4.
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10.3 Vážení zásilek na obchodní váze a výpočet váhy a
objemu zásilky ze skladových položek
Tato funkce je prémiová, viz kap. 10.

10.3.1

Výpočet váhy ze skladových položek

Balíkobot umí vypočítat váhu zásilky pomocí součtu hmotností skladových položek, které jsem expedované v
dané zásilce. Tato funkce funguje pro Pohodu, FlexiBee i Shoptet.
Funkci zapnete v menu Nastavení/Ostatní - je tam zaškrtávátko Automaticky vypočítat váhu ze
skladových karet. Potom se Balíkobot po každém načtení dokladu „podívá“ do skladových karet a pro
skladové položky u načtených dokladů si vyhledá hmotnosti. Následně vypočítá váhu zásilky jako součet
hmotnosti krát počet kusů u jednotlivých skladových položek.

TIP

Pro správné fungování je potřeba mít u skladových karet zadané hmotnosti v kg.

Váha zásilky se vypočítá pouze v případě, že stávající váha zásilky zadaná v parametrech zásilky je nulová.
Pokud je již nějaká váha zásilky zadaná (ručně, přes interní poznámku, předchozím výpočtem atd.), tak se
váha nedopočítá. Pokud byste chtěli váhu zásilky znovu dopočítat, tak musíte předchozí váhu nejdříve smazat
v parametrech zásilky.
Pokud se jedná o paletovou zásilku, tak se pro výchozí manipulační jednotku (viz 2.4) v dané zásilce nastaví i
vypočítaná váha.

10.3.1.1

Výpočet váhy v Pohodě

Pro uživatele Pohody je potřeba mít nastavená přístupová práva tak, aby uživatel zadaný v Balíkobotu měl
přístup do skladových karet. Jinak se váha nevypočítá.
Pokud je zapnutý výpočet váhy, tak načtení dokladů z Pohody do Balíkobotu trvá malinko déle, protože se
údaje o hmotnostech načítají z Pohody zvlášť.
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10.3.2

Výpočet objemu ze skladových položek

Balíkobot umí vypočítat objem zásilky pomocí součtu objemů skladových položek, které jsem expedované v
dané zásilce. Tato funkce funguje pro Pohodu i FlexiBee.
Funkci zapnete v menu Nastavení/Ostatní - je tam zaškrtávátko Automaticky vypočítat objem zásilky ze
skladových karet. Potom se Balíkobot po každém načtení dokladu „podívá“ do skladových karet a pro
skladové položky u načtených dokladů si vyhledá objemy. Následně vypočítá objem zásilky jako součet
objemů krát počet kusů u jednotlivých skladových položek.

TIP

Pro správné fungování je potřeba mít u skladových karet zadané objemy v m3.

Objem zásilky se vypočítá pouze v případě, že stávající zadaný objem zásilky v parametrech zásilky je
nulový. Pokud je již nějaký objem zásilky zadaný (např. ručně, předchozím výpočtem atd.), tak se objem
nedopočítá. Pokud byste chtěli objem zásilky znovu dopočítat, tak musíte předchozí objem nejdříve vynulovat
v parametrech zásilky.

10.3.2.1

Výpočet objemu v Pohodě

Pro uživatele Pohody je potřeba mít nastavená přístupová práva tak, aby měl uživatel přístup do skladových
karet. Jinak se objem nevypočítá.
Pokud je zapnutý výpočet váhy, tak načtení dokladu z Pohody do Balíkobotu trvá malinko déle, protože se
údaje o objemech načítají z Pohody zvlášť.

10.3.3

Automatické vážení zásilek pomocí obchodní váhy

Balíkobot umožňuje připojení obchodní váhy. Váha automaticky zváží balík a doplní k zásilce naváženou
hmotnost, nemusíte nic vyplňovat ručně.
Jsou podporovány následující typy vah:

•

CAS ER Plus – vybrané protokoly, popis:
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•
•

https://obchod.blahasoft.cz/balikobot/ER_PLUS_protokol_WELMEC_CRC_v24.pdf
MyWeigh HDCS – popis: https://obchod.blahasoft.cz/balikobot/HDCS.pdf
MyWeigh HD – protokoly SCI.0, SCI.2, SCI.3, popis: https://obchod.blahasoft.cz/balikobot/HD.pdf

Poděkování: Váhu MyWeigh HD pro účely vývoje zapůjčila laskavě firma JADO Trade s.r.o. (profiscales.cz).
Pokud si chcete nějakou váhu zakoupit, máte na stránkách profiscales.cz a profiscales.sk slevu 5% při použití
slevového kuponu BLAHASOFT.

10.3.3.1

Nastavení váhy

V menu Nastavení/Ostatní je sekce pro nastavení automatické váhy.
1. Zaškrtnete Používám váhu.
2. Nastavíte parametry váhy:

◦

typ váhy včetně vybraného protokolu, který je na váze nastavený.

◦

sériový port, na který je váha připojena.

◦

paritu, rychlost přenosu dat, počet datových a stop bitů.

◦

interval posílání dotazů na váhu – neboli jak často se má program ptát váhy na aktuální navážený
údaj. Interval by měl přibližně odpovídat tomu, jak rychle jste schopni dávat zásilky na váhu. Pokud
vybraný protokol váhy nepodporuje nebo nepotřebuje dotazy na váhu (váha posílá data sama od
sebe nebo při zmáčknutí nějakého tlačítka), tak interval nastavovat nemusíte.

3. Zaškrtnete Vyzkoušet komunikaci a čtení testovacích dat z váhy.
4. Dáte libovolnou věc na váhu, abyste mohli vyzkoušet vážení.
5. Pokud se po krátkém čase ozve pípnutí a v poli Naváženo se objeví správná váha, tak je vše v
pořádku.
6. Pokud je vše v pořádku, tak zrušíte zaškrtnutí Vyzkoušet komunikaci... a pokračujete na bod 10.3.3.2.
7. Pokud se neozve pípnutí a neobjeví se navážená váha, tak komunikace nefunguje. Zkontrolujte
vybraný typ váhy a protokolu, a nastavení parametrů dle dokumentace k vaší váze. Popř. mě
kontaktujte.
Po úspěšném navážení se ozve pípnutí. Abyste pípnutí slyšeli, musíte mít u PC připojené a zapnuté
reproduktory.
Po jakékoli změně parametrů (typ váhy, typ protokolu, sériový port atd.) je nutné vždy zaškrtnout Vyzkoušet
komunikaci... a ověřit funkčnost komunikace s váhou. Jinak se změny neprojeví.

Parametry váhy a vybraný protokol je potřeba nastavit přesně podle dokumentace k vaší váze. Správně
nastavené parametry podle vybraného protokolu váhy musíte mít také u sériového portu, viz Správce
zařízení/Seznam COM portů/Vlastnosti vybraného COM portu.
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Pokud máte komunikaci s váhou úspěšně nastavenou a vyzkoušenou, můžete Balíkobot po práci zavřít.
Nastavení komunikace se automaticky uloží a při příštím spuštění se komunikace s váhou již zapne sama a vy
nemusíte nic nastavovat.

10.3.3.2

Postup vážení zásilek

Před vážením zásilek je potřeba jednorázově provést nastavení váhy - bod 10.3.3.1.
1. Načtete doklady do Balíkobotu.
2. Kliknete v tabulce na zásilku, kterou chcete vážit (stačí kliknout kamkoli na řádek). Tím řeknete
programu, do jakého řádku má zapsat navážená data. Popř. můžete zásilku najít např. čtečkou, viz
kap. 10.2.
3. Dáte zásilku na váhu. Váha odešle navážená data buďto sama na základě nastaveného protokolu a
intervalu komunikace, nebo odeslání navážených dat iniciuje uživatel ručně např. stiskem tlačítka na
váze. Toto záleží vždy na konkrétní váze a konkrétním protokolu komunikace.
4. Až uslyšíte pípnutí, tak se váha úspěšně zapsala k vybrané zásilce do aktivního řádku v tabulce.
5. Sundáte zásilku z váhy.
6. Pokračujete na bod 2.
Pokud chcete vynutit zvážení zásilky před tiskem štítku, můžete zaškrtnout Vyžadovat zadání váhy před
vytvořením štítku. V tom případě bude program vyžadovat zadání váhy (ručně nebo zvážením) a bez zadané
váhy nevytiskne štítek.
Pokud chcete, aby se po zvážení váhou hned vytvořil a vytiskl štítek, můžete zaškrtnout Po automatickém
navážení vytvořit a vytisknout štítek. V tom případě se program pokusí vytvořit a vytisknout štítek hned po
úspěšném zvážení váhou.
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10.4 Kontrola expedice – kontrola obsahu zásilky
Tato funkce je prémiová, viz kap. 10.
Balíkobot umožňuje zkontrolovat obsah zásilky, zda položky obsažené na expedovaném dokladu jsou opravdu
fyzicky přítomné v zásilce.

TIP

S touto funkcí se vám výrazně sníží procento nekompletních nebo chybně zabalených zásilek.

Kontrolu můžete provést buďto pomocí čtečky čárového kódu nebo ručně. Kontrolu lze provádět přes čárové
kódy (EAN, PLU), nebo ručně.
Lze nastavit, že bez provedené kontroly expedice nemůže být vytvořený a vytisknutý štítek.

10.4.1

Nastavení kontroly expedice

V menu Nastavení/Expedice si zapnete kontrolu expedice.
Dále si můžete nastavit, zda pro kontrolu budete používat sériovou čtečku čárových kódů – to má smysl v
případě, že na zboží máte čárové kódy. Parametry sériové čtečky si nastavíte v menu
Nastavení/Ostatní/Čtečka čárových kódů.

POZOR

Pro kontrolu expedice nelze použít obyčejnou USB čtečku, pouze čtečku komunikující přes
sériový port, viz kap. 10.2.3.

Také si můžete nastavit, že kontrola expedice musí být povinná. Pokud neproběhne kontrola expedice,
nebude možné vytvořit a vytisknout štítek.
Dále si můžete nastavit, že se okno pro kontrolu expedice otevře automaticky ihned poté, co načtete doklad
čtečkou do Balíkobotu. Nemusíte tak po načtení dokladu na nic dalšího klikat.

Po zapnutí kontroly expedice načtěte znovu doklady do Balíkobotu. V hlavní tabulce se objeví nový
sloupeček Expedice. Pokud se sloupeček neobjeví, tak si ho prosím zapněte v seznamu viditelných sloupečků
= kliknete pravým tlačítkem myši na hlavičkový řádek v tabulce a v kontextovém menu označíte sloupec
Expedice.
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Tlačítko Expedice je:
• červené = neproběhla kontrola nebo nejsou zkontrolované všechny položky
• zelené = proběhla kontrola a vše je v pořádku

10.4.2

Nastavení položek, které se nemusí kontrolovat

Občas jsou součástí dokladu i položky, které se fyzicky zkontrolovat nedají - doprava, platba, různé služby,
montáž atd. Abyste tyto položky nemuseli „kontrolovat“ ručně, můžete si vytvořit seznam názvů nebo kódů
těchto položek. Tyto položky se pak „zkontrolují“ automaticky, tedy přesunou se automaticky do seznamu
zkontrolovaných položek.
Seznam těchto položek si nadefinujete v menu Nastavení/Expedice. Zadáte názvy nebo kódy těchto
položek. Všechny takto definované položky se pak samy „zkontrolují“.
Po nadefinování těchto položek v nastavení je potřeba znovu nahrát doklady do Balíkobotu (jednotlivě nebo
hromadně). Přesunutí těchto položek do seznamu zkontrolovaných položek totiž probíhá ihned při načtení
dokladu do Balíkobotu.

10.4.3

Průběh kontroly expedice

Po kliknutí na tlačítko Expedice se objeví okno pro kontrolu obsahu zásilky. Je v něm uvedena informace o
kontrolovaném dokladu (číslo dokladu, popis a adresát).

TIP

Pokud máte nastaveno, aby se okno s s expedicí otevřelo automaticky po načtení dokladu
čtečkou, tak nemusíte na nic klikat.

V horní tabulce je seznam aktuálních položek z Pohody. Je zobrazeno celkové množství, zkontrolované
množství a množství zbývající ke kontrole.
Ve spodní tabulce je seznam zkontrolovaných položek. Je zobrazeno celkové množství, zkontrolované
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množství a informace o množství zkontrolovaném čtečkou nebo ručně.
Položky zkontrolujete (= přesunete z horní tabulky do spodní) tak, že je postupně „napípáte“ pomocí čtečky
čárových kódů.

Pokud nějaká položka nemá čárový kód nebo kód nelze nasnímat, můžete ji zkontrolovat ručně kliknutím na
tlačítko Zelená šipka dolů, tím zkontrolujete aktuální (označenou) položku. Pro ruční vyhledání položky můžete
využít vyhledávací okénko nad horní tabulkou. Hledat lze podle kódu nebo názvu položky
Při každé kontrole (ručně nebo čtečkou) uslyšíte pípnutí.
Pokud je kontrola položky ukončena (zkontrolovalo se veškeré množství položky), tak se k položce do dolní
tabulky automaticky doplní datum dokončení kontroly a jméno uživatele (z Windows), který kontrolu dokončil.
Zkontrolovaná položka z horní tabulky zmizí.

TIP

Čtečkou nebo ručně se vždy zkontroluje jednotkové množství položky, což je 1. Pokud
potřebujete zkontrolovat jiné jednotkové množství (třeba 17,3), můžete si ho nastavit vpravo
nahoře nad horní tabulkou.

Pokud chcete stornovat kontrolu již zkontrolované položky, uděláte to tlačítkem Červená šipka nahoru. Tím
se veškeré zkontrolované množství aktuální (označené) položky přesune ze spodní zkontrolované tabulky do
horní nezkontrolované tabulky.

10.4.3.1

Úspěšná kontrola

Pokud je ukončena kontrola všech položek (horní tabulka je prázdná), tak se vpravo nahoře objeví zelené
OK a tlačítko Expedice bude také zelené. Po úspěšné kontrole obsahu zásilky se automaticky zavře okno
s expedicí.
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10.4.3.2

Neúspěšná kontrola

Pokud se vám nepodařilo úspěšně dokončit kontrolu všech položek, může to být ze dvou důvodů:
1. V krabici je zabaleno více položek, než je na dokladu. To poznáte tak, že při „napípnutí“ přebytečné
položky se tato položka nenajde v seznamu aktuálních položek a objeví se varovný dialog.

2. V krabici chybí položky, které jsou na dokladu. To poznáte tak, že v seznamu aktuálních položek
nějaké položky zbydou – tyto položky nejsou zabalené v krabici.

10.4.3.3

Přerušení a opakování kontroly

Kontrolu můžete kdykoli přerušit a kliknutím na tlačítko Hotovo se vrátíte zpět do hlavního programu.
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Zkontrolované a nezkontrolované položky se zapamatují a můžete v kontrole kdykoli pokračovat.

TIP

10.4.4
INFO

Pokud jsou již odeslaná data pro danou zásilku, pak okno s expedicí lze zobrazit, ale nelze v
něm cokoli změnit.

Expedice s využitím dodavatelských čárových kódů
Tato kapitola platí pouze pro Pohodu E1.

Pokud máte Pohodu E1 a evidujete pro jednu skladovou položku více dodavatelů s různými čárovými kódy, tak
si můžete zapnout práci s dodavatelskými čárovými kódy – zaškrtávátko Používat dodavatelské čárové kódy.
Tím pádem budete moci položky „pípat“ nejenom podle jednoho čárového kódu dané položky, ale i podle více
různých čárových kódů, které používají vaši dodavatelé.
Dodavatelské čárové kódy se načítají z Pohody v okamžiku otevření okna s expedicí, takže otevření okna je
pomalejší. Následně se kódy drží v paměti v rámci všech načtených dokladů v tabulce, takže pro stejné
skladové položky u různých dokladů se kódy nenačítají opakovaně z Pohody, ale použijí se již načtené kódy z
paměti. Když vyčistíte hlavní tabulku, vyčistíte i dočasnou paměť s načtenými kódy.

Do tabulky se seznamem položek přibude sloupec Dodavatelské čárové kódy s načtenými kódy z Pohody. A
pak už stačí přes dodavatelské čárové kódy jenom „pípat“.

10.4.5
INFO

Expedice z Pohody s využitím výrobních čísel a šarží
Tato kapitola platí pouze pro Pohodu.

Balíkobot podporuje základní expedici přes sériová (výrobní/evidenční) čísla a šarže. Postup je následující:
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1. V číselníku zásob v Pohodě musíte mít nadefinované skladové zásoby včetně evidenčních čísel nebo
šarží.

2. V Pohodě si připravíte faktury nebo objednávky nebo výdejky, a do nich dáte skladové položky, které
chcete vyexpedovat. Položky na dokladech budou uvedeny buďto s vybraným konkrétním výrobním
číslem, a nebo bez výrobních čísel.

3. Doklady pro expedici si z Pohody natáhnete do Balíkobotu standardním způsobem, nejlépe přes
čtečku čárových kódů, viz kap. 10.2.
4. Při otevření okna s expedicí se k položkám dokladu načte z Pohody seznam všech dostupných
výrobních čísel a šarží (pokud to máte v Balíkobotu takto nastaveno). Načtení chvilku trvá.

5. Pomocí čtečky čárových kódů nebo ručně si „napípáte“ a vyexpedujete požadovaná výrobní čísla k
jednotlivým položkám.
Balíkobot - uživatelský návod
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6. Do zkontrolovaných položek se nastaví „napípaná“ výrobní čísla.

7. Po odeslání dat dopravcům se k danému dokladu v Pohodě zapíšou vyexpedovaná sériová čísla
(pokud to máte v Balíkobotu takto nastaveno).
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8. Zároveň se v Pohodě odečte odpovídající množství vyexpedovaných výrobních čísel z aktuálního
stavu skladu.

10.4.5.1

Dvojí kontrola expedice – přes EAN a přes výrobní číslo

Pokud si čtečkou napípnete EAN kontrolované položky a tato položka má pod sebou nějaká sériová čísla
(alespoň jedno), tak se zobrazí dialog, ve kterém musí skladník to správné sériové číslo vybrat (ručně nebo
čtečkou). Dokud se to správné sériové číslo nenapípne nebo nevybere ručně, tak se položka nepřesune mezi
zkontrolované. Tím lze kontrolu, že bude vyexpedována položka se správným EAN a zároveň se správným
sériovým číslem.

10.4.5.2

Omezení expedice s výrobními čísly:

1. Při zpětném zápisu výrobních čísel do Pohody neprobíhá žádná další kontrola ani validace dat.
Pohoda neumí zapsat výrobní čísla k dokladu přes oficiální XML rozhraní, proto jsou všechny zápisy
výrobních čísel a odečty z aktuálního stavu skladu prováděny mimo Pohodu „natvrdo“ přímo do
databáze.
2. Odečet vyexpedovaných výrobních čísel z aktuálního stavu skladu se neprojeví v seznamu pohybů v
Pohodě.
3. Odečet vyexpedovaných výrobních čísel z aktuálního stavu skladu se provádí pouze u vydaných faktur
a výdejek. U přijatých objednávek se tento odečet z aktuálního stavu skladu neprovádí, pouze se
zapíšou vyexpedovaná výrobní čísla k položkám objednávky.
4. Vyexpedovaná výrobní čísla a stavy skladů se do Pohody zapisují se zpožděním až při předání dat
dopravcům, nikoli dříve. Je to proto, že před předáním dat dopravcům můžete vyexpedované položky
libovolně měnit a bylo by technicky velmi náročné uhlídat synchronizaci výrobních čísel mezi
Balíkobotem a Pohodou.
5. Probíhá pouze omezená kontrola na to, aby nebylo možné vyexpedovat větší množství skladové
zásoby než je na skladě v Pohodě. Nicméně vzhledem k tomu, že odečet vyexpedovaných výrobních
čísel ze skladu probíhá do Pohody se zpožděním až po odeslání dat dopravcům, nelze na tuto kontrolu
100% spoléhat.
6. Pokud vyexpedujete větší množství výrobního čísla, než je aktuální stav skladu v Pohodě, bude do
Pohody zapsán záporný stav skladu.
7. K jedné každé položce lze „napípat“ pouze jedno výrobní číslo nebo jednu šarži. Pokud chcete
vyexpedovat více šarží (třeba tři) k jedné skladové zásobě, musíte si nejdříve v Pohodě v daném
dokladu založit odpovídající počet (tři) položek dokladu s touto skladovou zásobou. Balíkobot neumí
sám od sebe „rozhodit“ více šarží na více položek.
8. Není řešeno přepisování starých výrobních čísel, pokud už u položek dokladu máte nějaká výrobní
čísla vybrána. Doporučuji proto před expedicí dokladu mít všechna výrobní čísla u položek
Balíkobot - uživatelský návod
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dokladu smazaná (prázdná). Pokud už nějaká výrobní čísla u položek dokladu budete mít a doklad
proběhne expedicí s volbou nových výrobních čísel, tak se vám „rozjedou“ stavy skladu u původních
výrobních čísel.

10.4.5.3

Nastavení expedice výrobních čísel

V menu Nastavení/Expedice jsou tři zaškrtávátka.

Používat výrobní čísla a šarže – tím si zapnete možnost používat výrobní čísla a šarže z Pohody.
Načítat výrobní čísla a šarže z Pohody:

•

Pokud zaškrtnete, tak se pro každou skladovou položku budou všechna dostupná výrobní čísla a
šarže vždy načítat z Pohody z agendy Evidenční čísla. Výrobní čísla již nastavená u položek v dané
objednávce/faktuře/výdejce se budou ignorovat, doporučuji proto tam žádná výrobní čísla neuvádět.

•

Pokud nezaškrtnete, tak se pro každou skladovou položku použije pouze to výrobní číslo, které je již
nastaveno u této položky v dané objednávce/faktuře/výdejce. Žádná další výrobní čísla a šarže
nebudou v expedici dostupná. Zároveň Balíkobot nebude aktualizovat stav skladu, protože veškeré
změny výrobních čísel a jejich množství proběhnou přímo v Pohodě. Budete tedy moct v expedici
„napípnout“ pouze to jedno výrobní číslo, které už v položce dokladu máte, žádné jiné.

Ukládat expedovaná výrobní čísla a šarže zpět do Pohody – Zaškrtněte, pokud chcete po odeslání zásilky
uložit vyexpedovaná výrobní čísla a šarže zpět do Pohody k danému dokladu a odečíst množství
vyexpedovaných výrobních čísel z aktuálního stavu skladu. Pro správné fungování si musíte nastavit zápis dat
do Pohody, viz kap. 10.5.

10.4.6
INFO

Expedice z FlexiBee s výběrem šarží
Tato kapitola platí pouze pro FlexiBee. Pro expedici šarží z FlexiBee musíte mít licenci
FlexiBee Premium, protože v nižších licencích nejsou podporované uživatelské dotazy.

Balíkobot podporuje expedici faktur se skladovými položkami a s výběrem šarže při expedici. Postup je
následující:
1. V ceníku ve FlexiBee musíte mít nadefinované ceníkové položky včetně šarží.
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2. Ve FlexiBee si vytvoříte faktury, a do nich dáte ceníkové položky se šaržemi, které chcete vyexpedovat.
Položky na faktuře budou uvedeny buďto s vybranou šarží nebo bez šarže.

3. Doklady pro expedici si nahrajete do Balíkobotu standardním způsobem, nejlépe přes čtečku čárových
kódů, viz kap. 10.2.
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4. Při otevření okna s expedicí se k položkám dokladu načte z FlexiBee seznam všech dostupných
šarží (pokud to máte v Balíkobotu takto nastaveno).

5. Pomocí čtečky čárových kódů nebo ručně si „napípáte“ a vyexpedujete požadované šarže k
jednotlivým položkám.

6. Do zkontrolovaných položek se nastaví vyexpedované šarže.
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7. Po odeslání dat dopravcům se k faktuře ve FlexiBee zapíšou vyexpedované šarže (pokud to máte v
Balíkobotu takto nastaveno).

8. Zároveň se ve FlexiBee propíšou šarže i k výdejce, která je svázaná s fakturou.
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10.4.6.1

Dvojí kontrola expedice – přes EAN a přes šarži

Pokud si čtečkou napípnete EAN kontrolované položky a tato položka obsahuje nějaké šarže (alespoň jednu),
tak se zobrazí dialog, ve kterém musí skladník tu správnou šarži vybrat (ručně nebo čtečkou). Dokud se to
správná šarže nenapípne nebo nevybere ručně, tak se položka nepřesune mezi zkontrolované. Tím lze
kontrolu, že bude vyexpedována položka se správným EAN a zároveň se správnou šarží.

10.4.6.2

Omezení expedice se šaržemi:

1. Při zpětném zápisu šarží do FlexiBee neprobíhá žádná další kontrola dat.
2. Expedice přes šarže je možná pouze u vydaných faktur. Není možná u přijatých objednávek a u
výdejek.
3. Vyexpedované šarže se do FlexiBee zapisují až při předání dat dopravcům, nikoli dříve. Je to proto,
že před předáním dat dopravcům můžete vyexpedované položky libovolně měnit.
4. K jedné každé ceníkové položce lze vyexpedovat pouze jednu šarži. Pokud chcete vyexpedovat více
šarží (třeba tři) k jedné ceníkové položce, musíte si nejdříve ve FlexiBee v daném dokladu založit
odpovídající počet (tři) položek dokladu s touto ceníkovou položkou. Balíkobot neumí sám od sebe
„rozhodit“ více šarží na více položek.
5. Není řešeno přepisování starých šarží, pokud už u položek dokladu máte nějaké šarže vybrané.
Doporučuji proto před expedicí dokladu mít všechny šarže u položek dokladu smazané (prázdné).
Pokud už nějaké šarže u položek dokladu budete mít a doklad proběhne expedicí s volbou nových
šarží, tak se vám povodní šarže u dokladu ve FlexiBee přepíšou.

10.4.6.3

Nastavení expedice šarží

V menu Nastavení/Expedice jsou tři zaškrtávátka.
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Používat v expedici šarže – tím si zapnete možnost používat šarže z FlexiBee.
Načítat šarže z FlexiBee:

•

Pokud zaškrtnete, tak se pro každou ceníkovou položku budou všechny dostupné šarže vždy načítat z
FlexiBee ze seznamu šarží. Šarže již nastavená u položek v dané faktuře se budou ignorovat,
doporučuji proto tam žádná výrobní čísla neuvádět.

•

Pokud nezaškrtnete, tak se pro každou ceníkovou položku použije pouze ta šarže, která je již
nastavena u této položky v dané faktuře. Žádné další šarže nebudou v expedici dostupné. Budete tedy
moct vyexpedovat pouze tu jednu šarži, kterou už v položce dokladu máte, žádnou jinou.

Seznam šarží z FlexiBee lze načítat pouze přes Uživatelské dotazy, nikoli přes standardní API. Proto musíte
kliknout na tlačítko Vytvoř uživatelský dotaz, pomocí kterého si ve FlexiBee vytvoříte uživatelský dotaz,
pomocí kterého pak bude Balíkobot načítat seznam šarží. ID vytvořeného uživatelského dotazu se pak samo
předvyplní do políčka.
Ukládat expedované šarže zpět do FlexiBee – Zaškrtněte, pokud chcete po odeslání zásilky uložit
vyexpedované šarže zpět do FlexiBee k danému dokladu.

10.4.7
INFO

Expedice z FlexiBee po baleních
Tato kapitola platí pouze pro FlexiBee.

Pokud máte ve FlexiBee definovaná vícekusová balení produktů, tak Balíkobot umí při naskenování kódu
tohoto balení odečíst celé balení. Pokud tedy máte v balení např. 5 ks položek a naskenujete kód balení, tak
se odečte 5 položek najednou.
Funkci si zapnete v Nastavení/Expedice.
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10.4.8
INFO

Expedice s dohledáním čárových kódů v Pohodě
Tato kapitola platí pouze pro Pohodu.

Pokud chcete expedovat skladovou položku, jejíž čárový kód není na expedovaném dokladu, tak se Balíkobot
pokusí tuto skladovou položku podle čárového kódu načíst ze skladových karet z Pohody. Pokud je skladová
položka nalezena v Pohodě ve skladových kartách, tak se odpovídající množství této položky (popř.
podpoložek, pokud je obsahuje, např. u soupravy) odečte od odpovídajících expedovaných položek.
Tento způsob se používá např. v případě, kdy máte pomocí skladových souprav v Pohodě definována různá
množství nebo různá balení jedné položky. A při expedici potřebujete „poskládat“ objednávku z různých balení.
Čili fakticky potřebujete vyexpedovat soupravy definované v Pohodě pod jinými čárovými kódy, než je čárový
kód expedované položky.

10.4.9

Možnost odkontrolovat více stejných položek najednou

Pokud máte na dokladu jednu stejnou položku se stejným EAN ve více řádcích (např. PoložkaX 2ks a
PoložkaX 5ks), tak si můžete nastavit odkontrolování všech těchto položek najednou, při zadání
odpovídajícího množství. Tedy zadáte množství k odkontrolování 7ks a odkontroluje se najednou PoložkaX
2ks i PoložkaX 5ks.

10.4.10 Volitelné přidávání zkontrolovaných položek na první řádek
spodní tabulky
Standardně se zkontrolované položky ve spodní řadí podle stejného klíče jako v horní tabulce. Volitelně si
můžete zaškrtnout, že chcete mít nově zkontrolovanou položku vždy na prvním řádku spodní tabulky. Je to
lepší pro orientaci při větším množství položek.
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10.4.11

Zobrazení obrázků u produktů

V expedici si volitelně můžete zapnout, aby se u kontrolovaných produktů zobrazovaly náhledy produktů.
Může to skladníkům pomoci při lepší identifikaci expedovaného zboží.
Náhled produktu se zobrazí v tabulce s kontrolovanými položkami ve sloupci Obrázek. Po kliknutí na náhled
se zobrazí obrázek v plné velikosti.

10.4.11.1

Pohoda – obrázky u produktů

Funkci si zapnete v menu Nastavení/Expedice zaškrtnutím Používat obrázky produktů.
Dále je potřeba nastavit v Balíkobotu složku dokumentů firmy, kam Pohoda ukládá obrázky skladových zásob.
Tuto složku najdete v Pohodě v menu Nastavení/Globální nastavení a pod odkazem Dokumenty.
Tam si zapnete Používat složku dokumentů firmy (pokud jste neměli zaškrtnuto již dříve). Pole
Složka dokumentů a Složka dokumentů firmy ponecháte beze změny a nastavení v Pohodě uložíte.
V Balíkobotu pak tlačítkem Vybrat složku dokumentů firmy vyberete přesně tu složku, která je
nastavená v Pohodě.
Balíkobot - uživatelský návod
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TIP

Pokud máte Pohodu na serveru a Balíkobot na lokálním PC, tak je potřeba složku dokumentů
firmy z Pohody nasdílet tak, aby do ní měl přístup i Balíkobot.

V ukázkovém příkladu je v Pohodě nastavena složka dokumentů
„C:\ProgramData\STORMWARE\PohodaStart\Dokumenty\“ a složka dokumentů firmy je „Petr
Nováček test2“. V Balíkobotu tedy jako složku dokumentů firmy vyberete
„C:\ProgramData\STORMWARE\PohodaStart\Dokumenty\Petr Nováček test2“.

V Balíkobotu se potom jako produktový obrázek bude zobrazovat ten obrázek, který máte nastavený v Pohodě
u skladové zásoby jako výchozí obrázek.
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10.4.11.2

FlexiBee – obrázky u produktů

Funkci si zapnete v menu Nastavení/Expedice zaškrtnutím Používat obrázky produktů.

V Balíkobotu se potom jako produktový obrázek bude zobrazovat ten obrázek, který máte nastavený ve
FlexiBee u skladové zásoby jako hlavní přílohu.
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POZOR

10.4.11.3

Příloha ve FlexiBee musí být buďto typu Soubor nebo Odkaz na internet, a musí se jednat o
obrázkovou přílohu (ne PDF, DOC apod.).

Shoptet – obrázky u produktů

Funkci si zapnete v menu Nastavení/Expedice zaškrtnutím Používat obrázky produktů.

Jako náhled produktu se pak bude v Balíkobotu zobrazovat stejný obrázek, který se zobrazuje v Shoptetu u
daného produktu v objednávce.
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10.5 Zápis čísla zásilky zpět do Pohody
Tato funkce je prémiová, viz kap. 10.

INFO

Tato kapitola platí pouze pro Pohodu.

Balíkobot umí zapsat data o zásilce zpět do Pohody. Zapisují se následující údaje:

•

číslo zásilky

•

odkaz na sledování zásilky

•

datum odeslání zásilky

•

aktuální stav zásilky + datum stavu (v rámci prémiové funkce pro kontrolu stavů zásilek, viz kap.
10.6.1)

•

datum doručení zásilky (v rámci prémiové funkce pro kontrolu stavů zásilek, viz kap. 10.6.1)

Údaje se zapisují do interní poznámky k danému dokladu, popř. do volitelných parametrů u Pohody E1.
Pokud tedy expedujete z objednávek, zapíšou se údaje k dané objednávce. Pokud expedujete z faktur,
zapíšou se údaje k dané faktuře.
Formát zapsaných dat do interní poznámky je: stav:textový popis
stavu;datum_stavu:dd.mm.rrrr;datum_doruceni: dd.mm.rrrr;balik:číslo balíku;odkaz:sledovací odkaz;

Dále je možné nastavit u příslušného dokladu v Pohodě příznak Vyřízeno.

INFO

POZOR
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Číslo zásilky a sledovací odkaz se do Pohody zapíšou v okamžiku odeslání dat dopravcům, viz
kap. 3.5.

Tato funkce nezapisuje do Pohody aktuální stav zásilky, popř. informace o doručení zásilky.
Stav zásilky, datum stavu a datum doručení se do Pohody zapíšou v rámci další prémiové
funkce – automatická kontrola stavů zásilek, viz kap. 10.6.1.
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10.5.1

Nastavení zápisu balíkových dat do Pohody MDB

Zápis do Pohody nastavíte v menu Nastavení/Pohoda.
Pro zápis dat do Pohody MDB potřebuje Balíkobot přímý přístup do datového souboru účetní jednotky.
Musíte proto zvolit datový soubor s účetní jednotkou, do které bude Balíkobot zapisovat. Datový soubor se
musí shodovat s datovým souborem, který je nastaven u vašeho běžícího mServeru!

TIP

Datový soubor najdete v datovém adresáři Pohody podle IČ účetní jednotky a účetního roku,
tedy např. C:\ProgramData\STORMWARE\POHODA\Data\98765432_2018.mdb

Po výběr datového souboru doporučuji kliknout na tlačítko Ověřit datový soubor. Program zkontroluje, zda do
tohoto souboru může zapisovat a pokusí se zkontrolovat, zda jste vybrali datový soubor shodující se s
datovým souborem v nastavení mServeru. MServer musí být spuštěný.

Pokud máte datový adresář Pohody na jiném PC než instalaci Balíkobotu, tak si musíte datový adresář
nějakým způsobem nasdílet, aby do něj Balíkobot „viděl“.

10.5.1.1

Jak zjistit datový adresář Pohody

V Pohodě zvolte Soubor/Účetní jednotky. Pak v menu Databáze/Otevřít datovou složku. Tím
se dostanete do datového adresáře.
Doporučuji zapnout si ve Windows průzkumníku zobrazování skrytých složek a souborů.

Balíkobot - uživatelský návod
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10.5.2

Nastavení zápisu balíkových dat do Pohody SQL/E1

Zápis do Pohody nastavíte v menu Nastavení/Pohoda.
Pro zápis dat do Pohody SQL/E1 potřebuje program přímý přístup do SQL databáze účetní jednotky.
Musíte proto nastavit přístup k SQL serveru Pohody a zvolit databázi s účetní jednotkou, do které bude
program zapisovat. Databáze se musí shodovat s databází, která je nastavená u vašeho běžícího mServeru!

Dále je potřeba nastavit adresu vašeho SQL serveru a způsob přihlašování k SQL serveru. Obojí najdete v
Pohodě v menu Soubor/Účetní jednotky. Pak v menu Databáze/Nastavení SQL serveru.
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Po nastavení doporučuji kliknout na tlačítko Ověřit spojení. Program zkontroluje, zda má přístup k SQL
serveru a pokusí se zkontrolovat, zda jste vybrali databázi shodující se s databází v nastavení mServeru.
MServer musí být spuštěný.

10.5.3

Nastavení volitelných parametrů pro Pohodu E1

Pokud máte Pohodu E1 a chcete zapisovat balíková data do volitelných parametrů k dokladům, tak si v
nastavení zaškrtnete použití volitelných parametrů a vyplníte si názvy databázových polí volitelných
parametrů, do kterých bude program zapisovat data.
Detailní popis volitelných parametrů přesahuje rámec tohoto manuálu, více se dozvíte v nápovědě k Pohodě:
https://www.stormware.cz/prirucka-pohoda-online/Nastaveni/Volitelne_parametry/

10.5.3.1

Vytvoření parametrů v Pohodě E1 automaticky pomocí tlačítka

Pro vytvoření volitelných parametrů v Pohodě můžete použít tlačítko Vyplnit doporučené názvy db. polí a poté
Vytvořit parametry. Tlačítko vytvoří uživatelské parametry s přednastavenými názvy v Pohodě E1 v agendách
Objednávky/Faktury/Výdejky.

Pokud se podaří tímto způsobem uživatelské parametry vytvořit, tak potom v Pohodě v detailu dokladu přes
pravé tlačítko myši upravíte formulář a přidáte si do něj výše nadefinované volitelné parametry.

POZOR

Musíte mít v nastavení Pohody povoleno použití volitelných parametrů.

Pak si v Pohodě v detailu dokladu přes pravé tlačítko myši upravíte formulář dokladu a přidáte si do něj výše
nadefinované volitelné parametry. Vždycky na název parametru kliknete myší, parametr se přesune z levého
sloupce do formuláře a tam si ho můžete vizuálně upravit – rozšířit pole, rozšířit popis, atd.
Balíkobot - uživatelský návod
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Do přidaných polí se budou ukládat data o zásilce.

10.5.3.2

Vytvoření parametrů v Pohodě E1 ručně

Doporučený postup je vytvořit parametry automaticky pomocí postupu v kap. 10.5.3.1.
Popř. si můžete uživatelské parametry vytvořit v Pohodě ručně. V Pohodě E1 v menu
Nastavení/Volitelné parametry/Volitelné parametry si k agendám Objednávky/Faktury/Výdejky
(podle toho, z jaké agendy expedujete) přidáte volitelné parametry, do kterých se bude ukládat číslo zásilky,
odkaz na sledování zásilky, stav zásilky, datum stavu a datum doručení zásilky:

•
•
•
170

Název parametru zadáte libovolný dle vlastní potřeby.
Důležitý je název db. pole. Název db. pole může být jiný, než je ukázáno v příkladu, ale musí být
stejný pro všechny tři agendy, pokud např. expedujete z objednávek i z faktur i z výdejek.
Typ pro číslo balíku stačí Text s délkou 250.
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•
•
•
•
•

Typ pro sledovací odkaz doporučuji Text dlouhý s délkou 2000. Odkaz je dlouhý a může jich být i víc.
Typ pro stav zásilky doporučuji Text dlouhý s délkou 2000.
Typ pro datum stavu doporučuji Datum.
Typ pro datum doručení doporučuji Datum.
Dále zaškrtnete agendy, ve kterých se bude parametr objevovat – přijaté objednávky, vydané faktury
atd.

Stejné názvy db. polí pak zapíšete do Balíkobotu. Do těchto uživatelských polí bude program zapisovat data.
Pokud nějaký údaj zapisovat nechcete (třeba datum stavu), tak tento parametr ve volitelných parametrech
prostě nenadefinujete.
Nastavení volitelných parametrů pro objednávky:

Nastavení volitelných parametrů pro faktury:

Balíkobot - uživatelský návod
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Dále si v detailu dokladu přes pravé tlačítko myši upravíte formulář a přidáte si do něj výše nadefinované
volitelné parametry. Do přidaných polí se budou ukládat data o zásilce.

V Balíkobotu si výše nadefinované volitelné parametry zadáte v Nastavení/Pohoda. Názvy db. polí se
musí shodovat s tím, co jste zadali do Pohody. Pokud nějaký údaj zapisovat nechcete (třeba datum stavu),
tak tento parametr v Balíkobotu prostě nevyplníte.
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10.6 Automatické funkce v Balíkobotu
Tato funkce je prémiová, viz kap. 10.
Přes Plánovač úloh ve Windows můžete pravidelně spouštět různé automatické úlohy:

•

kontrolu stavu zásilek (kap. 10.6.1),

•

odesílání dat dopravcům (kap. 10.6.2) atd.

Balíkobot - uživatelský návod
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10.6.1

Automatická kontrola stavu zásilek

Funkce zkontroluje stavy všech nedoručených zásilek za určité časové období, aktuální stavy propíše do
Pohody a pošle stavový report ve formátu CSV na Váš e-mail.
Pokud se jedná o vícekusovou zásilku, tak se kontroluje stav pouze první (hlavní) zásilky.
Automatická kontrola stavu zásilek se nastavuje v menu Nastavení/Automaty. Nastavíte si zde:

•

Časové období, který se má kontrolovat. Za datum odeslání zásilky se vždy považuje den, kdy
jste zásilku (data) předali dopravci. Toto datum zásilky pak musí „spadnout“ do intervalu, který
nastavíte. Časové období se počítá vždy nazpět od aktuálního dne, ve kterém provádíte kontrolu
stavů.
Pokud tedy chcete zkontrolovat zásilky, které byly odeslány dnes nebo včera nebo předevčírem, tak
nastavíte časové období na dva dny nazpět.
Pokud chcete zkontrolovat zásilky, které byly odeslány v předchozích sedmi dnech, tak nastavíte
časové období ů na jeden týden nazpět.

•

Agendu, ve které se mají zásilky zkontrolovat. Pokud expedujete z faktur, nastavíte agendu Faktury.
Pokud expedujete z objednávek, nastavíte agendu Objednávky, atd.

•

Váš e-mail, na který chcete odeslat stavový report. Report se odešle ve formátu CSV a obsahuje
seznam zkontrolovaných zásilek a jejich aktuálních stavů. Aby fungovalo odesílání reportů e-mailem,
musíte mít správně nastaveno připojení k vašemu SMTP serveru v menu Nastavení/E-maily/Nastavení
SMTP, viz kap. 2.9. Pokud nechcete report zasílat e-mailem, ponecháte pole prázdné.

•

E-mail, který bude nastaven jako odesílatel stavového reportu. Souvisí s nastavením Vašeho SMTP
serveru. Pokud nechcete report zasílat e-mailem, ponecháte pole prázdné.

Kontrolu spustíte kliknutím na tlačítko Zkontrolovat stav nedoručených zásilek. Poté se v databázi Balíkobotu
vyhledají všechny nedoručené zásilky ze zvolené agendy, jejichž datum odeslání spadá do nastaveného
intervalu, a u těchto zásilek se zkontroluje stav. Po kontrole se objeví hláška s výsledky kontroly, odešle se
stavový report e-mailem a do zdrojového systému (Pohoda, FlexiBee, Shoptet) se propíše stav zásilek.

INFO

Pokud je při kontrole zjištěno, že zásilka je doručena, tak se při příští kontrole stavů tato zásilka již
znovu nekontroluje.

Doručené zásilky jsou potom označeny ve sloupci Doručeno v hlavní tabulce.
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Pokud zvolíte příliš velké časové období a a odesíláte desítky/stovky zásilek denně, tak může
kontrola trvat i několik minut.

POZOR

10.6.1.1

Zápis stavu zásilky do Pohody

Do Pohody se k danému dokladu zapíše textový popis stavu, datum zjištění stavu a popř. datum doručení
zásilky, pokud byla zásilka již doručena. Stav zásilky se do Pohody zapíše do interní poznámky, popř. do
volitelných parametrů (u Pohody E1).
Aby se stavy zásilek propsaly do Pohody, musíte mít nastavenou komunikaci s Pohodou, viz kap. 10.5.

10.6.1.2

Zápis stavu zásilky do FlexiBee

Viz kap. 6.12.

10.6.1.3

Změna stavu objednávky v Shoptetu

Viz kap. 7.9.

10.6.1.4

Zápis stavu zásilky do Retailysu

Viz kap. 8.6.

10.6.1.5

Zápis stavu zásilky do Weby24

Viz kap. 9.6.
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10.6.1.6

Pravidelné spouštění automatické kontroly přes Plánovač úloh

Přes Plánovač úloh ve Windows si můžete nastavit pravidelné automatické spouštění kontroly stavů zásilek.
Balíkobot se spustí v nastavenou hodinu (třeba v noci), zkontroluje zásilky, zapíše stavy do zdrojového
systému a ráno máte v e-mailu aktuální report
Automatické pravidelné spouštění kontroly stavů si nastavíte pomocí tlačítka Vytvořit úlohu v Plánovači úloh.
Tím se do Plánovače úloh ve Windows založí nová plánovaná úloha, která se bude spouštět denně v
nastavený čas. Úloha se bude spouštět s parametry, které jste měli v Balíkobotu aktivní v okamžiku vytvoření
plánované úlohy - vybraný profil, časové období, vybraná agenda.
Můžete si samozřejmě založit více plánovaných úloh současně, s různými parametry a různými časovými
obdobími. Jedna úloha může kontrolovat zásilky v agendě Objednávky, druhá v agendě Faktury atd.

Vytvořená naplánovaná úloha se uloží do Plánovače úloh do složky Balikobot-automaty pod názvem
Balíkobot kontrola zásilek + vstupní parametry.
Po vytvoření úlohy v Plánovači úloh doporučuji spustit Plánovač, kliknout na úlohu pravým tlač. myši a spustit
ji. Měla by proběhnout kontrola zásilek a poslání reportu e-mailem.

Po spuštění úlohy z Plánovače úloh (automaticky nebo na vyžádání) se provedou následující činnosti:

•

Spustí se Balíkobot.

•

V Balíkobotu se načte profil platný při vytvoření plánované úlohy. Z profilu se načte veškeré nastavení.

•

V Balíkobotu se nastaví časové období vybrané při vytvoření plánované úlohy.

•

V Balíkobotu se nastaví agenda vybraná při vytvoření plánované úlohy.

•

Adresy pro zaslání e-mailového reportu se vyplní z načteného profilu, nenastavují se ve vstupních
parametrech příkazové řádky.

•

Provede se kontrola stavů zásilek dle nastavených parametrů, odešle se e-mailový report a data se
uloží do Pohody.

•

Balíkobot se ukončí.

Standardně se úloha v Plánovači spouští pod aktuálně přihlášeným uživatelem, který úlohu vytvořil. Pokud
není tento uživatel ve Windows přihlášen, tak se úloha nespustí. Pokud chcete úlohu spouštět nezávisle na
přihlášeném uživateli, tak na název úlohy klepnete pravým tlačítkem myši, vyberete Vlastnosti a ve
vlastnostech zvolíte Spustit nezávisle na přihlášení uživatele.
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POZOR

Automat přes Plánovač úloh je vždy potřeba spouštět v kontextu uživatele, který má v
Balíkobotu zadanou prémiovou licenci na Automaty a který má v Balíkobotu v
Nastavení/Automaty zaškrtnuto Chci automaticky kontrolovat stavy zásilek.
Pokud budete Balíkobot spouštět např. v kontextu systémového uživatele Windows, tak se
automat nespustí, protože systémový uživatel Windows nemá v Balíkobotu zadanou licenci.
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10.6.2

Automatické odesílání dat dopravcům

Funkce odešle dopravcům (všem nebo vybranému) data u všech neodeslaných zásilek za určité časové
období, datum a stav odeslání propíše do Pohody a pošle stavový report ve formátu CSV na Váš e-mail.
Volitelně se také odešlou e-maily (viz kap. 2.9) nebo SMS klientům (viz kap. 2.10), a popř. se vytisknou
předávací protokoly, pokud máte nastaven rychlý tisk na tiskárnu (viz kap. 2.8.4).
Odesílají se data u zásilek, které mají vytvořený štítek. Pokud tedy nějakou zásilku
POZOR nechcete touto automatickou funkcí odeslat (např. když zboží není skladem), tak u této zásilky
nesmíte mít vytvořený štítek, a nebo musíte mít tuto zásilku nezaškrtnutou v hlavní tabulce.
Pro každou zásilku lze data odeslat pouze jednou. Program toto automaticky kontroluje. Klidně tedy můžete
spustit odeslání dat několikrát za sebou nad stejnou množinou zásilek, program vždy odešle data pouze
jednou.
Funkce se nastavuje v menu Nastavení/Automaty. Nastavíte si zde:

•

Časové období, ve kterém byly vytvořené zásilky, které chcete odeslat. Toto datum vytvoření zásilky
pak musí „spadnout“ do intervalu, který nastavíte. Časové období se počítá vždy nazpět od
aktuálního dne, ve kterém odesíláte data. Pokud tedy chcete odeslat data pro zásilky, které byly
vytvořeny dnes nebo včera, tak nastavíte časové období na jeden den nazpět.

•

Agendu, ze které se mají zásilky odeslat. Pokud expedujete z faktur, nastavíte agendu Faktury. Pokud
expedujete z objednávek, nastavíte agendu Objednávky, atd.

•

Filtr, kterým můžete dále upravit množinu odesílaných zásilek. Aktuálně je možné nastavit, zda chcete
odeslat všechny neodeslané zásilky, a nebo jen zásilky, které máte zaškrtnuté v hlavní tabulce.
Toto se dá využít např. v případě, že chcete mít vytvořený štítek, ale nechcete zásilku odesílat.

•

Dopravce, kterému chcete data odeslat. Je možné odeslat data všem dopravcům nebo jednomu
vybranému.

•

Váš e-mail, na který chcete odeslat stavový report. Odešlou se dva reporty ve formátu CSV.
První report obsahuje výsledek odeslání dat pro jednotlivé dopravce, a také odkazy na předávací
protokoly a souhrn štítků, popř. popis chyb.
Druhý report obsahuje výsledky zpracování jednotlivých dokladů (odeslání e-mailů a SMS, uložení dat
do zdrojového systému) a popř. popis chyb.
Aby fungovalo odesílání reportů e-mailem, musíte mít správně nastaveno připojení k vašemu SMTP
serveru v menu Nastavení/E-maily/Nastavení SMTP, viz kap. 2.9. Pokud nechcete report
zasílat e-mailem, ponecháte pole prázdné.

•

E-mail, který bude nastaven jako odesílatel stavového reportu. Souvisí s nastavením Vašeho SMTP
serveru. Pokud nechcete report zasílat e-mailem, ponecháte pole prázdné.

Odeslání dat spustíte kliknutím na tlačítko Odeslat data. Poté se v databázi Balíkobotu vyhledají všechny
neodeslané zásilky ze zvolené agendy (zaškrtnuté nebo nezaškrtnuté, to podle nastaveného filtru) pro
vybraného dopravce, jejichž datum vytvoření spadá do nastaveného časového období, a u těchto zásilek se
odešlou data dopravcům. Po odeslání se objeví hláška s výsledky, odešle se stavový report e-mailem a do
zdrojového systému se propíše informace o odeslání zásilek.
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POZOR

Data o zásilkách se opravdu odešlou dopravcům, je tedy potřeba to zkoušet na zásilkách,
které chcete opravdu odeslat!

POZOR

Pokud zvolíte příliš velké časové období a a odesíláte desítky/stovky zásilek denně, tak může
odeslání trvat i několik minut.

Odeslané zásilky jsou potom označeny ve sloupci Svoz v hlavní tabulce.

10.6.2.1

Zápis odeslané zásilky do Pohody

Do Pohody se k danému dokladu zapíše textový popis stavu Odesláno, datum stavu (odeslání), číslo zásilky a
sledovací odkaz. Informace se do Pohody zapíšou do interní poznámky, popř. do volitelných parametrů (u
Pohody E1).
Aby se informace o zásilce propsaly do Pohody, musíte mít nastavenou komunikaci s Pohodou, viz kap. 10.5.

10.6.2.2

Zápis odeslané zásilky do FlexiBee

Viz kap. 6.12.

10.6.2.3

Zápis čísla zásilky do Shoptetu a změna stavu objednávky v Shoptetu

Viz kap. 7.8.

10.6.2.4

Zápis čísla zásilky do Retailysu

Viz kap. 8.6.

10.6.2.5

Zápis čísla zásilky do Weby24

Viz kap. 9.6.
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10.6.2.6 Zápis čísla zásilky do Fastcentriku a změna stavu objednávky ve
Fastcentriku
Pokud používáte Fastcentrik, tak je možné po odeslání dat zapsat číslo zásilky k objednávce do Fastcentriku a
popř. změnit stav objednávky ve Fastcentriku.
Komunikaci s Fastcentrikem nastavíte v menu Nastavení/Automaty. Zadáte adresu administrace svého
e-shopu ve Fastcentriku a přihlašovací údaje do administrace Fastcentriku. Pak kliknete na Test připojení.
Ověří se připojení do Fastcentriku.
Ze seznamu stavů vyberete stav, na který se objednávka (a položky objednávky) má nastavit po odeslání dat
dopravcům. V současné chvíli lze nastavit jeden jediný stav objednávky: Vyřízená.
Dále je možné si zvolit, zda Fastcentrik po nastavení stavu objednávky odešle zákazníkovi automaticky e-mail
o změně stavu zásilky.

TIP

Pokud stav objednávky po odeslání dat dopravcům nechcete ve Fastcentriku měnit, tak seznam
se stavy necháte prázdný a nebo ho nastavíte na Neměnit stav objednávky, to je stejné.

Po odeslání dat dopravcům se potom automaticky zapíše číslo zásilky k objednávce do Fastcentriku a popř.
se nastaví stav objednávky.

Zápis dat do Fastcentriku, pokud expedujete z Pohody
Pokud expedujete z Pohody a chcete zapisovat data do Fastcentriku, tak číslo objednávky z Fastcentriku musí
být v Pohodě uvedeno v poli Číslo obj. (u faktur) nebo v poli Doklad (u objednávek).
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Zápis dat do Fastcentriku, pokud expedujete z FlexiBee
Pokud expedujete z FlexiBee a chcete zapisovat data do Fastcentriku, tak číslo objednávky z Fastcentriku
musí být ve FlexiBee uvedeno v poli Číslo objednávky (u faktur) nebo v poli Číslo došlé (u objednávek).

10.6.2.7

Pravidelné spouštění automatického odeslání dat přes Plánovač úloh

Přes Plánovač úloh ve Windows si můžete nastavit pravidelné automatické spouštění odesílání dat
dopravcům. Balíkobot se spustí v nastavenou hodinu (třeba v noci), odešle data, provede další činnosti
(odešle klientům e-maily a SMS, zapíše zásilky do Pohody, vytiskne předávací protokoly atd.) a ráno máte v emailu aktuální report.
Automatické pravidelné spouštění odesílání dat si nastavíte pomocí tlačítka Vytvořit úlohu v Plánovači úloh.
Tím se do Plánovače úloh ve Windows založí nová plánovaná úloha, která se bude spouštět denně v
nastavený čas. Úloha se bude spouštět s parametry, které jste měli v Balíkobotu aktivní v okamžiku vytvoření
plánované úlohy - vybraný profil, časové období, vybraná agenda, vybraný filtr, vybraný dopravce.
Můžete si samozřejmě založit více plánovaných úloh současně, s různými parametry a různými časovými
obdobími. Jedna úloha může odesílat data dopravci A, druhá dopravci B atd.

Vytvořená naplánovaná úloha se uloží do Plánovače úloh do složky Balikobot-automaty pod názvem
Balíkobot odeslání dat + vstupní parametry.
Po vytvoření úlohy v Plánovači úloh doporučuji spustit Plánovač, kliknout na úlohu pravým tlač. myši a spustit
ji. Mělo by proběhnout odeslání dat a poslání reportu e-mailem.
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POZOR

Data o zásilkách se opravdu odešlou dopravcům, je tedy potřeba to zkoušet na zásilkách,
které chcete opravdu odeslat!

Po spuštění úlohy z Plánovače úloh (automaticky nebo na vyžádání) se provedou následující činnosti:

•

Spustí se Balíkobot.

•

V Balíkobotu se načte profil platný při vytvoření plánované úlohy. Z profilu se načte veškeré nastavení.

•

V Balíkobotu se nastaví časové období vybrané při vytvoření plánované úlohy.

•

V Balíkobotu se nastaví agenda vybraná při vytvoření plánované úlohy.

•

V Balíkobotu se nastaví doplňkový filtr vybraný při vytvoření plánované úlohy – odeslání všech
zásilek nebo jen zaškrtnutých.

•

V Balíkobotu se nastaví dopravce vybraný při vytvoření plánované úlohy – odeslání zásilek všem
dopravcům nebo jednomu vybranému.

•

Adresy pro zaslání e-mailového reportu se vyplní z načteného profilu, nenastavují se ve vstupních
parametrech příkazové řádky.

•

Provede se odeslání dat dopravcům dle nastavených parametrů, popř. další činnosti (odeslání e-mailů
a SMS klientům, tisk předávacích protokolů atd.), odešle se e-mailový report a data o zásilkách se
uloží do zdrojového systému.

•

Balíkobot se ukončí.

Standardně se úloha v Plánovači spouští pod aktuálně přihlášeným uživatelem, který úlohu vytvořil. Pokud
není tento uživatel ve Windows přihlášen, tak se úloha nespustí. Pokud chcete úlohu spouštět nezávisle na
přihlášeném uživateli, tak na název úlohy klepnete pravým tlačítkem myši, vyberete Vlastnosti a ve
vlastnostech zvolíte Spustit nezávisle na přihlášení uživatele.

POZOR
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Automat přes Plánovač úloh je vždy potřeba spouštět v kontextu uživatele, který má v
Balíkobotu zadanou prémiovou licenci na Automaty a který má v Balíkobotu v
Nastavení/Automaty zaškrtnuto Chci automaticky odesílat data dopravcům.
Pokud budete Balíkobot spouštět např. v kontextu systémového uživatele Windows, tak se
automat nespustí, protože systémový uživatel Windows nemá v Balíkobotu zadanou licenci.
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10.7 Automaty2 - akce na základě stavu zásilky
Tato funkce je prémiová, viz kap. 10.
Balíkobot umí na základě stavu zásilky provést různé akce – poslat klientovi e-mail nebo SMS, provést různé
akce ve zdrojovém systému (Pohoda, FlexiBee, Shoptet) atd.
Vše se nastaví v záložce Nastavení/Automaty2.
1. Z výklopného seznamu si vyberete stav zásilky, pro který chcete provést nějakou akci.
2. Zaškrtnete si Chci provést následující akce. Tím se aktivuje nastavení akcí pro daný stav zásilky.
3. Zvolíte si, jak často se mají dané akce provádět:

◦

VŽDY = akce pro tento stav se budou provádět vždy při spuštění automatu, když bude zásilka v
tomto stavu. Při opakovaném spuštění automatu se akce provedou znovu, pokud bude zásilka
stále v tomto stavu.
Např. pokud budete mít pro stav Připraveno k vyzvednutí nastaveno poslání e-mailu zákazníkovi,
spustíte automat 5x za sebou a zásilka bude stále ve stavu Připraveno k vyzvednutí, tak se 5x za
sebou pošle zákazníkovi e-mail.

◦

JEDNOU = akce pro tento stav se provedou pouze jednou, když se spustí automat, a zásilka
poprvé bude v tomto stavu. Při dalším spuštění automatu se již akce neprovedou, pokud bude
zásilka stále v tomto stavu.
Např. pokud budete mít pro stav Připraveno k vyzvednutí nastaveno poslání e-mailu zákazníkovi,
spustíte automat 5x za sebou a zásilka bude stále ve stavu Připraveno k vyzvednutí, tak se pošle
zákazníkovi e-mail pouze 1x při prvním spuštění.

4. Dále si zaškrtnete, co pro tento stav chcete udělat – poslat SMS, poslat e-mail, nebo provést jinou akci.
1. Pokud chcete poslat SMS, je potřeba mít nastavenou SMS komunikaci na záložce
Nastavení/SMS, viz kap. 2.10.
2. Pokud chcete poslat e-mail, je potřeba mít nastavenou e-mailovou komunikaci na záložce
Nastavení/E-maily, viz kap. 2.9.
5. Pokud chcete provést nějakou další akci, tak si zaškrtnete Další akce a vyberete si systém, ve kterém
chcete akci provést.
1. Je vždy dostupný pouze systém, na který jste aktuálně napojeni.
2. Záložka pro Shoptet je dostupná vždy, pokud máte na záložce Nastavení/Automaty zaškrtnuto
Chci automaticky odesílat data do Shoptetu. Zde také musíte mít nastavenou komunikaci se
Shoptetem – přihlašovací údaje atd. Viz kap. 7.8.
6. Po ukončení nastavování pro daný stav zásilky kliknete na tlačítko Uložit nastavení pro daný stav
zásilky.
Individuální akce pro jednotlivé systémy (Pohoda, FlexiBee, Shoptet atd.) se řeší většinou na zakázku, aby si
každý klient mohl vymyslet přesně to, co potřebuje udělat.
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10.7.1

Změna stavu objednávky v Shoptetu podle stavu zásilky

Jednou z možností funkce Automaty2 je změna stavu objednávky v Shoptetu podle stavu zásilky. Pro každý
stav zásilky si můžete zvolit stav objednávky, který se má k objednávce v Shoptetu nastavit. V okamžiku, když
proběhne automatická kontrola stavů zásilek (viz kap. 10.6.1), tak se pro zkontrolované zásilky změní stavy
objednávek v Shoptetu. Popis viz kap. 7.9.

TIP

Tuto funkci využijete i v případě, že expedujete zásilky třeba z Pohody nebo FlexiBee, ale
potřebujete na základě stavu zásilky měnit stav objednávky v Shoptetu.

Balíkobot - uživatelský návod
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10.8 Picking – vychystávání více objednávek současně
Tato funkce je dostupná v rámci prémiové funkce 10.4 (Expedice). Prémiové funkce viz kap. 10.
Balíkobot podporuje vychystávání více objednávek současně, neboli tzv. Expediční list. Funkce je
dostupná pro zdrojové systémy:

•
•
•

Pohoda (včetně skladových pozic)
FlexiBee (bez skladových pozic)
Shoptet (včetně skladových pozic)

10.8.1

Nastavení expedičního listu

Možnost pracovat s expedičním listem se nastaví v záložce Nastavení/Expedice. Zde si zaškrtnete, že
chcete vychystávat více zásilek současně.

Ostatní nastavení (používat čtečku čárových kódů, používat obrázky atd.) se do expedičního listu převezmou
z nastavení expedice v Nastavení/Expedice.

10.8.1.1

Vynechání vyjmenovaných položek z expedičního listu

Podobně jako u expedice jednotlivých zásilek, i v pickingu můžete z expedičního listu vynechat určité
přednastavené položky, např. dopravu atd. Stačí zaškrtnout Do expedičního listu nezahrnovat položky...
Seznam těchto položek si nastavíte podle kap. 10.4.2.

10.8.1.2

Zobrazování chybového dialogu při skenování čtečkou

Pokud během pickingu naskenujete špatnou položku nebo špatný doklad, tak vás program upozorní chybovou
hláškou. Pokud tyto hlášky nechcete explicitně zobrazovat, tak stačí zaškrtnout Nezobrazovat chybový
dialog...

10.8.1.3

Skladové pozice pro Pohodu

Pokud používáte Pohodu a chcete mít v expedičním listu zobrazené členění skladů, tak si zaškrtnete
Používat členění skladů.
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Skladové pozice pro Pohodu E1
Pokud používáte Pohodu E1 a máte skladovou pozici uvedenou ve volitelném parametru, tak si můžete název
volitelného parametru zadat do Balíkobotu a skladová pozice se potom bude načítat z tohoto volitelného
parametru.

10.8.1.4

Skladové pozice pro Shoptet

Pokud používáte Shoptet , tak skladové pozice se automaticky přebírají se seznamu produktů v Shoptetu.
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10.8.1.5

Skladové pozice pro FlexiBee

Pro FlexiBee se zatím skladové pozice nepoužívají.

10.8.2

Zobrazení expedičního listu

V hlavní tabulce Balíkobotu si zaškrtnete doklady, které chcete zobrazit v expedičním listu, a kliknete na
tlačítko Expediční list.

V expedičním listu je možné zobrazit současně max. 12 dokladů.

10.8.3
10.8.3.1

Nastavení vzhledu expedičního listu
Třídění

Expediční list si můžete setřídit podle:
1. Skladových položek (abecedně dle názvu položky). Pod každou skladovou položkou budou
zobrazeny jednotlivé doklady, ve kterých se tato skladová položka nachází a počet kusů této položky v
tomto dokladu. Doklady budou barevně odlišené a budou mít pořadová čísla 1 až 12.
2. Skladových pozic (abecedně dle názvu pozice). Pod každou skladovou pozicí budou zobrazeny
jednotlivé skladové položky, které se na této pozici nachází a počet kusů této položky na této pozici.
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3. Dokladů (abecedně dle čísla dokladu). Pod každým dokladem bude seznam skladových položek v
tomto dokladu a počet kusů této položky v tomto dokladu.

10.8.3.2

Zobrazení sloupců a pořadí

Kliknutím na záhlaví tabulky pravým tlačítkem myši si můžete zobrazit/skrýt jednotlivé sloupce tabulky.
„Uchopením“ názvu sloupce myší a tažením sloupce si můžete sloupce uspořádat podle vlastního pořadí.
Můžete mít různé zobrazení a pořadí sloupců pro různé způsoby třídění tabulky.

10.8.4

První způsob použití expedičního listu – tisk

První způsob použití expedičního listu je ten, že si expediční list vytisknete.

•

Vytisknete si expediční list pro např. 4 objednávky.

•

Na vozík si dáte 4 krabice, každá krabice odpovídá jedné objednávce.

•

Krabice si očíslujete nebo obarvíte.

•

Podle expedičního listu jezdíte s vozíkem "offline" po skladu a dáváte do krabic položky.

•

Volitelně si „pípáte“ čárové kódy položek, které jsou vytisknuté na expedičním listu.

•

Není žádná zpětná vazba mezi vytisknutým expedičním listem a Balíkobotem. Balíkobot nijak
nekontroluje, které položky dáváte do krabic.

Pokud máte na položkách čárové kódy, můžete si je volitelně vytisknout na expediční list a „pípat“ si je čtečkou
během expedice. Nicméně takto „napípnuté“ položky se nebudou přenášet do Balíkobotu.
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Vytisknutý expediční list

10.8.5 Druhý způsob použití expedičního listu – online pickování přes
čárové kódy
Druhý způsob použití expedičního listu je ten, že si expediční list zobrazíte v Balíkobotu a budete z něj
pickovat online přes čtečku čárových kódů.
Pro tento způsob musíte mít na skladových položkách čárové kódy, a také musíte mít čárové kódy (= číslo
dokladu) na krabicích, do kterých budete dávat položky.
1. Zobrazíte si expediční list pro např. 4 objednávky.
2. Na vozík si dáte 4 krabice, každá krabice odpovídá jedné objednávce.
3. Krabice si očíslujete nebo obarvíte.
4. Podle expedičního listu jezdíte s vozíkem po skladu.
5. Čtečkou si „pípnete“ čárový kód na položce.
6. Čtečkou si „pípnete“ čárový kód na krabici (= číslo dokladu).
7. Vložíte položku do krabice.
8. Balíkobot přes čárové kódy hlídá, abyste dali správnou položku ve správném množství do správné
krabice.

10.8.5.1

Postup online pickování přes čárové kódy

1. Přesunete se na konkrétní skladovou pozici.
2. Čtečkou si napípnete čárový kód na položce (třeba Stůl montovaný), kterou chcete dát do krabice.
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3. Balíkobot vysvítí „napípnutou“ položku a vysvítí i krabice, do kterých můžete položku vložit.

4. Čtečkou si napípnete čárový kód na krabici (= číslo dokladu), do které chcete dát položku – např.
182100012.
5. Balíkobot „vloží“ položku do napípnuté krabice a ukáže vložené (sloupec Zkontrolováno) a zbývající
(sloupec Ke kontrole) množství položky.
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6. Pokud jsou všechny kusy položky vložené do dané krabice, tak Balíkobot označí krabici zeleně a ve
sloupci Ke kontrole bude 0.
7. Pokud jsou všechny kusy položky vložené do všech krabic, tak Balíkobot označí položku zeleně a ve
sloupci Ke kontrole bude 0.
8. Pokud jsou všechny položky na dané skladové pozici vložené do všech krabic, tak Balíkobot označí
pozici zeleně a ve sloupci Ke kontrole bude 0.

9. Takto postupně „odpípáte“ všechny položky z expedičního listu a vložíte je do krabic.
10. Až budete mít všechny položky ze všech pozic ve všech krabicích (sloupeček Ke kontrole bude zelený
a všude budou nuly), tak se expediční list automaticky zavře a tlačítka Expedice v hlavní tabulce u
vyexpedovaných dokladů budou zelená.
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10.8.5.2

Řešení různých situací při online pickování přes čárové kódy

Pokud chcete dát do krabice více než 1 ks položky, tak si nad tabulkou před pípnutím krabice změníte
jednotkové množství ke kontrole.
Pokud napípnete špatnou položku, tak tlačítkem Reset skenování můžete zrušit předchozí naskenování a
naskenovat správnou položku.

Pokud chcete napípnutou položku vložit do krabice, která na sobě nemá čárový kód, tak ji tam (po napípnutí
položky) můžete vložit kliknutím na tlačítko Vlož na daném řádku.
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Pokud chcete nějakou položku z krabice vyjmout a dát ji zpět do regálu, tak k tomu slouží tlačítka Vyjmi.

10.8.6 Třetí způsob použití expedičního listu – online pickování bez
čárových kódů
Třetí způsob použití expedičního listu je ten, že si expediční list zobrazíte v Balíkobotu a budete z něj pickovat
online, klikáním na tlačítka Vlož.
Pro tento způsob nemusíte mít čárové kódy ani na skladových položkách ani na krabicích, do kterých budete
dávat položky.
1. Zobrazíte si expediční list pro např. 4 objednávky.
2. Na vozík si dáte 4 krabice, každá krabice odpovídá jedné objednávce.
3. Krabice si očíslujete nebo obarvíte.
4. Podle expedičního listu jezdíte s vozíkem po skladu.
5. Vložíte položku do krabice.
6. Myší (nebo rukou na dotykovém displeji) potvrdíte vložení položky do krabice.

10.8.6.1

Postup online pickování přes tlačítko Vlož

1. Přesunete se na konkrétní skladovou pozici.
2. Vložíte konkrétní položku do konkrétní krabice (např. Stůl montovaný do krabice 182100012).
3. Tlačítkem Vlož potvrdíte vložení položky do krabice.
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4. Balíkobot „vloží“ položku do napípnuté krabice a ukáže vložené (sloupec Zkontrolováno) a zbývající
(sloupec Ke kontrole) množství položky.
5. Pokud jsou všechny kusy položky vložené do dané krabice, tak Balíkobot označí krabici zeleně a ve
sloupci Ke kontrole bude 0.
6. Pokud jsou všechny kusy položky vložené do všech krabic, tak Balíkobot označí položku zeleně a ve
sloupci Ke kontrole bude 0.
7. Pokud jsou všechny položky na dané skladové pozici vložené do všech krabic, tak Balíkobot označí
pozici zeleně a ve sloupci Ke kontrole bude 0.

8. Takto postupně vložíte všechny položky z expedičního listu do krabic.
9. Až budete mít všechny položky ze všech pozic ve všech krabicích (sloupeček Ke kontrole bude zelený
a všude budou nuly), tak se expediční list automaticky zavře a tlačítka Expedice v hlavní tabulce u
vyexpedovaných dokladů budou zelená.

Balíkobot - uživatelský návod

195

10.8.6.2

Řešení různých situací při online pickování přes tlačítko Vlož

Pokud chcete dát do krabice více než 1 ks položky, tak si nad tabulkou před kliknutím na tlačítko Vlož
změníte jednotkové množství ke kontrole.

Pokud chcete nějakou položku z krabice vyjmout a dát ji zpět do regálu, tak k tomu slouží tlačítka Vyjmi.
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11 Ostatní funkce
11.1 Párování dokladů mezi zdrojovým systémem a databází
Balíkobotu
Párování dat mezi zdrojovým systémem (Pohoda, FlexiBee, Shoptet) a Balíkobotem se děje na základě
trojice údajů:

•

číslo dokladu ve zdrojovém systému (číslo přijaté objednávky, číslo vydané faktury, číslo výdejky)

•

+ interní ID záznamu ze zdrojového systému

•

+ datum vytvoření dokladu (datum zápisu přijaté objednávky, datum vystavení vydané faktury, datum
vystavení výdejky).

Pokud tedy k dokladu vygenerujete zásilky a poté ve zdrojovém systému změníte např. datum vystavení
dokladu nebo číslo dokladu, tak se doklad bude „tvářit“ jako nový doklad bez zásilek a dřívější zásilky
nepůjdou v Balíkobotu již dohledat.

11.2 Stránkování v tabulce
Pod hlavní tabulkou najdete možnost rozdělení záznamů v tabulce na jednotlivé stránky. Můžete si zde
nastavit počet řádků na stránce a pohybovat se mezi stránkami. Standardní velikost stránky je 1000 řádků.
Pro pohyb mezi stránkami můžete využít i klávesové zkratky:

•
•
•
•

CTRL F - pro přesun na první stránku
CTRL L - pro přesun na poslední stránku
CTRL P - pro přesun na předchozí stránku
CTRL N - pro přesun na následující stránku

11.3 Export do Excelu
Pod tabulkou záznamů najdete tlačítko Export do Excelu, které vyexportuje vybrané (zaškrtnuté) záznamy do
souboru XLSX. Exportují se údaje o dopravci (název dopravce, název služby, výdejní pobočka atd.) a
informace o balících (čísla balíků, sledovací odkazy, stavy zásilek).
Další možností je export do CSV, který si můžete zvolit v dialogu pro export. Oddělovač sloupců je středník,
hodnoty jsou uzavřeny do uvozovek. Kódování CSV souboru je UTF-8.
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11.4 Vyhledávání v hlavní tabulce
Nad tabulkou záznamů je možnost vyhledávání v tabulce v zobrazených dokladech. Stačí zadat libovolný text
a kliknout na Najít. Zadaný text se vyhledá v tabulce v následujících sloupcích:
• číslo dokladu,
• variabilní symbol,
• výše dobírky,
• název dopravce,
• adresa,
• poznámka k zásilce,
• čísla balíků,
• stavy zásilek.
Řádky, ve kterých je daný text nalezen, se zvýrazní. Text se vyhledává vždy v celé tabulce, bez ohledu na
aktuálně zobrazenou stránku a bez ohledu na zaškrtnuté záznamy.

Tlačítkem Zrušit zrušíte zvýraznění řádků.
Pokud není doklad nalezen v hlavní tabulce, může ho Balíkobot automaticky nahrát ze zdrojového systému
(Pohoda, FlexiBee, Shoptet atd.) a přidat ho do tabulky, viz kap. 10.2.

11.5 Zobrazení a skrývání sloupců v tabulce
V tabulce si můžete zobrazit nebo skrýt sloupce podle vlastní potřeby. Stačí kliknout pravým tlačítkem myši
na řádek s názvy sloupců a v kontextovém menu zaškrtnout nebo zrušit požadované sloupce.

Zobrazení sloupců se zapamatuje i po ukončení programu, stejně tak jako nastavení šířky sloupců.
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11.6 Smazání jednoho řádku/dokladu v tabulce
Pokud do tabulky načtete doklad, který tam být nemá, můžete doklad jednoduše z tabulky smazat, pomocí
tlačítka Smaž řádek na daném řádku. Nesmažou se žádná data ani zásilky, pouze se doklad odstraní z
tabulky.

Toto využijete např. v případě, když čtečkou „napípnete“ doklad a potom potřebujete tento doklad opravit
(změnit adresu atd.) ve zdrojovém systému (Pohoda, FlexiBee, Shoptet) a chcete ho pak „napípnout“ do
Balíkobotu znovu.

11.7 Vyčištění celé tabulky
Pokud chcete, aby hlavní tabulka byla celá prázdná a nebyly v ní zobrazené žádní doklady, tak použijete
tlačítko Vyčistit tabulku vlevo pod tabulkou. Nesmažou se žádná data ani zásilky, pouze se všechny doklady
odstraní z tabulky.

11.8 Obnovení tabulky
Pokud vám Balíkobot někdy „spadl“ nebo jste ho omylem zavřeli, tak se vám z hlavní tabulky „ztratily“ nahrané
doklady. Tlačítkem Obnovit tabulku (vlevo dole pod tabulkou) si můžete „zmizelé“ doklady jednoduše nahrát
zpět.
V každém profilu si program samostatně pamatuje doklady naposledy nahrané v hlavní tabulce.
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Tlačítko využijete např. v následujících případech:

•
•
•

Když vám spadne program nebo když ho omylem ukončíte.
Když se vám samovolně smažou doklady z hlavní tabulky nebo když si je vymažete úmyslně.
Když změníte profil a chcete do hlavní tabulky nahrát doklady, které byly v profilu již nahrané předtím.

Pro samostatné zásilky nelze toto tlačítko použít. Samostatné zásilky si nahrajete do hlavní tabulky
tlačítkem Přenést zásilky do hlavní tabulky v záložce Samostatné zásilky.

11.9 Celní prohlášení - zásilky mimo EU
U dopravců Česká pošta, Zásilkovna, Pošta bez hranic, UPS a TNT je možné posílat i zásilky mimo EU, je
potřeba ale mít vyplněno celní prohlášení.
Pro vyplnění celního prohlášení je v parametrech zásilky (viz kap. 3.4) připravena tabulka, do které můžete
vyplnit parametry celního prohlášení – anglický název zboží, počet kusů, cena, váha, země původu atd.

Řádky do tabulky se přidávají automaticky při vyplňování tabulky.
Pokud chcete nějaký řádek z tabulky smazat, tak stačí na tento řádek kliknout, tím se celý modře označí a pak
ho smažete stisknutím klávesy DEL.
Vyplněné údaje v tabulce pro celní řízení se automaticky uloží po kliknutí na tlačítko Použít. Při vytvoření štítku
se pak tyto údaje propíšou k zásilce.

11.9.1 Celní prohlášení u DHL Express
U dopravce DHL Express je pro nutné zaškrtnout v parametrech zásilky službu WY – Paperless trade a přiložit
fakturu pro celní účely ve formátu PDF.
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11.10 Spouštění externích programů
Balíkobot umí při svém spuštění nebo ukončení spustit vybraný externí program - .bat nebo .exe soubor. V
menu Nastavení/Různé/Spouštění externích programů si můžete nastavit program, který se spustí při spuštění
nebo ukončení Balíkobotu.

11.10.1

Spuštění/zastavení mServeru při spuštění/ukončení Balíkobotu

Typickým příkladem použití je např. automatické spouštění a ukončení mServeru pomocí .bat souborů, viz
kap. 5.5.2. Můžete si tím nastavit, že při spuštění Balíkobotu se automaticky spustí mServer a při
ukončení Balíkobotu se mServer automaticky ukončí.

Externí programy se spouští buďto při spuštění/ukončení Balíkobotu, a nebo při změně profilu:

•

První program se spustí po spuštění Balíkobotu nebo po přepnutí na nový profil (v kontextu
nového profilu).

•

Druhý program se spustí po ukončení Balíkobotu nebo před přepnutím na nový profil (v kontextu
původního profilu).

11.11 Možnost změny přihlášeného uživatele
Standardně je jako přihlášený uživatel v Balíkobotu evidovaný aktuální uživatel ve Windows.
Pokud se na jednom PC střídá více uživatelů a chcete měnit přihlášeného uživatele přímo v Balíkobotu i
během expedice, tak tuto funkci lze na zakázku zapnout. Poté budete moci změnit přihlášeného uživatele
třeba při každém pípnutí dokladu čtečkou.
Seznam uživatelů si nastavíte v menu Nastavení/Profily.
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Dialog pro změnu uživatele vyvoláte kliknutím na tlačítko Uživatel nad hlavní tabulkou. Uživatele pak vyberete
v dialogu buďto kliknutím na jméno, nebo zadáním kódu uživatele.

Změna uživatele se projeví ve sloupečku Vytvořil, kde je evidovaný uživatel, který vytvořil aktuální štítek.
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11.12 Aktualizace programu
Na záložce O programu je tlačítko Zkontrolovat novou verzi, pomocí kterého můžete zjistit, zda máte aktuální
verzi programu, popř. si stáhnout novou verzi. Dále je zde informační box obsahující aktuální novinky a nové
informace o programu a jeho funkcích.

11.12.1

Automatická kontrola nových verzí

Pokud chcete, aby vás program automaticky upozorňoval na nové verze, tak si zaškrtnete Kontrolovat
aktualizace po spuštění programu a nastavíte si, jak často má program kontrolovat nové verze. Na
novou verzi pak budete upozorněni po spuštění programu.
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12 Samostatné zásilky
Od verze 2.1 je možné přes aplikaci Balíkobot posílat i samostatné zásilky. Pokud tedy potřebujete posílat
zásilky mimo účetní systém (Pohodu, FlexiBee), tak je možné tyto zásilky zadat přímo do prostředí Balíkobotu.
Zadávání samostatných zásilek je prémiová funkce, je potřeba na ni mít zakoupenou licenci. Viz kap. 10.
Stávající omezení samostatných zásilek:

•
•
•

Nelze je načítat přes čárové kódy.
Nelze je zadávat hromadně, pouze po jedné.
Nelze zadávat zásilky s položkami, pouze bezpoložkové zásilky.

POZOR

Samostatné zásilky nelze současně kombinovat s ostatními zásilkami expedovanými ze
zdrojového systému (Pohoda, FlexiBee atd.).
Pokud tedy např. máte Pohodu a chcete současně expedovat i samostatné zásilky mimo
Pohodu, tak je potřeba zvlášť provést akce se zásilkami z Pohody (tisk štítků, odeslání dat)
a pak zvlášť provést akci se samostatnými zásilkami (tisk štítků, odeslání dat).

Časem bude možné zadávat samostatné zásilky například přes import z Excelu nebo XML.

204

Balíkobot - uživatelský návod

12.1 Zadávání samostatných zásilek
Se samostatnými zásilkami pracujete na záložce Samostatné zásilky.

12.1.1

Datový adresář pro samostatné zásilky

Datový adresář pro samostatné zásilky je již přednastaven a shoduje se s datovým adresářem nastaveným v
kap. 2.1.

12.1.2

Vložení samostatné zásilky

Pro vložení samostatné zásilky kliknete na tlačítko Nová zásilka. Do formuláře vedle tabulky vyplníte základní
údaje o zásilce (datum vystavení, číslo zásilky, dopravce, dobírku, dodací adresu atd.) a kliknete na Uložit.
Tím se zásilka uloží do databáze a zobrazí se v tabulce zásilek.

12.1.3

Načtení existujících samostatných zásilek

Pokud chcete pracovat s již existujícími samostatnými zásilkami, tak si nad tabulkou zvolíte časové období,
kterému má odpovídat datum vytvoření zásilky. Pak kliknete na Načíst uložené zásilky. Tím se načtou zásilky
z databáze podle zvoleného datumu vytvoření zásilky a zobrazí se v tabulce.
V tabulce si dále můžete zobrazit pouze zásilky bez štítků (tzn. zásilky, které ještě nemají vytvoření štítek) a
nebo neodeslané zásilky (tzn. zásilky, které ještě nebyly datově předány dopravci).
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12.1.4

Úprava samostatné zásilky

Pokud chcete změnit již vytvořenou samostatnou zásilku, stačí na ní v tabulce kliknout. Tím se zásilka vyplní
do editačních políček vedle tabulky a můžete údaje změnit. Poté kliknete na Aktualizovat (pokud chcete
změněné údaje uložit ke stejné zásilce) nebo na Uložit jako novou (pokud chcete zásilku zkopírovat a vytvořit
z ní novou zásilku).

POZOR

12.1.5

Pokud již pro zásilku existuje vytvořený štítek, nedají se údaje o zásilce změnit. Zásilka se ale
dá zkopírovat do nové zásilky.

Smazání samostatné zásilky

V tabulce v každém řádku je tlačítko Smaž zásilku, pomocí kterého můžete samostatnou zásilku smazat z
databáze. Smažou se také veškeré údaje o zásilce – štítek, informace o odeslání a doručení zásilky.
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12.2 Expedice samostatných zásilek
Pokud chcete k samostatným zásilkám vytvořit štítky, odeslat data nebo s nimi provést jinou akci, musíte je
nejdříve přenést do hlavní expediční tabulky.
Načtete si do tabulky zásilky (viz kap. 12.1.3). Označíte si zásilky, které vás zajímají (zaškrtávátko v prvním
sloupci) a kliknete na Přenést zásilky do hlavní tabulky. Tím se zaškrtnuté zásilky přenesou do hlavní tabulky,
kde s nimi můžete provést další úkony – vytvořit a vytisknout štítky, odeslat data atd.

Pro samostatné zásilky jsou dostupné i automatické funkce, viz kap. 10.6. Je tedy možné u nich automaticky
odesílat data a automaticky kontrolovat jejich stav. Tyto informace se pak zpětně propisuji do tabulky
samostatných zásilek, takže u každé zásilky v tabulce je vidět datum vytvoření štítku, datum svozu (odeslání
dat), stav zásilky a datum doručení.

POZOR

V hlavní tabulce můžete mít načtené buďto samostatné zásilky, a nebo doklady ze zdrojového
systému (Pohoda, FlexiBee, Shoptet). Nemůže tam být všechno najednou. To ale vůbec
nevadí. Prostě budete pracovat zvlášť se samostatnými zásilkami a zvlášť s ostatními
doklady.
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13 Typové příklady
13.1 Pohoda
13.1.1
1.
2.
3.
4.

Expedice přes čárové kódy s odesláním dat přes automat

Čtečkou čárových kódů načítáte jednotlivé doklady z Pohody do Balíkobotu.
Automaticky se k nim tisknou štítky na etiketovací tiskárně (Zebra).
Expedici můžete kdykoli přerušit nebo Balíkobot ukončit.
Po vytisknutí všech štítků odešlete data dopravcům kliknutím na tlačítko Nastavení/Automaty/Odeslat
data.

13.1.2 Expedice přes čárové kódy s odesláním dat přes hromadné
tlačítko Odeslat data
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Čtečkou čárových kódů načítáte jednotlivé doklady z Pohody do Balíkobotu.
Automaticky se k nim tisknou štítky na etiketovací tiskárně (Zebra).
Expedici můžete kdykoli přerušit nebo Balíkobot ukončit.
Po vytisknutí všech štítků si všechny vyexpedované doklady v Pohodě označíte (zaškrtáte).
Označené doklady si znovu nahrajete hromadně do Balíkobotu tlačítkem Načíst...
Tlačítkem Odeslat data nad hlavní tabulkou odešlete data dopravcům.
V Pohodě si hromadně zrušíte zaškrtnutí označených dokladů.

13.1.3
1.
2.
3.
4.
5.

V Pohodě si označíte (zaškrtáte) všechny doklady určené k expedici.
Z Pohody si do Balíkobotu tlačítkem Načíst... hromadně nahrajete označené doklady.
V Balíkobotu si hromadně vytvoříte a vytisknete štítky.
Tlačítkem Odeslat data nad hlavní tabulkou odešlete data dopravcům.
V Pohodě si hromadně zrušíte zaškrtnutí označených dokladů.

13.1.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hromadná jednorázová expedice všech dokladů

Hromadná postupná dávková expedice dokladů

V Pohodě si označíte (zaškrtáte) část dokladů určených k expedici.
Z Pohody si do Balíkobotu tlačítkem Načíst... hromadně nahrajete označené doklady.
V Balíkobotu si hromadně vytvoříte a vytisknete štítky k nahraným dokladům.
U expedovaných dokladů si v Balíkobotu zrušíte zaškrtnutí, ručně nebo přes prémiovou funkci.
U expedovaných dokladů si v Pohodě nezrušíte zaškrtnutí, zůstanou v Pohodě zaškrtnuté.
Pokud tisknete štítky v dávkách několikrát za den, tak předchozí kroky opakujete podle potřeby.
◦ Každé nahrání dokladů tlačítkem Načíst... nahraje do Balíkobotu všechny označené doklady.

◦

Doklady, u kterých již byl vytisknutý štítek z předchozího tisku, tak budou v Balíkobotu neoznačené
a štítky se k nim opakovaně již nebudou tisknout.
◦ Tím pádem se vždy vytvoří a vytisknou pouze štítky k nově nahraným dokladům.
7. Expedici můžete kdykoli přerušit a Balíkobot ukončit.
8. Po ukončení expedice si všechny označené doklady v Pohodě znovu nahrajete do Balíkobotu.
9. V Balíkobotu si všechny nahrané doklady znovu hromadně zaškrtnete.
10. Tlačítkem Odeslat data nad hlavní tabulkou odešlete data dopravcům.
11. V Pohodě si hromadně zrušíte zaškrtnutí označených dokladů.
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13.1.5 Zjištění čísla zásilky a stavu zásilky u konkrétního dokladu (bez
prémiových funkcí)
1. V Pohodě si označíte (zaškrtnete) doklad, u kterého vás zajímá číslo zásilky.
2. Z Pohody si do Balíkobotu tlačítkem Načíst... nahrajete označený doklad.
3. V Balíkobotu vidíte číslo zásilky, popř. můžete zjistit stav.

13.1.6 Zjištění čísla zásilky a stavu zásilky u konkrétního dokladu (s
prémiovými funkcemi)
Číslo zásilky a aktuální stav zásilky máte zapsaný v Pohodě přímo u konkrétního dokladu, nemusíte nic
hledat.

13.2 FlexiBee
13.2.1
1.
2.
3.
4.

Expedice přes čárové kódy s odesláním dat přes automat

Čtečkou čárových kódů načítáte jednotlivé doklady z FlexiBee do Balíkobotu.
Automaticky se k nim tisknou štítky na etiketovací tiskárně (Zebra).
Expedici můžete kdykoli přerušit nebo Balíkobot ukončit.
Po vytisknutí všech štítků odešlete data dopravcům kliknutím na tlačítko Nastavení/Automaty/Odeslat
data.

13.2.2 Expedice přes čárové kódy s odesláním dat přes hromadné
tlačítko Odeslat data
1.
2.
3.
4.

Čtečkou čárových kódů načítáte jednotlivé doklady z FlexiBee do Balíkobotu.
Automaticky se k nim tisknou štítky na etiketovací tiskárně (Zebra).
Expedici můžete kdykoli přerušit nebo Balíkobot ukončit.
Po vytisknutí všech štítků si všechny vyexpedované doklady (podle datumu dokladu nebo zvoleného
filtru) znovu nahrajete hromadně do Balíkobotu tlačítkem Načíst…
5. Tlačítkem Odeslat data nad hlavní tabulkou odešlete data dopravcům.

13.2.3

Hromadná jednorázová expedice všech dokladů

1. Z FlexiBee si do Balíkobotu tlačítkem Načíst... hromadně nahrajete doklady určené k expedici (podle
datumu dokladu nebo zvoleného filtru).
2. V Balíkobotu si hromadně vytvoříte a vytisknete štítky.
3. Tlačítkem Odeslat data nad hlavní tabulkou odešlete data dopravcům.

13.2.4

Hromadná postupná dávková expedice dokladů

1. Z FlexiBee si do Balíkobotu tlačítkem Načíst... hromadně nahrajete doklady určené k expedici (podle
datumu dokladu nebo zvoleného filtru).
2. V Balíkobotu si hromadně vytvoříte a vytisknete štítky k nahraným dokladům.
3. U expedovaných dokladů si v Balíkobotu zrušíte zaškrtnutí, ručně nebo přes prémiovou funkci.
4. Pokud tisknete štítky v dávkách několikrát za den, tak předchozí kroky opakujete podle potřeby.
◦ Každé nahrání dokladů tlačítkem Načíst... nahraje do Balíkobotu všechny označené doklady.

◦

Doklady, u kterých již byl vytisknutý štítek z předchozího tisku, tak budou v Balíkobotu neoznačené
a štítky se k nim opakovaně již nebudou tisknout.
◦ Tím pádem se vždy vytvoří a vytisknou pouze štítky k nově nahraným dokladům.
5. Expedici můžete kdykoli přerušit a Balíkobot ukončit.
Balíkobot - uživatelský návod

209

6. Po ukončení expedice si všechny vyexpedované doklady (podle datumu dokladu nebo zvoleného
filtru) znovu nahrajete hromadně do Balíkobotu tlačítkem Načíst…
7. V Balíkobotu si všechny nahrané doklady znovu hromadně zaškrtnete.
8. Tlačítkem Odeslat data nad hlavní tabulkou odešlete data dopravcům.

13.2.5 Zjištění čísla zásilky a stavu zásilky u konkrétního dokladu bez
prémiových funkcí
1. Z FlexiBee si do Balíkobotu tlačítkem Načíst... nahrajete požadovaný doklad (podle datumu dokladu
nebo zvoleného filtru).
2. V Balíkobotu vidíte číslo zásilky, popř. můžete zjistit stav.

13.2.6 Zjištění čísla zásilky a stavu zásilky u konkrétního dokladu s
prémiovými funkcemi
Číslo zásilky a aktuální stav zásilky máte zapsaný ve FlexiBee přímo u konkrétního dokladu, nemusíte nic
hledat.

210

Balíkobot - uživatelský návod

14 Nastavení čteček čárových kódů
V této kapitole najdete návody na nastavení čteček čárových kódů, aby bylo možné je použít v Balíkobotu pro
komunikaci přes virtuální sériový port.

14.1 Honeywell Voyager 1202g a 1400g
1. Stáhnete ovladače zde: https://obchod.blahasoft.cz/balikobot/honeywell/HSM_USB_Serial_Driver.zip
2. Rozbalíte ovladače do nějaké složky, např. C:\HWOvladace\
3. Kliknete pravým tlačítkem myši na setup.bat a z kontextového menu zvolíte Spustit jako správce.

4. Projdete instalaci ovladačů (stačí klikat na Další).
5. Otevřete Správce zařízení:

◦

Ve Windows na ploše použijete klávesovou zkratku – klávesu Windows a klávesu X.

◦

V nabídce Napájení, která se otevře, vyberte Správce zařízení.
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6. Ve Správci zařízení by se mělo objevit Honeywell Control Device v sekci Řadiče USB.

7. Otevřete si toto PDF:
https://obchod.blahasoft.cz/balikobot/honeywell/Honeywell_USB_Serial_Emulation_Codes.pdf

◦

Pro Voyager 1202g: Čtečkou naskenujete kód USB Serial Emulation for Windows XP, Windows
Server and later (první strana, třetí kód PAP130).

◦

Pro Voyager 1400g: Čtečkou naskenujete kód USB Serial (druhá strana, druhý kód TRMUSB130).

◦
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8. Windows zahlásí Instaluji zařízení…
9. Ve Správci zařízení v sekci Porty COM a LPT by se mělo objevit něco jako:

◦
◦

Pro Voyager 1202g: Voyager 1202g.... (COMX)
Pro Voyager 1400g: Voyager 1400g.... (COMX)

10. Tím by měla být čtečka přepnutá do sériové komunikace na portu COMX. Pak stačí jenom tento port
nastavit v Balíkobotu (viz kap. 10.2.4) a mělo by to být OK.

14.2 Virtuos HT-900A
1. Stáhnete a nainstalujete ovladače zde:
https://obchod.blahasoft.cz/balikobot/honeywell/VCP_V1.4.0_Setup.exe
2. Ve složce C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\Software\Virtual comport driver\Win8
spustíte soubor:

◦
◦

dpinst_amd64.exe – pro 64bitová Windows
dpinst_x86.exe – pro 32bitová Windows

3. Dokončíte instalaci ovladače STMicroelectronics (stačí klikat na Další):
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4. Otevřete si toto PDF: https://obchod.blahasoft.cz/balikobot/honeywell/Virtuos_HT10_900A_manual.pdf
5. Na druhé stránce pípnete čtečkou tyto kódy v následujícím pořadí:

◦

Start Configuration((+SETF)) - čtečka odpoví jedním dlouhým a jedním krátkým pípnutím.

◦

USB_COM((+A1D))

◦

Česko((+B2P))

◦

End Configuration((+ENDF)) - čtečka odpoví jedním dlouhým pípnutím a dvěma krátkými pípnutími
= akceptování nastavení a uložení do paměti.

6. Windows zahlásí Instaluji zařízení…
7. Ve Správci zařízení v sekci Porty COM a LPT by se mělo objevit něco jako: STMicroelectronics Virtual
COM Port (COMX)

8. Tím by měla být čtečka přepnutá do sériové komunikace na portu COMX. Pak stačí jenom tento port
nastavit v Balíkobotu (viz kap. 10.2.4) a mělo by to být OK. Nezapomeňte si tam zaškrtnout
Alternativní práce se čtečkou pro čtečky Virtuos.

14.3 Zebra DS2208 a DS2278
S nákupem a nastavením této čtečky pomohou naši kolegové z firmy KODYS s.r.o. Kontakt:
Alexandr Kalenskyj, alexandr.kalenskyj@kodys.cz, tel. 702 231 305.
Popř. můžete zkusit tento návod:
1. Stáhnete a nainstalujete USB CDC ovladač Zebra_CDC_ACM_Driver (32bit nebo 64bit podle vašich
Windows): https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/software/drivers/usb-cdc-driver.html
2. Restartujete PC.
3. Naskenujete čtečkou tento kód:

4. Ve Správci zařízení v sekci Porty COM a LPT by se mělo objevit něco jako: Zebra CDC Scanner
(COMX)
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5. Tím by měla být čtečka přepnutá do sériové komunikace na portu COMX. Pak stačí jenom tento port
nastavit v Balíkobotu (viz kap. 10.2.4) a mělo by to být OK. Nezapomeňte si tam zaškrtnout Zapnout
DTR pro čtečky ZEBRA.

14.4 Sensodroid T1300W a T1400
S nákupem a nastavením této čtečky pomohou kolegové z firmy DIREKTA s.r.o. Kontakt:
Lukáš Winter, info@sensodroid.com, tel. 774 995 522.
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15 Databáze v cloudu
V této kapitole najdete nastavení Balíkobotu pro cloudový provoz, při kterém jsou data o zásilkách, popř.
nastavení Balíkobotu, uloženy v cloudu na internetu.
Toto řešení je určené pro uživatele, kteří potřebují s Balíkobotem pracovat ve více uživatelích z různých
poboček a chtějí mít společná zásilková data.
Nastavení cloudu je platné pro všechny profily v Balíkobotu.
Pro uložení dat v cloudu se používá databáze Mongo.

TIP

Přístup do cloudu nastavíte na záložce Nastavení/Cloud. Zde si vyberete jeden z typů cloudu, viz
níže. Balíkobot podporuje tři varianty cloudu.

15.1 Cloud Atlas
Atlas je cloud provozovaný přímo výrobcem databáze Mongo. Cloud MondoDB Atlas běží na serverech Azure
v Holandsku.
Cloud Atlas úrovně M0 je zdarma, pokud nepřekročíte velikost databáze 500MB. Měsíční cena za vyšší
úroveň pak začíná od 9$.
Každý uživatel má svůj vlastní virtuální server, server nesdílíte s ostatními uživateli.

15.1.1

Vytvoření účtu v Cloud Atlas

1. Nejdříve se zaregistrujete zde: https://www.mongodb.com/cloud/atlas/register
2. Po ověření mailu pokračujete dále. V úvodním dotazníku vyberete: Build a new application, Application
Modernization, C#
3. Ve výběru typu cloudu kliknete vlevo dole na I‘ll do this later.
4. Tím se dostanete do přehledu svojí organizace. Popř. se tam můžete dostat kliknutím na zelený
lísteček vlevo nahoře.
5. V menu Settings uvidíte svoje Organization ID, které zadáte do Balíkobotu do Nastavení/Cloud:

6. V menu Access Manager kliknete na Create API Key:
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7. V dalším dialogu zadáte libovolný popis do pole Description a v Organization Permissions vyberete
Organization Project Creator. Potom kliknete na Next.

8. V dalším dialogu si zkopírujete Public Key a Private Key a zadáte je do Balíkobotu do
Nastavení/Cloud. Potom kliknete na Done.
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15.1.2

Založení databáze a uživatele v Cloud Atlas

Po registraci podle kap. 15.1.1 vložíte Organization ID, Public Key a Private Key do Balíkobotu do
Nastavení/Cloud. Potom kliknete na tl. Vytvořit databázi a uživatele. Tím se v cloudu vytvoří všechny potřebné
údaje a v Balíkobotu se zobrazí název vaší cloudové databáze. Poté je potřeba restartovat Balíkobot.
Po restartu můžete kliknout na tl. Kontrola spojení.

POZOR

Název databáze a heslo uživatele se doplní automaticky, prosím tyto údaje neměňte ručně!

15.2 Cloud BlahaSoft
Provozuji vlastní server umístěný u českého poskytovatele Web4u.cz. Na tomto serveru můžete mít také svoje
zásilková data.
Cloud BlahaSoft je zdarma, pokud nepřekročíte velikost databáze 1000MB.
Server sdílíte s ostatními uživateli. Každý uživatel má na serveru svoji vlastní databázi a svůj vlastní přístup.

15.2.1

Založení databáze a uživatele v Cloud BlahaSoft

K vytvoření přístupu do cloudu a založení databáze a uživatele budete potřebovat moji asistenci přes
vzdálenou plochu. Prosím kontaktujte mě.

15.3 Cloud na vašem firemním serveru
Pokud máte vlastní firemní server, můžete na něm provozovat vlastní databázi Mongo. V tom případě je
instalace a provoz databáze zcela ve vaší režii.

15.3.1

Založení databáze a uživatele na vlastním serveru

Nejprve si musíte na svůj server nainstalovat databázi Mongo a založit v ní administrátora. Toto je ve vaší
režii.
Potom vložíte název a heslo administrátora do Balíkobotu do Nastavení/Cloud (tyto údaje se v Balíkobotu
neukládají, slouží pouze pro jednorázové vytvoření databáze). Potom kliknete na tl. Vytvořit databázi a
uživatele. Tím se na vašem Mongo serveru vytvoří všechny potřebné údaje pro přístup a v Balíkobotu se
zobrazí název vaší databáze. Poté je potřeba restartovat Balíkobot.
Po restartu můžete kliknout na tl. Kontrola spojení.

POZOR
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Název databáze a heslo uživatele se doplní automaticky, prosím tyto údaje neměňte ručně!
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15.4 Přenos nastavení cloudu k jinému uživateli
Pokud bude přístup do cloudu využívat více uživatelů (ať už přes vzdálenou plochu nebo ze samostatných
počítačů), tak si připojení do cloudu nastavíte u prvního uživatele a potom si nastavení rozkopírujete k dalším
uživatelům. K tomu slouží tlačítka Ulož nastavení cloudu do souboru (to použijete u prvního uživatele) a Načti
nastavení cloudu ze souboru (to použijete u dalších uživatelů).

15.5 Ukládání a sdílení zásilkových dat v cloudu
Pokud chcete do cloudové databáze ukládat zásilková data, tak si zaškrtnete Chci sdílet dat o zásilkách mezi
více uživateli přes cloud.
Pokud chcete, aby tato zásilková data byla sdílena mezí více uživateli, tak musí mít každý uživatel nastavený
stejný přístup do cloudu, viz kap. 15.4.

15.6 Sdílení nastavení v cloudu
Přes cloud můžete sdílet nejenom data o zásilkách, ale také kompletní nastavení Balíkobotu mezí více
uživateli. Můžete tedy nastavit Balíkobot pouze pro jednoho hlavního uživatele, uložit toto nastavení na cloud
a všichni ostatní uživatelé mohou toto nastavení používat.
Pokud chcete sdílet nastavení Balíkobotu mezí více uživateli, tak si zaškrtnete Chci sdílet nastavení
Balíkobotu mezi více uživateli přes cloud.
Poté Balíkobot automaticky zkontroluje, zda už v cloudu je uložené nějaké nastavení:
Balíkobot - uživatelský návod
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•

Pokud ano, tak Balíkobot nabídne stažení existujícího nastavení z cloudu – potvrdíte Ano.

•

Pokud ne, tak Balíkobot nabídne nahrání vašeho aktuálního nastavení na cloud – potvrdíte Ano. Tím
se automaticky stanete správcem sdíleného nastavení na cloudu, viz kap. 15.6.1.

15.6.1

Správce sdíleného nastavení v cloudu

První uživatel, který do cloudu nahraje svoje lokální nastavení, se automaticky stává správcem sdíleného
nastavení na cloudu.
Uživatel, který je označen jako správce sdíleného nastavení na cloudu, může toto nastavení měnit. Změny v
nastavení v jeho Balíkobotu se uloží do cloudu a budou dostupné pro ostatní uživatele.
Uživatel, který není označen jako správce sdíleného nastavení na cloudu, nemůže toto nastavení měnit. V
Balíkobotu tedy bude mít vždy pouze to nastavení, které do cloudu uložil správce. Do cloudu si může ukládat
pouze svoje soukromé nastavení, viz kap. 15.6.2).

15.6.1.1

Změna správce sdíleného nastavení v cloudu

Pokud chcete změnit správce sdíleného nastavení, tak k tomu slouží zaškrtávátko Chci být správcem
sdíleného nastavení. Když ho zaškrtnete, tak vás Balíkobot nastaví jako aktuálního správce sdíleného
nastavení (= budete moci nastavení měnit) a původního správce odstraní.

15.6.2

Soukromé nastavení v cloudu

Každý uživatel může mít v cloudu svoje soukromé nastavení, ke kterému ostatní uživatelé nemají přístup a
nemohou mu ho měnit. Jedná se např. o:

•
•
•
•
•

Přístupové údaje do Pohody
Přístupové údaje do FlexiBee
Nastavení výchozího profilu
Datum aktualizace číselníku dopravců (ukládá se automaticky, nelze změnit)
Nastavení čtečky atd.

Pokud chcete tyto údaje ukládat do svého soukromého nastavení (a tedy nepřebírat nastavení od správce, viz
kap. 15.6.1), tak si zaškrtnete příslušná políčka.
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15.7 Správa databáze v cloudu
Především při uložení dat v cloudu Atlas (viz kap. 15.1) byste si měli hlídat velikost databáze. Na záložce
Nastavení/Cloud můžete zjistit velikost cloudové databáze pro aktuální profil, popř. můžete z cloudové
databáze pro aktuální profil smazat zásilky odeslané před zadaným datem. Tím se cloudová databáze zmenší.
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16 Seznam změn
2.8.19

•
•
•
•
•

Fedex - nové služby.
Příprava ADR pro TNT - nelze otestovat na testovacích klíčích.
Japo transport - parametr SWAP.
Aktulizace MailKit, MimeKit a Newtonsoft.Json.
Úprava zápisu statistik při chybě.

2.8.16

•
•

Shoptet oprava - opraveno načítání seznamu stavů, poté co Shoptet změnil HTML u tabulky stavů.
Aktualizace RestSharp.

2.8.15

•

•
•
•

Nové služby u dopravců:
◦ Geis - VIP výnos (B2B)
◦ PBH - Express one
◦ DHL Express - Medical Express
◦ DB Schenker - Parcel
Expedice:
◦ možnost odkontrolovat více stejných položek najednou, Viz kap. 10.4.9.
◦ volitelné přidávání zkontrolovaných položek na první řádek spodní tabulky, viz kap. 10.4.10.
Aktualizace Microsoft.Bcl.AsyncInterfaces, System.Drawing.Common,
System.Text.Encoding.CodePages, System.Text.Encodings.Web, System.Text.Json.
Interní formulář pro statistiku odeslaných dat.

2.8.14

•
•
•
•
•

Oprava skenování čtečkou, pokud kód obsahuje řídící znaky.
Messenger – atribut RequireFullAge.
Fedex – atributy Region, invoice_type, require_full_age, del_exworks_account_number.
Aktualizace DnsClient, MailKit, MimeKit.
Zápis statistik o odeslaných zásilkách.

2.8.8

•

Weby24 - Zásilkovna do Polska - když je udaná cena menší než dobírka, tak lze volitelně nastavit, aby
se automaticky změnila udaná cena podle dobírky.

2.8.7

•
•

ČP - parametr Poste restante.
Aktualizace HtmlAgilityPack, RestSharp, System.Text.Json, MailKit, MimeKit.

2.8.4

•
•
•
•

FlexiBee - možnost naskenovat čtečkou číslo objednávky a podle něj nahrát do Balíkobotu fakturu s
tímto číslem objednávky.
Tlačítko pro výpočet nákladů zásilky.
Shoptet – oprava přihlašování.
Aktualizace HtmlAgilityPack, Mailkit, MimeKit, DocumentFormat.OpenXml a MongoDB.Libmongocrypt.

2.8.1

•

Spuštění cloudové databáze, viz kap. 15.

2.7.20

•

FlexiBee - načítání ID výdejního místa z pole branchId, viz kap. 6.7.2.

2.7.19

•
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Změna vzhledu Nastavení/Cloud.
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•
•

Cloud: formuláře pro možnost změnit název cloudové databáze a hesla uživatele, další opravy.
Zjištění lokálního datového adresáře při napojení na cloudovou DB - kvůli ukládání PDF.

2.7.18

•
•
•
•
•
•

Shoptet - oprava rozpoznání pobočky u ČP NP a NB a u SP NP a Balíkbox - Shoptet v exportu změnil
způsob, kam dává info o výdejní pobočce.
BB - odstranění kontroly na vyplněné PSČ, protože například Hongkong žádné PSČ nemá.
Raben - přidána doplňková služba 21=Auto s čelem, příprava na možnost zadání více doplňkových
služeb najednou.
DHL Express - služba dcl_pdf - Vývozní doprovodný dokument.
Při načítání hmotností a objemů z Pohody přidán čekací dialog.
Aktualizace SharpCompress a RestSharp.

•

Příprava na databázi v cloudu:
◦ Instalace MongoDB balíčků.
◦ Přejmenování Db na DbLite, nová třída DbMongo.

•

Zásilka:
◦ Změna databázového ID z Int na StringId.

•

Nastavení:
◦ Změna databázového ID z Int na StringId
◦ SettingsLocal pro čistě lokální nastavení mimo cloud i mimo profily.
◦ SettingsHelper pro globální nastavení v cloudu.
◦ SettingsUser.cs pro soukromé uživatelské nastavení v cloudu pro každého uživatele zvlášť.

2.7.13

•
•
•
•

Zakázková úprava – zápis dat do eshopu Upgates.
BB - carriers/my zrušeno. Seznam aktivních dopravců se načítá z info/whoami.
Oprava při výpočtu celkové ceny zásilky.
Aktualizace DocumentFormat.OpenXml a ClosedXML.

2.7.11

•
•

Oprava načítání ID pobočky z města v adrese u EshopRychle, pokud chybí dodací adresa a ID
pobočky je ve fakturační adrese ve městě. Viz kap. 2.6.2.1.
Pohoda mServer – možnost komunikace i přes HTTPS. Viz kap. 5.4.

2.7.9

•
•
•
•
•

Načítání EAN z Weby24.
Aktualizace RestSharp - přejmenování Timeout na MaxTimeout, změny u získání infa o RestResponse.
Aktualizace HtmlAgilityPack, MailKit, MimeKit, System.Text.Json, System.Memory.
Příprava pro klienta - zasílání jiného stavu objednávky do Shoptetu při osobním odběru.
Shoptet - oprava při načítání stavů ve GetListOfStatuses() - Shoptet asi změnil strukturu stránky.

2.7.7

•

Možnost zadat spojené zásilky, viz kap. 3.9.

2.7.5

•
•

Stahování číselníku Zásilkovny - pokud je nově stažený číselník úplně prázdný (např. proto že BB
server vrátil stav 500) - tak použiju starý číselník.
Aktualizace System.Text.Json.

2.7.4

•

SPS - přidány výdejní pobočky pro službu 1 a 4.

2.7.3

•
•

Zohlednění situace, kdy mohou mít paletoví dopravci různá čísla balíků ve vícekusové zásilce.
DB - nastavení znovu otevíráno v SHARED_MODE.
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2.7.0

•
•

•
•

Načítání číselníků z BB: změna načítání seznamu ADR jednotek.
Parametry:
◦ Možnost zadávat rozměry/váhu/objem a další parametry pro každou zásilku zvlášť u vícekusových
zásilek. Viz kap. 3.4.2.
◦ U paletových dopravců změněno zadávání manipulačních jednotek – nově se zadávají zvlášť pro
každý balík. Viz kap. 3.4.2.
◦ ADR položky - kompletně předěláno pro všechny dopravce, lze zadávat samostatně pro každý
balík. Viz kap. 3.4.2.
MagyarPosta - doplňková služba 1-Paletová přeprava.
DHL Express - přidány parametry CONTENT_ISSUE_DATE, CONTENT_INVOICE_NR,
CONTENT_DATA.

2.6.37

•
•
•
•

•
•

•

Znovuobnovení komunikace s váhou, viz kap. 10.3.3.
Sériová čtečka - zrušeno výchozí kódování Windows-1250.
TopTrans a SPS - přechod na V2.
Parametry:
◦ Přidána možnost zadat objem pro GEIS, GWSK, GWCZ, FOFR, DACHSER.
◦ Přidána možnost zadat rozměry pro GWCZ.
◦ Pro vícekusovou zásilku rozpočítávám automaticky udanou cenu, váhu a objem a kopíruji popis
zásilky. Platí i pro paletové dopravce. Viz kap. 3.4.2.1.
Pro vybrané dopravce se udaná cena uvádí pouze u první zásilky.
B2A:
◦ Parametry pro vícekusové zásilky i pro B2A.
◦ PPL/DPD povoleno order_number pro vícekusové zásilky.
◦ 123KURIER - přidáno PICKUP_date.
Do chybové hlášky při vytváření štítku doplněno pořadové číslo balíku u vícekusových zásilek.

2.6.35

•

Pohoda - načítání textové položky, která je přilinkovaná ze skladu, takže se tváří jako skladová.

2.6.34

•

Přidány timeouty pro všechny RestClienty, protože výchozích 100 sekund někdy nestačilo.

2.6.31

•
•
•
•

Tlačítka pro tisk primárních dokladů a export do Excelu přesunuta pod společné tlačítko Další akce...
Tlačítka pro smazání dat, vyčištění tabulky a obnovení tabulky přesunuta pod společné tlačítko Akce s
tabulkou...
Příprava na spojené zásilky - zatím nedostupné.
Aktualizace System.Text.Json

2.6.30

•
•
•
•
•
•

Parametry - možnost otevření okna s parametry po naskenování dokladu čtečkou, viz kap. 3.4.3.
Parametry - možnost nastavit počet balíků u vícekusové zásilky přes čtečku, viz kap. 3.4.4.
Sériová čtečka - výchozí kódování nastaveno na Windows-1250.
AIRWAY – přidán parametr order_number.
Expedice - zvětšení fontů u číselných sloupců v tabulkách expedice.
Aktualizace DocumentFormat.OpenXml, MailKit, MimeKit, System.Text.Encoding.CodePages.

2.6.24

•
•
•
•

Zobrazení čekacího dialogu při načítání číselníku dopravců.
DB - oprava situace kdy databáze neexistuje (např. když není aktivovaná databáze pro samostatné
zásilky atd.).
Oprava automaticky zavíraného dialogu po načtení číselníku dopravců.
Fedex - přidána váha.

2.6.22
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•

VELKÁ změna databáze: změna z permanentního připojení na připojení otevírané pouze při potřebě
čtení/zápisu.

2.6.21

•
•
•

VELKÁ změna: Hromadné operace (načítání dat, generování/mazání/tisk štítků, odškrtávání řádků po
tisku štítků, odeslání dat, kontrola stavů, picking) - ukládání dat do databáze předěláno na hromadné
uložení.
VELKÁ změna: Kontrola síťového provozu u hromadných akcí předělána na hromadné načtení dat.
Kontrola síťového provozu nyní vrací info o uživateli, který v databázi změnil záznam.

2.6.20

•
•

Hromadné vytváření štítků předěláno vícevláknově - paralelní vlákna pro jednotlivé dopravce.
Hromadné zaškrtávání u isamostatných zásilek - předěláno na hromadné ukládání všech zaškrtnutí
najednou. Jednotlivé zaškrtávání předěláno z SaveRecord na UpdateIndividiChecked.

2.6.18

•
•
•
•
•
•
•

Práce s databází pro nastavení – otevírání databáze v exclusive mode, komunikace předělána na
použití Using{}.
Globální slovník pro pobočky Zásilkovny podle země - snížení paměťové náročnosti při načítání
záznamů, kde je hodně zásilkoven.
Sconto - do dat pro webhook přidání rozměrů a váhy, přidání dopravce a služby, přidání manipulačních
jednotek včetně rozměrů a váhy.
Weby24 - oprava načítání dat když nebyl zaškrtnutý filtr datumů.
BB načítání dat - nově se načítají data pouze pro seznam aktivovaných dopravců pro daný BB klíč,
nikoli seznam všech podporovaných dopravců v modulu. Seznam aktivovaných dopravců se ukládá do
nastavení.
Hromadné zaškrtávání - předěláno na hromadné ukládání všech zaškrtnutí najednou.
Jednotlivé zaškrtávání - předěláno z SaveRecord na UpdateChecked.

2.6.16

•
•
•
•

V app.config zrušeno dependentAssembly pro BouncyCastle.Crypto a MimeKit.
Samostatné zásilky - opraveno načítání poboček - nyní se zobrazují pobočky pouze pro zadanou zemi.
Pokud není zadaná země, tak se přednastaví defaultní země.
Messenger - přidány služby "205": "Praha – 9-13h", "206": "Praha – 13-17h", "207": "Praha – 17-21h".
Fedex - přidány služby "96": "Fedex 2 Day", "97": "Fedex Ground", "98": "Ground Home Delivery", "99":
"Smart Post".

2.6.12

•

•
•
•

Velká změna - přesun číselníků dopravců z databáze nastavení do externích souborů.
◦ při prvním spuštění se číselníky přesunou z databáze do externích souborů.
◦ při dalším spouštění se číselníky načítají z externích souborů.
◦ Mělo by to zrychlit spouštění modulu a snížit paměťovou náročnost.
Dopravce Magyar Posta, viz kap. 2.3.
Zrušena služba ČP: "DS": "DE - Balík Do ruky s garantovaným časem dodání Ne/Sv."
Aktualizace RestSharp 107.3.0, System.Text.Json, TaskScheduler, HtmlAgilityPack.

2.6.10

•
•

Flexibee, Shoptet, Fastcentrik - přechod na globální RestClient.
Aktualizace RestSharp.

2.6.9

•
•
•

BB stažení PDF se štítky - přechod z MyWebClient na globální RestClient.
Kontrola aktualizací a novinek - přechod z MyWebClient na globální RestClient.
Aktualizace MailKit a MimeKit.

2.6.7

•

Přechod na globální RestClient pro Flexibee a pro zakázkové webhooky.

2.6.6
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•
•
•

DSV - přidání atributu del_insurance (připojištění).
Přechod na globální RestClient pro Sconto, Retailys, Pohoda.
Aktualizace RestSharp.

2.6.5

•
•
•
•

Prodloužení expirace, předělání dialogu na stažení verze po expiraci.
Oprava při práci se čtečkou – již se neposílá ENTER, ale volá se funkce.
Přechod na globální RestClient pro BB, Weby24 , SMS.
Aktualizace TaskScheduler.

2.6.1

•
•

Přechod na .NET Framework 4.7.2.
Přeinstalace MailKit, MimeKit, System.ValueTuple, Portable.BouncyCastle, System.Buffers.

2.5.50

•
•

Aktualizace RestSharp 107 a přechod na RestSharp 107 – zásadní změny v komunikaci: Shoptet,
Fastcentrik, Flexibee, Weby24, SMS, Sconto, Retailys, Pohoda, Balíkobot.
Aktualizace MailKit, MimeKit, HtmlAgilityPack, GenCode128.

2.5.49

•
•
•
•
•
•
•
•

FlexiBee - nově se kontroluje zda je položka dokladu stornovaná. Stornované položky se nenačítají.
Flexibee - načítání velkého seznamu dokladů rozděleno do více dotazů po 100 dokladech, aby se
nepřesáhla celková délka URL.
Weby24 - načítání velkého seznamu dokladů rozděleno do více dotazů po 300 dokladech, aby se
nepřesáhla celková délka URL.
Weby24 oprava - z nějakého důvodu bylo u TestConnection zakomentováno použití datumů.
Retailys - možnost načtení seznamu objednávek dle čísel.
SPS - B2A zásilky.
Hromadný trackstatus oprava - nefiltroval se seznam podle odeslaných zásilek, ale kontrolovaly se
omylem stavy všech (odeslaných i neodeslaných).
Shoptet oprava - nepropisovaly se EANy k jednotlivým položkám objednávky.

2.5.44

•
•
•
•
•
•
•

Přechod na jednu globální datovou složku místo jednotlivých datových složek. Viz kap. 2.1.
Nastavení výchozí globální datové složky na C:\ProgramData/Balikobot (po instalaci). Viz kap. 2.1.
Nastavení - příprava na sdílenou databázi s nastavením. Načítání a ukládání nastavení pro sdílenou
db s nastavením.
Rychlejší ukládání nového profilu.
Při ukládání nastavení do souboru se nejdříve aktuální profil.
Zobrazení cesty k aktuální db s nastavením v GUI s možností prokliku. Viz kap. 2.
FlexiBee oprava zápisu šarží - nově se do FB zapisuje pouze neprázdná šarže, prázdná šarže se
nezapisuje.

2.5.43

•

•
•
•

Databáze s nastavením:
◦ nově je DB s nastavením standardně zavřená a otevírá se až když je to potřeba (ukládání dat,
načítání dat atd.). Toto by mělo minimalizovat poškození databáze s nastavením.
◦ Změna ukládání šifrovaných hesel pro BB, Pohodu, Mail a SMS.
◦ Při smazání profilu se rovnou dělá Shrink.
Hláška po načtení číselníku dat z BB předělána na await.
Drobná oprava v ukládání nastavení automaty2.
Zrušen zápis do event logu při spuštění automatu na kontrolu stavů přes plánovač úloh.

2.5.42

•
•
•
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Oprava nastavování profilů při spouštění přes plánovač úloh a při změně profilů podle prefixu dokladu přizpůsobeno pro paralelní vícevláknový provoz.
Oprava vymazání dat dopravců při změně profilu.
Automatická kontrola stavů zásilek - přechod na rychlejší paralelní vícevláknový provoz.
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•
•
•

Zobrazení data stažení číselníku dopravců.
Přidána možnost, že pokud naskenuji čtečkou doklad, který je už v tabulce nahraný, tak se provede
aktualizace - nahrají se aktuální data ze zdrojového systému. Viz kap. 10.2.11.
Aktualizace DocumentFormat.OpenXml.

2.5.41

•
•

BB načítání dat – přechod na rychlejší paralelní vícevláknový provoz.
Aktualizace TaskScheduler.

2.5.40

•

Hromadné mazání štítků, hromadný tisk štítků, hromadná kontrola stavů, hromadná historie svozů –
přechod na rychlejší paralelní vícevláknový provoz.

2.5.39

•
•
•

Dopravce Liftago, viz kap. 2.3.
Zakázková úprava – zavření okna s výběrm sériového čísla po naskenování kódu 00000000000.
Aktualizace MailKit, MimeKit, RestSharp.

2.5.37

•
•

Flexibee – možnost expedice po baleních, viz kap. 10.4.7.
Aktualizace HtmlAgilityPack.

2.5.35

•
•
•

Seznam výdejních poboček v comboboxu - za název přidáno ID pobočky.
Seznam výdejních poboček Zásilkovny v comboboxu - z názvu odebrána země.
Výrazné úpravy v načítání číselníku poboček z API BB.

2.5.33

•
•
•
•
•
•
•

Přechod na kompletní asynchronní komunikaci.
Zásilkovna – načítání a zobrazování všech poboček v seznamu, nikoli pouze aktivních.
Zakázková úprava - hledání ID Zásilkovny v poznámce položky.
Oprava - v hlavní tabulce se zbytečně reagovalo 2x na změnu služby.
Přidání odkazu na návod do O programu.
Kvůli asynchronní komunikaci dočasné pozastavení možnosti napojení na obchodní váhu. Viz kap.
10.3.
UPS – parametr TermsOfTrade.

2.5.29

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Možnost smazání starých zásilek z databáze, viz kap. 2.1.5.
Maily - předělání mailu tak, aby se připojení k mailserveru udělalo pouze jednou a pak už se pouze
odesílaly maily v rámci jednoho připojení, např. při odeslání dat nebo při zjišťování stavu. Viz kap. 2.9.
Maily - snížení prodlevy při posílání mailů z 200ms na 100ms.
Výběr uživatelů – počet uživatelů navýšen na 24, viz kap. 11.11.
123kurier - parametr BANK_ACCOUNT_NUMBER.
BB - B2A zásilky - 123kurier, Raben, UPS, viz kap. 3.10.
BB DROP - přidán status 405.
BB - WHOAMI - zjištění informací o API účtu, viz kap. 2.2.
Aktualizace RestSharp, HtmlAgilityPack, BouncyCastle.Crypto a DocumentFormat.OpenXml.

2.5.24

•
•
•
•

BB - přidána expediční místa pro PPL Smart CZ a PPL Smart Europe.
Oprava chování Pohody, kdy se při tisku PDF samovolně vytváří i ISDOC pri tisku do PDF.
Oprava načítání váhy z interní poznámky.
JAPO Transport - přidán parametr ORDER_NUMBER, reference na 35 znaků.

2.5.21

•
•

Dopravce JAPO Transport, viz kap. 2.3.
Slovenská pošta - přidána služba RRA: Doporučený list.
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•
•

Sconto - přidáno načítání podle datumů a předávání ID pobočky.
Aktualizace HtmlAgilityPack a TaskScheduler.

2.5.16

•
•
•
•
•
•
•

Sloupeček pro zobrazení země.
Přidání SCONTO.
Pohoda - odečet zálohových faktur pro klienta viz 5.13.2.1.
Zvýšení timeoutu pro čekání na PDF od Pohody na 10 sekund, viz 5.13.3.
Odesílání e-mailů - zvýšení timeoutu na 60 sekund.
Expedice - změna zobrazených informací o expedovaném dokladu.
Výpis výdejních poboček v comboboxu - přidáno PSČ za název města.

2.5.12

•
•
•
•

Retailys – napojení na nové API viz kap. 8.
Aktualizace MimeKit.
UPS – parametr DelExworksCountryCode.
Webserver - přenos obrázků.

2.5.8

•
•
•
•

Picking - oprava nastavování uživatele a času při kompletně zkontrolované položce.
Přidání webserveru - zatím dostupné jen pro vývoj.
Uloženka NaPoštu - rozpoznání pobočky podle originálního ID, které přenese BSSHOP do Pohody.
Weby24 - oprava načítání hmotnosti z položky.

2.5.6

•
•
•
•
•
•

Umožněno ručně zadat cestu k adresáři s PDF doklady.
Shoptet - oprava načítání pobočky GLSParcelShop.
E-maily - doplnění jména a příjmení do šablony.
Aktualizace MailKit, Mimekit, DocumentFormat.OpenXml, HtmlAgilityPack.
DB - ukládání cílové země do DB pro vybrané klienty.
Zrušeno napojení na Sconto.

2.5.1

•

Dopravce Airway, viz kap. 2.3.

2.5.0

•
•
•

Přechod na .NET Framework 4.6.2.
Kvůli přechodu na 4.6.2 reinstalace balíčků ClosedXML, DocumentFormat.OpenXml, MailKit, MimeKit,
Microsoft.CSharp, System.Buffers, System.ValueTuple.
Instalátor - zrušena detekce nainstalovaného .NET Frameworku 4.6.2, protože 4.6.2 je defaultně
nainstalovaný na Windows 10 Anniversary Update (2016) a na Windows Server 2016.

2.4.38

•
•
•

Retailys - zrušeny comboboxy pro výběr stavů po odeslání objednávky a po doručení objednávky.
Picking - Možnost tisku primárních dokladů při ukončeném pickingu dle zaškrtávátka v nastavení.
Picking - zvýšení limitu počtu dokladů pro klienta.

2.4.37

•
•
•
•
•
•

PBH - přidání služeb RoyalMail 24h a 48h.
Zrychlení stahování seznamu poboček - přidáno GZIP=1
Shoptet - přidáno načítání pobočky GLSParcelShop.
Přidáno SCONTO.
Aktualizace Mailkit a Mimekit.
Smazání FastMember.Signed.

2.4.36

•
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WEDO Intime – B2A zásilky, viz kap. 3.10.
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2.4.35

•
•
•

Dopravce 123kurier a DB Schenker (bez ADR dopravy), viz kap. 2.3.
Oprava - při zjištění nové verze se program automaticky nezavře, protože se zobrazí zálohovací
dialog. Opraveno tak, že při zavírání programu při aktualizaci se zálohovací dialog neukazuje.
Vráceno automatické zálohování nastavení, pokud uživatel nezazálohuje při ukončení.

2.4.34

•
•
•
•
•
•

Nový dopravce DHL Freight EC, viz kap. 2.3.
PPL – přidány služby Smart CZ, Smart Europe.
Zakázková úprava - výběr přihlášeného uživatele čtečkou.
Retailys - předělání na nové API.
Oprava pro čtečku ZEBRA DS2208 - přidán parametr DTR, viz kap. 14.3.
Aktualizace RestSharp.

2.4.31

•
•
•
•
•
•

Nový dopravce DSV, viz kap. 2.3.
Dachser - B2A zásilky, viz kap. 3.10.
Zásilkovna - nové parametry CONTENT_ISSUE_DATE, CONTENT_INVOICE_NR, CONTENT_EAD,
CONTENT_MRN, INVOICE_PDF, EAD_PDF.
ČP - u vícekusové zásilky se váha nově posílá pouze u prvního balíku.
Pohoda - načtení nazvu DB ze statusu mServeru při kontrole spojení - funguje pro SQL/E1 verze
12800 a vyšší.
Aktualizace HtmlAgilityPack, Mailkit, Mimekit.

2.4.28

•
•

•

Shoptet - oprava detekce Balíkovny přímo ze Shoptetu a přes Pohodu.
Fastcentrik:
◦ oprava ukládání údajů do FC - FC změnil způsob přihlašování a filtrování objednávek.
◦ oprava přihlašování do FC - nyní automaticky předpokládám, že jsem přihlášen a přistupuji rovnou
na stránku s objednávkou. Pokud (poprvé) přihlášen nejsem, tak se provede přihlášení.
GLS – parametr pickup_date

2.4.26

•
•

Pohoda E1 - možnost zadat v nastavení název volitelného parametru, ve kterém je v Pohodě uloženo
ID výdejního místa (Zásilkovna, Uloženka atd.)
Zakázková úprava - načítání výchozích dat z volitelných parametrů: ID zásilkovny, počet zásilek, váha,
množství výchozí MU u TT.

2.4.24

•

•
•

Shoptet - oprava ukládání dat do Shoptetu – posílání cookies, aby se zapamatovala přihlášená
session. Dále také automaticky předpokládám, že jsem přihlášen a přistupuji rovnou na stránku s
objednávkou. Pokud (poprvé) přihlášen nejsem, tak mě to přesměruje na logovací stránku a přihlásím
se.
Shoptet - vylepšená detekce PSČ Balíkovny.
Fofr - 14 pozic pro tisk štítků.

2.4.23

•
•
•
•
•

Zakázková úprava - výpočet počtu zásilek podle váhy zásilky.
Nový dopravce Spring, viz kap. 2.3.
Uloženka – služba Mall Delivery.
Aktualizace MailKit a MimeKit
Cursor.wait při zavírání BB.

2.4.18

•
•
•
•

Nový dopravce Raben, viz kap. 2.3.
Toptrans - přidání ADR.
Čtečka - zvýšení timeoutu pro čtení.
PPL – parametr ADR_SERVICE.
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2.4.15

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nový dopravce Dachser a DHL Parcel Europe (PPL Parcel Connect EU), viz kap. 2.3.
Expedice oprava - před přesunem nekontrolovatelných položek se nejdříve smažou všechny již
přesunuté nekontrolovatelné položky.
Úprava fce RunExternalProgram, aby byla async.
PBH - oprava načítání poboček z číselníku BB, protože z číselníku zmizelo pole address.
BB - oprava posílání rozměrů u paletových dopravců pro každou vícekusovou zásilku zvlášť.
WEDO Intime – služby "BOXCZ - Výdejní box CZ", "BOXSK - Výdejní box SK".
PPL – služba PPL Parcel Business Europe, parametr Swap.
Zakázková úprava - výpočet počtu zásilek podle váhy zásilky.
Zakázková úprava - Evidence uživatelů.
Zakázková úprava - posílání info o zásilce na eshop.
Zakázková úprava - načtení skladové pozice z poznámky skladové karty.
Shoptet - oprava zpracování varchar1.
Shoptet - načítání pozic pokud je definováno více skladů.
Shoptet - kontrola přihlášení i pro slovenský Shoptet.
Shoptet - Balíkovna - parsování PSČ Balíkovny z názvu položky – zatí nefunkční protože Shoptet
neumí exportovat PSČ Balíkovny.
Pohoda - nacitani adresy vydejni pobocky i z nazvu polozky, nejenom z poznamky k polozce
Aktualizace Newtonsoft.Json a HtmlAgilityPack.
Formátování telefonu - zrušeno přidávání předvoleb +420 a +421.

2.4.3

•
•
•
•
•
•
•
•

Nastavena cílová platforma AnyCPU a Prefer32bit=true → vyřešení občasného problému s
nedostatkem paměti.
DB - možnost opravit databázi, viz kap. 2.1.6.
GWCZ – možnost zadat pro každou zásilku zvlášť.
PBH – výměnná zásilka.
GLS - SMS notifikace.
ČP - služba 18 a 19 (Garantované dodání v sobotu a Garantovaný čas dodání v Ne/Sv).
Přidán odkaz na Teamviewer.
Aktualizace MailKit.

2.3.46

•
•
•
•

BSShop - načítání dopravce z volitelného parametru RefVPrBsTypDopra a ID výdejní pobočky z
volitelného parametru VprBsIdOdbMista z Pohody.
Samostatné zásilky - oprava seznamu poboček pro Zásilkovnu – načítání seznamu poboček podle
zadané země.
Dopravce ROZVOZ.
Aktualizace MimeKit a MailKit.

2.3.44

•
•

Geis Cargo - možnost zadat rozměry pro každou MU zvlášť
Aktualizace HtmlAgilityPack a BouncyCastle.Crypto

2.3.43

•
•

Pohoda - možnost tisku primárních dokladů po úspěšné expedici
Aktualizace DocumentFormat.OpenXml

2.3.41

•
•

Aktualizace BouncyCastle.Crypto.
Shoptet - použití hodnoty VARCHAR1 jako interní poznámka.

2.3.40

•
•
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Úprava pro klienta – posílání variabilního symbolu i pro nedobírkové zásilky.
Úprava pro klienta – okamžité odeslání dat po vytisknutí štítku.
Balíkobot - uživatelský návod

2.3.38

•
•
•
•

Parametr Připojištění pro: PPL, Geis, Intime, DPD, UPS, PBH, GLS.
FEDEX, DHL, UPS - automatické nastavení měny pojištění podle měny dobírky.
Picking - možnost zakázat zobrazování chybového dialogu při chybě, viz 10.8.1.2.
Možnost při naskenování dokladu s již existujícím štítkem NETISKNOUT štítek znovu, viz 10.2.10.

2.3.35

•
•
•
•
•

Oprava u automaticky kontrolovaných položek - když byla jedna nekontrolovatelná položka v dokladu
vícekrát, tak se automaticky zkontrolovala jenom ta první a ta druhá už ne. Viz 10.4.2.
Pro klienta - zapnuti ostré funkce - odečítání zálohových faktur při vytváření koncových faktur z
objednávek, viz 5.13.2.1.
Pohoda - přesun zápisu sériových čísel do Pohody před vytvoření faktury z objednávky. Viz. 10.4.5.2.
Picking - možnost skenování dokladu i podle pořadového čísla krabice: 1, 2, 3 atd. Viz. 10.8.
Aktualizace TaskScheduler.

2.3.33

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Shoptet - přechod na TLS 1.2.
TNT, FEDEX, UPS a DHL Express – na vyžádání lze u vícekusových zásilek zapnout možnost zadání
rozměrů, váhy, objemu a udané ceny pro každou zásilku zvlášť, viz 3.4.2.
TNT - přidán parametr Content a DelInsurance.
FEDEX, DHL Express - nastavování InsCurrency vždy, i když je stejná jako CodCurrency.
Aktualizace HtmlAgilityPack.
Seznam uživatelů a možnost změny přihlášeného uživatele – lze zapnout jako zakázkovou úpravu na
vyžádání, viz 11.11.
Zrušení možnosti vidět heslo u textových polí s heslem.
Pohoda - znovu obnovena možnost "Doklady v Pohodě hledat v rámci zvoleného filtru".
Pohoda – při vystavování faktury lze jako datum UZP na faktuře nastavit datum vystavení objednávky,
viz 5.13.2.
Picking - možnost neukazovat v pickinglistu položky, které patří mezi nekontrolované položky, viz 10.8.
Picking - možnost načítat skladovou pozici ze zadaného volitelného parametru z Pohody E1, viz 10.8.

2.3.29

•

Export do XLS - přidán export sloupce Číslo přijaté objednávky.

2.3.27

•
•
•
•
•
•
•
•

Picking – vychystávání více objednávek současně, viz kap. 10.8.
Geis Cargo – přidány služby Home Delivery a Home Delivery Premium.
Zakázková úprava pro klienta – tisk vlastního štítku pro osobní odběr.
Zakázková úprava pro klienta – cizojazyčné e-mailové šablony, viz 2.9.4.
Zakázková úprava pro klienta – ukládání červených/zelených štítků k dokladu do Pohody při
odeslání/doručení zásilky.
Flexibee – při generování PDF faktury se v názvu PDF souboru použije číslo faktury z FB, viz 6.13.1.
BB - zrušena kontrola formátu PSČ.
Aktualizace MailKit, DocumentFormat.OpenXml.

2.3.18

•
•
•

PBH - možnost zadat content_data (do GB).
Pohoda - do textu o generování faktur z objednávek přidáno info, že Balíkobot pouze vytvoří vydanou
fakturu z přijaté objednávky, neřeší odpočel záloh ani odpočet plateb, viz kap. 5.13.2.
Pohoda - možnost přidat ISDOC do mailu s PDF fakturou (od verze Pohoda 12700), viz tip v kap.
5.13.3.

2.3.17

•

Automaty – opraveno čekání na PDF z Pohody.

2.3.16

•

Paletová přeprava - možnost zadat rozměry jednotlivých manipulačních jednotek pro vybrané paletové
dopravce.
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•

Roztažení formuláře Parametry.

2.3.15

•
•
•
•
•
•

Možnost nahrávat štítky dle datumu vytvoření/vytisknutí/odeslání, viz kap. 3.12.
Úprava formátu poboček ČP v comboboxu poboček (pro balíkovny a výdejní pošty).
Zakázková úprava – cizojazyčné e-mailové šablony, viz kap. 2.9.4.
Úpravy při zavírání a otevírání databází.
Změna názvů filtrovacích zaškrtávátek ve filtru nad tabulkou, viz kap. 3.3.7.
Aktualizace ClosedXML a HtmlAgilityPack.

2.3.13

•
•
•
•

Zakázková úprava – kopírování názvu firmy do jména, pokud jméno neexistuje.
BB Add() a AddB2A() - doplněny chybové hlášky pro kódy 403 a 503.
TrackV3 - kvůli zpětné kompatibilitě se pro podstavy status_id_v2=0.x vrací z BB status_id=2, takže
musím pro podstavy 0.x nastavit hlavní status_id=0, aby fungovaly Automaty2
Aktualizace DocumentFormat.OpenXml.

2.3.12

•
•
•
•
•

Picking - číselné a barevné odlišení objednávek, oprava názvu sloupců EAN a Číslo dokladu s
čárovými kódy, ukládání nastavení sloupců hned po zavření formuláře.
Možnost filtrování dle vytisknutých/nevytisknutých štítků (viz kap. 3.3.7) a ukládání informace o
vytisknutí štítku do databáze.
FlexiBee - oprava při testu připojení do FB.
Pohoda tisk PDF – čekání na PDF z Pohody, pokud se PDF generuje pomalu (hlavně u síťových
disků).
Přesunutí volby na odškrtnutí řádků po tisku mezi neplacené funkce, viz kap. 2.8.3.

2.3.8

•
•
•
•
•
•

BB - Přejmenování InTime a Uloženka na WEDO.
Zakázková úprava pro klienta - ukládání PDF se štítky do adresáře.
Picking – zkušební ostrý provoz
Aktualizace TaskScheduler.
Odesílání mailů s přílohami - výpis chyby v případě, že příloha neexistuje.
Odesílání mailů s PDF doklady z Pohody - po vytvoření PDF dokladu z Pohody se kontroluje, zda
vytvořený soubor opravdu existuje.

2.3.3

•
•
•
•
•

Přidáno rozpoznávání ID pobočky v názvu města ve formátu (Praha 1 [XXX]) - původně bylo pouze pro
Zásilkovnu, nyní i pro ostatní dopravce.
BB sledování zásilek a odeslání dat – doplněny hlášky pro chybové stavy 503.
Odeslání dat u Pohody - zrušení požadavku mít zaškrtnuto Přiložit do e-mailu fakturu z Pohody v PDF,
když expeduji z obj., vytvářím z obj. fakturu a chci fakturu hned při odeslání dat přiložit do mailu (=
mám zaškrtnuto Vytvořenou fakturu chci přiložit do e-mailu).
Shoptet – načítání sériového čísla u položek.
Aktualizace MimeKit.

2.3.2

•
•
•
•

Balíkobot - zrušení povinnosti zadávat váhu u Uloženky.
Hlavní tabulka – možnost změnit si pořadí sloupců.
Pohoda - tisk faktury do PDF - PDF se po přiložení do e-mailu pojmenuje podle čísla faktury.
Picking - tisk, ukládání viditelnosti/šířky/pořadí sloupců v pickovací tabulce.

2.3.1

•
•
•
•
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Dopravce Fedex.
Možnost zadat poznámku u Zásilkovny.
Fofr - přidán parametr Volume.
Příprava na Picking.
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2.2.68

•
•
•
•

Odeslání dat – opravena chyba u FlexiBee u samostatných zásilek, kdy se informace o samostatné
zásilce omylem snažila uložit do FlexiBee.
Zakázková úprava cizojazyčných mailů.
Třída MyWebClientNew – připraveno na řešení chyby při přímém tisku: The server committed a
protocol violation.
App.config – připraveno na řešení chyby při přímém tisku: The server committed a protocol violation.

2.2.66

•
•
•
•

Filtry nad hlavní tabulkou – při vyhledávání se hledá ve všech řádcích (s filtrem i bez), a pokud je
hodnota nalezena v řádku, který nesplňuje daný filtr (je skrytý), tak je zobrazena hláška.
Filtry nad hlavní tabulkou - zrušena aplikace filtru ihned po přidání nového řádku do tabulky, a po
kontrole expedice.
Shoptet - možnost načtení více položek se stejným kódem ze seznamu produktů.
Shoptet - načítání ID skladové zásoby ze seznamu produktů.

2.2.65

•

Filtry nad hlavní tabulkou - přidání filtru nad pro zobrazení zásilek bez zkontrolované expedice/se
zkontrolovanou expedicí/všech.

2.2.64

•
•

Hlídání vytváření štítků a odesílání dat dopravcům v rámci různých profilů a různých API klíčů, viz kap.
2.7.3.
Možnost uložení licence hromadně do všech profilů, viz kap. 10.1.1.

2.2.62

•
•
•
•

Možnost zálohování datových souborů - před ukončením programu nebo periodické zálohování. Viz
kap. 2.1.1 a 2.1.2.
Pohoda - zrušena možnost "Doklady v Pohodě hledat v rámci zvoleného filtru", protože to Pohoda
neumí.
Pohoda - oprava při vytváření cizoměnové faktury z cizoměnové objednávky.
Aktualizace MailKit/MimeKit 2.10.

2.2.60

•
•
•
•
•

Weby24 - načítání dat z feedu podle prefixu.
PBH - Econt - rozšíření o branch_id.
Flexibee - místo určení - pokud není zadán mobil v kontaktu, použije se číslo z tel.
Flexibee - přehození zápisu dat do FB PŘED odeslání mailu (příprava na expedici se šaržemi).
Aktualizace HtmlAgilityPack.

2.2.58

•

Když je v adrese víc e-mailů, tak se do Balíkobotu pošle jen první.

2.2.56

•
•
•
•

Rozšíření PBH o Correos a 123 Kuriér.
Ošetření stavu, když jsou špatně zadané API klíče BB.
Volitelné napojení na převodky u Pohody.
Pohoda - ošetření stavu, když neběží mServer.

2.2.55

•
•
•
•

Zrušena kontrola vyplněné kontaktní osoby, nyní se kontroluje přímo v API BB.
Zakázková úprava pro klienta - pokud v adrese chybí kontaktní jméno, dá se tam automaticky název
firmy.
Shoptet oprava - při zápisu dat do Shoptetu se mazaly hodnoty z dodatečných polí v shoptetí
objednávce.
Automaty oprava - do CSV se u k zásilkám omylem vypisovaly chyby z předchozích zásilek.

2.2.54
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•
•
•
•

Nový dopravce DHL DE.
Dopravce DHL - zrušena kontrola povinného zadání popisu obsahu zásilky.
Možnost spuštění/zastavení mServeru při spuštění/ukončení Balíkobotu, viz kap. 11.10 a 5.5.2.
Aktualizace HtmlAgilityPack.

2.2.53

•

Po kontrole spojení na BB úprava hlášky tak, aby klient byl upozorněn na nutnost stáhnout data
dopravců, viz kap. 2.2.1.

2.2.52

•
•

Weby24 – automatické rozpoznání profilu podle prefixu dokladu po napípnutí dokladu čtečkou.
Aktualizace HtmlAgilityPack.

2.2.51

•
•

Weby24 - opravy
ČP - doplnění služeb: Doručení 8-14, Doručení 13-19, Dodejka, Do vlastních rukou, Prodloužení
odběrní lhůty, Paleta (pro Balík Nadrozměr).

2.2.50

•
•
•

FlexiBee – možnost používat ve FlexiBee podrobnější štítky podle TrackStatus V2, viz kap. 6.4.1 a
6.12.2.1.
Weby24 - načítání hmotnosti a objemu skladových položek. Oprava hlášky, když nefunguje export.
Nastavení/Výchozí služby dopravce (kap. 2.4):
◦ setřídění řádků v tabulce dle názvu dopravce
◦ u Zásilkovny výpis pouze služeb bez poboček
◦ výchozí služba se nenastavuje automaticky na první službu podle abecedy, ale klient si musí
výchozí službu vybrat sám.

2.2.49

•
•
•

Automaty2 - možnost nastavit si jednorázové nebo opakované spouštění akcí, viz kap. 10.7.
Tlačítko Smazat data přidáno i do tabulky pro jednotlivé řádky, viz kap. 3.7.2.
Ukládání ID stavu zásilky do databáze.

2.2.48

•
•
•

FlexiBee - napojení na skladové doklady (výdejky/převodky/výroba).
Při automatické kontrole stavu zásilek se případné chybové hlášky ukládají i do XLS reportu.
Aktualizace ExcelNumberFormat a Portable.BouncyCastle.

2.2.47

•
•
•

Možnost nastavit si jako variabilní symbol hodnotu z pole Doklad (při expedici z přijatých objednávek
Pohody).
Napojení na Weby24.cz.
Aktualizace RestSharp.

2.2.45

•
•
•
•
•

Automaty2 - přidán checkbox, který aktivuje nebo deaktivuje akce pro daný stav (kap. 10.7).
Automaty2 oprava – nezohledňovalo se nastavení automatů při změně profilu.
Automaty2 - možnost přidat do e-mailu PDF fakturu z Pohody, když klient expeduje z objednávek a má
nastaveno vytváření vydaných faktur v Pohodě z přijatých objednávek po odeslání dat dopravci (kap.
5.13.2).
Po ukončení aplikace se automaticky zazálohuje soubor s nastavením (kap. 2.7.2).
Po akci „Smazat data“ se z hlavní tabulky smažou pouze řádky, které byly označené ke smazání.
Nesmaže se celá hlavní tabulka, zbylé řádky se ponechají v tabulce (kap. 3.7).

2.2.44

•
•
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Nové stavy zásilek v buňce s aktuálním stavem zásilky v hlavní tabulce (TrackStatusV2) a v automatech
(TrackV3).
Weby24 - posílání status_id_v2 podle TrackStatusV2.
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2.2.43

•
•
•
•

Pohoda - možnost na faktuře vygenerované z objednávky nastavit jako variabilní symbol číslo
objednávky.
Pohoda dobírka - řešení pro uživatelské typy plateb, viz kap. 5.8.
Zásilkovna – možnost zadat v parametrech číslo popisné + orientační (parametr rec_house_number).
DPD – možnost zadat PDF fakturu pro celní účely (parametr invoice_pdf).

2.2.40

•
•
•
•
•
•
•

Přehledy – volba, zda se vícekusové zásilky budou započítávat do celkového součtu podle skutečného
počtu balíků v zásilce, a nebo jako jeden balík. Viz kap. 3.11.
Příprava napojení na Weby24.cz.
Zakázková úprava pro klienta – zobrazení pouze vybraných manipulačních jednotek u TopTrans.
Zakázková úprava pro klienta – použití názvu firmy, pokud v adrese neexistuje kontaktní jméno.
Zakázková úprava pro klienta – doplnění výchozího e-mailu, pokud v adrese neexistuje e-mail.
Oprava u poboček Zásilkovny - pokud není nastaven dopravce v Pohodě, dopravce se nastavuje přes
mapování, mapuje se virtuální pobočka Zásilkovny a zároveň je ID výdejní pobočky nastaveno přes
interní poznámku.
Odeslání informací o stavu zásilky na webhook weby24.cz.

2.2.34
Shoptet – oprava rozpoznání pobočky při dopravě ČP – Na poštu.
2.2.33
Česká pošta:
• přidána služba OLZ (Obyčejná listovní zásilka mezinárodní)
• možnost nastavit měnu pojištění
• možnost vyplnit data pro celní prohlášení (kap. 11.9).
2.2.32
• Dashboard - přehledy vyexpedovaných zásilek, viz kap. 3.11.
• Možnost obnovení dokladů v hlavní tabulce (pro Pohodu, FB a Shoptet), viz kap. 11.8.
• Zakázková úprava pro klienta - cizojazyčné šablony e-mailů, viz kap. 2.9.4.
• Shoptet oprava - při ukládání čísla zásilky do Shoptetu se mazala poznámka.
• Příprava na zdrojový systém Weby24.
• Do comba se seznamem agend (pro načítání čtečkou) nastavuji aktuálně otevřenou databázi.
2.2.28
• Zakázková úprava pro klienta - posílání VS i u nedobírkových zásilek.
• Expedice - možnost zapnout si zobrazení obrázků u jednotlivých polože, viz kap. 10.4.11.
• Do hlavní tabulky přidán sloupec se jménem uživatele, který vytvořil štítek.
• Změna formátování datumu vytvoření a datumu svozu v hlavní tabulce - přidán čas.
2.2.27
• Zakázková úprava pro klienta – rozlišení zdrojového systému na základě prefixu čísla dokladu.
• Expedice – automaticky se nastaví kurzor do pole se zadáním počtu kusů, aby se nemuselo klikat myší.
• Expedice - po nastavení kurzoru do pole se zadáním počtu kusů se automaticky označí číslo v poli, aby se
číslo nemuselo mazat, ale přepsalo se samo při stisku jakékoli klávesy.
• Expedice oprava - při načítání dodavatelských čárových kódů se omylem smazalo sériové číslo u položky.
2.2.26
• V mapování dopravců můžete mít více názvů dopravců nebo více názvů položek u jedné konkrétní služby
(odděleno středníkem), viz kap. 2.5.1.
2.2.25
• Individuální úprava pro klienta - automatické odeslání dat dopravci ihned po vytisknutí štítku.
• Úprava expedice sériových (evidenčních) čísel z Pohody, viz kap. 10.4.5.1.
• Prémiová funkce pro automatickou aktualizaci číselníků dopravců je nově vždy ZDARMA, viz kap. 2.2.2.
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2.2.22
• Možnost používat proměnné v předmětu e-mailu.
• Nastaven výchozí předmět e-mailů.
2.2.21
• PBH - přidán dopravce ACS (Řecko)
• Volitelné upozornění před expirací licence na prémiové funkce, viz kap. 10.1.2.
• Volitelná automatická kontrola aktualizací po spuštění, viz kap. 11.12.1.
• UPS – přidána možnost nastavit mu_type – typ obalu.
• UPS – přidán parametr Content a Reference.
• DHL – přidán parametr WY a InvoicePDF - možnost přiložit PDF fakturu pro celní prohlášku.
2.2.19
• Oprava posílání e-mailů s obrázky, aby se správně zobrazovaly v Gmailu.
2.2.18
• Dopravce FOFR včetně možnosti zadat ADR přepravu, viz kap. 3.8.1.
2.2.17
• Možnost výběru ze 14ti pozic při tisku štítků Toptrans.
• Dopravce FOFR - zatím bez parametru ADR
• Zásilkovna - úprava rozpoznávání poboček
• Příprava na ADRUNITS
• Oprava nastavení vypočtené váhy u výchozí manipulační jednotky
2.2.16
• Zrušena detekce slov Česká pošta/Slovenská pošta v názvu dopravce. Pro dopravce Česká
pošta/Slovenská pošta by se mělo používat mapování dopravy (kap. 2.5.2), protože v názvu dopravce
může být třeba Uloženka-Česká pošta atd.
• Zakázková úprava – klient vyžaduje do real_order_id dávat číslo přijaté objednávky (pole Doklad v
Pohodě).
2.2.15
Oprava vyhledávání poboček Zásilkovny v Pohodě.
2.2.14
Úprava vzhledu comboboxů s filtry pro Pohodu nad hlavní tabulkou.
Shoptet - oprava filtrování datumů
Do funkce Totální smazání dat doplněn počet mazaných dokladů.
Do HTTP hlavičky pro komunikaci s Balíkobotem přidán parametr BB-Partner.
2.2.13
Zakázání možnosti vidět heslo pro SQL server.
Oprava vzhledu záložky O programu.
Messenger oprava - rozměry není potřeba vyžadovat, protože se dají zadat defaultní rozměry přímo v
klientské zóně.
u mailu odstraněna hláška o tom, že už se nenastavuje zabezpečení SMTP
2.2.12
Oprava nastavování stavu objednávky ve Fastcentriku.
2.2.11
U automatické kontroly stavu zásilek bylo opravena chyba ohledně datumu.
Zakázková úprava pro klienta – z čísla výdejky se odstraní písmena, aby se číslo mohlo použít jako variabilní
symbol.
2.2.8
Možnost samostatného znovuprovedení akcí po odeslání dat dopravci (odeslání e-mailů, SMS, zápis dat do
Pohody/FlexiBee atd.) a nebo v historii svozů.
2.2.3
PBH - dopravce BG Econt.
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Změna výsledku odeslání dat z "Svoz objednán" na "Data odeslána".
Zrušena detekce slov PPL/DPD/UPS v názvu dopravce. Pro dopravce PPL/DPD/UPS by se mělo používat
mapování dopravy (kap. 2.5.2), protože v názvu dopravce může být třeba Uloženka-DPD atd.
Možnost uložení profilu před načtením nového profilu na záložce Profily.
Uvedení názvu vybraného profilu do hlavičky hlavního formuláře.
Pohoda - možnost při vytváření faktury z objednávky nastavit jako VarSymb na faktuře číslo z pole Doklad v
objednávce.
2.2.2
Možnost aktualizace jednoho řádku ze zdrojového systému (Pohoda, FlexiBee atd.), viz kap. 3.3.4.
Přidání parametru Neskladné pro dopravce ČP.
Přidání dopravce Messenger.
2.1.65
Přidáno rozpoznání výdejní pobočky Zásilkovny z fakturační adresy při importu objednávek z EshopRychle,
viz kap. 2.6.2.
2.1.62
Větší bezpečnosti síťového provozu, viz kap. 2.1.3.
Možnost obnovení jednoho řádku z databáze balíkobotu.
Zakázková úprava pro klienta: u objednávek se do VS dává hodnota z pole Doklad.
2.1.58
Načítání seznamu pouze aktivních manipulačních jednotek, namísto všech manipulačních jednotek.
Odeslání dat - pokud byl úspěšně odeslán svoz a znovu kliknu na tlačítko Odeslat data, tak vyskočí dialog s
dotazem, že data už byla odeslána a zda se mají odeslat znovu.
Vyřešení stavu 208 u odeslání dat – při stavu 208 nyní svoz normálně projde včetně návazných akcí.
Ukládání času posledního uložení záznamu a název posledního uživatele.
2.1.56
Intime - B2A, výměnná zásilka.
Samostatné zásilky - u Zásilkovny zrušeno řazení služeb abecedně.
Vylepšení síťového režimu.
2.1.55
Zakázková úprava pro klienta - výpočet počtu balíků na základě hmotnosti zásilky.
Ve výchozím nastavení je nově zakázáno přepisování štítků.
Automatické uložení nastavení do aktuálního profilu před změnou profilu.
Balíkobot, FastCentrik, Retailys, SMS - přidání chybějící podpory TLS1.2.
2.1.54
Flexibee - popisnější chybová hláška při chybně vyplněných přihlašovacích údajích.
Automaty - propojení na FastCentrik - zápis čísla zásilky a stavu zásilky do Fastcentriku, viz kap. 10.6.2.6.
Možnost používat ve vstupní datové struktuře velká i malá písmena, viz kap. 3.2.
Zvýšení počtu balíků z 20 na 60.
2.1.52
FlexiBee - podpora TLS 1.2
Volitelné silné pípnutí, když není nalezena položka nebo doklad při načtení čtečkou.
Zakázková úprava pro klienta – nastavení parametru SWAP podle existence dokladové položky s kódem
VYMENA.
2.1.50
Ověření věku příjemce pro PPL a GLS.
Zakázková úprava pro klienta – ukládání balíkových dat k vydané faktuře i k navazující přijaté objednávce ve
FlexiBee.
2.1.48
Zakázková úprava pro klienta – načítání počtu balíků, váhy balíku a ID Zásilkovny z volitelných parametrů z
Pohody E1.
2.1.45
Automaty2 – akce na základě stavu zásilky, viz kap. 10.7.
Přesunutí změny stavů objednávek v Shoptetu na základě stavů zásilek z karty Automaty na kartu Automaty2,
viz kap. 10.7.1.
Oko pro heslo do Pohody SQL.
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2.1.44
Výpočet objemu ze skladových položek a načítání objemu z Pohody a z FlexiBee, viz kap. 10.3.2.
Nastavení načtené váhy k výchozí manipulační jednotce, pokud se jedná o paletovou zásilku, viz 10.3.1.
PBH - rozšíření o výdejní místa UPS.
2.1.42
PBH - rozšíření o výdejní místa u Slovenská pošta a InPost kurýr Polsko.
Dopravce Gebrüder Weiss CZ.
Parametr Region u DHL.
Zrušení údajů Poznámka a Datum u odeslání dat dopravcům.
Úprava vzhledu Automaty/Shoptet/Stavy objednávek v Shoptetu.
Úprava rozpoznávání dopravců GW CZ a GW SK podle názvů.
2.1.41
Možnost změny stavu objednávky v Shoptetu na základě stavu zásilky.
Expedice - do expediční tabulky do názvu produktu se přidává i text z poznámky produktu.
2.1.39
Intime – přidána PUP Výdejní místa CZ
TopTrans - parametr DeliveryDate
Doplněna země do adresy do hlavní tabulky
První verze napojení na Shoptet, viz kap. 7.
Úprava pro klienta – u Intime se do čísla dokladu real_order_id dává VS
Oprava detekce poboček zásilkovny - detekce pobočky: Brno, Líšeň, Jírova (computer) 2894/10
2.1.35
Oprava detekce poboček Zásilkovny podle adresy ze Shoptetu.
Automaty - propojení na Shoptet - zápis čísla zásilky a stavu zásilky do Shoptetu, viz kap. 7.8
2.1.32
Oprava detekce poboček Zásilkovny a ČP.
ČP - přidány služby "RRP": "Doporučená zásilka Prioritní", "SRP": "Doporučená zásilka Prioritní – standard".
2.1.31
Samostatné zásilky - seznam dopravců a služeb tříděný dle abecedy.
Vyplnění výchozí manipulační jednotky přímo do štítku podle nastavení výchozích manipulačních jednotek v
Nastavení/Dopravci. Tím pádem už se před tiskem štítku nemusí otevírat parametry zásilky a potvrzovat
manipulační jednotky.
2.1.30
Možnost přiložit do mailu PDF výdejku, viz kap. 5.13.3.
B2A zásilky pro TopTrans.
Detekce pobočky Zásilkovny typu: Praha 20, Horní Počernice, Náchodská 712/104 - Almi železářství.
2.1.29
Kontrola obsahu zásilky – vyřešen problém s položkami s nulovým množstvím.
2.1.28
Možnost nastavení měny pro pojištění zásilky pro vybrané dopravce.
Přidání atributu reference pro DPD, PBH, SPS, Intime, TopTrans, TNT.
Ukončení dopravce DHL Parcel SK.
2.1.27
Oprava nastavení měny zásilky - pokud je zásilka bez dobírky a bez štítků a ještě nikdy žádná měna nebyla
nastavena, tak se nastaví měna dle Pohody, jinak se ponechá již nastavená měna.
Individuální úprava pro klienta - po vytisknutí štítku se hned odešlou data k tomuto jednomu štítku.
2.1.26
Přidáno rozpoznání výdejní pobočky Zásilkovny z dodací adresy při importu objednávek z EshopRychle, viz
kap. 2.6.2.
2.1.25
Oprava ve funkci pro nastavení automatických úloh pro odesílání dat a kontrolu stavů v Plánovači Windows
přes tlačítka.
2.1.23
Sériová čtečka – umožněn alternativní způsob čtení dat kvůli čtečkám Virtuos. Viz kap. 10.2.4.
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Možnost nastavení vlastní měny v parametrech zásilky. Můžete mít tedy fakturu v Kč a udanou cenu zásilky v
EUR.
Možnost zobrazit heslo v editačních polích - ikonka OKO.
Prodloužena platnost aplikace do 2021.
2.1.22
Načtení ID pobočky Zásilkovny z kódu položky podle názvu položky (zakázková úprava pro konkrétního
klienta, ale může využít kdokoli).
2.1.20
Možnost nastavení automatických úloh pro odesílání dat a kontrolu stavů v Plánovači Windows přes tlačítka,
viz kap. 10.6.1.6 a 10.6.2.7.
Dopravce GW – přidány nové služby.
Možnost během expedice načítat skladové karty online z Pohody podle čárového kódu, pokud není položka
nalezena v expedovaných položkách, viz kap. 10.4.8.
2.1.18
ČP a SP – možnost nastavovat výdejní pobočky přes seznam poboček. Výchozí pobočka se nastaví podle
PSČ v adrese.
Pohoda – možnost vytvořit vydanou fakturu z přijaté objednávky (kap. 5.13.2).
2.1.17
FlexiBee - oprava načítání seznamu firem, pokud je dostupná jen jedna firma.
Uloženka, DPD, Geis, Zásilkovna – přidána služba pro ověření věku.
GW - parametr Terms Of Trade.
2.1.16
ČP a Intime - načítání ověření věku z interní poznámky v Pohodě.
Možnost výběru, odkud se budou nahrávat data z Pohody - z interní poznámky, z obyčejné poznámky atd., viz
kap. 5.6.
2.1.15
Instalátor je nyní podepsán elektronickým podpisem.
ČP, Intime – přidána služba pro ověření věku.
Zvýšení počtu kusů zásilky na 20.
Do interní poznámky do Pohody se na první místo ukládá stav zásilky a datum stavu, a potom číslo balíku a
URL.
2.1.14

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Možnost hledat adresu výdejní pobočky v položkách dokladu podle více zadaných kódů najednou,
kódy se v Nastavení/Výdejní pobočky oddělují středníkem.
Nový parametr return_final_carrier_id u Zásilkovny – možnost získat sledovací URL na web cílového
dopravce místo na web Zásilkovny.
Informace o expiraci prémiové licence se zobrazuje v hlavičce hlavního formuláře.
Do seznamu výdejních poboček v hlavní tabulce se u všech dopravců nově nahrávají jen pobočky
související se zadanou zemí v adrese. Pokud není země v adrese zadaná, bere se výchozí země v
Nastavení/Ostatní.
Možnost vytvářet B2A štítky pro GLS.
UPS – parametr EMAIL_NOTIFICATION.
ČP a PPL – parametr REFERENCE.
Možnost výběru výdejní pobočky u PPL Connect.
Do seznamů služeb a výdejních poboček se nově nenastavuje automaticky první položka. Pokud není
nic přednastaveno, tak se nevybere žádná položka a uživatel si ji musí vybrat sám.
Při automatické kontrole stavů zásilek se do Pohody do textu stavu přidává také kód stavu.
Při odesílání e-mailů lze použít i zastaralý protokol TLS, kvůli některým zastaralým mailserverům.

2.1.9
Možnost tisku štítků ve formátu ZPL – viz kap. 2.8.2.3.
2.1.6
Možnost vytvářet B2A štítky – viz kap. 3.10.
Geis – přidán parametr Volume.
2.1.5
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Příprava na B2A štítky.
Oprava pro klienta – podpora HTTP komunikace přes TLS1.2.
2.1.4
Nad hlavní expediční tabulku i nad tabulku se samostatnými zásilkami byly přidány dodatečné filtry – možnost
zobrazovat zásilky se štítkem/bez štítku, odeslané/neodeslané, doručené/nedoručené.
Oprava – v tabulce se nyní při hromadné zaškrtnutí řádků zaškrtávají pouze viditelné řádky, ne všechny.
2.1.1
Možnost práce se samostatnými zásilkami mimo vazbu na účetnictví.
Úprava pro Pohodu 12300. Pohoda 12300 a vyšší používá kódování utf-8 pro přihlašování přes mServer.
Předchozí Pohody používaly windows-1250. Nová verze balíkobotu toto řeší – uživatel si nastaví verzi Pohody
při přihlašování z balíkobotu. Problém se týká pouze uživatelů, kteří mají přihlašovací údaje do Pohody s
diakritikou.
Zásilkovna - zrušení parametru content_currency v celním prohlášení.
GLS – přidány parametry reference, sm1_service, sm2_service, sm1_text. Přidány služby Guaranteed 24
Service Business Parcel, Guaranteed 24 Service Express Parcel, Guaranteed 24 Service ShopDelivery.
2.0.59
Oprava – použití nové knihovny MailKit pro odesílání e-mailů i pro odesílání reportů při automatickém předání
dat a automatické kontrole stavů zásilek.
Příprava na zadávání samostatných zásilek.
2.0.58
Možnost uložit nastavení balíkobotu do souboru a nahrát nastavení balíkobotu ze souboru.
Drobná optimalizace při načítání seznamů poboček a služeb do comboboxů v hlavní tabulce.
Do seznamu služeb a poboček Zásilkovny v hlavní tabulce se nově nahrávají jen pobočky související se
zadanou zemí v adrese. Pokud není země v adrese zadaná, bere se výchozí země v nastavení balíkobotu v
Nastavení/Ostatní.
Nová knihovna MailKit pro odesílání e-mailů. Umožňuje SMTP komunikaci přes SSL/TLS.
2.0.52
Možnost přiložit PDF fakturu do automatického e-mailu klientovi pro Pohodu a FlexiBee.
2.0.49
Celní prohlášení – příprava na to, aby se tabulka pro celní prohlášení předvyplnila podle položek dokladu,
zatím nenasazeno v ostrém provozu.
2.0.48
Individuální úprava pro klienta – převod EUR měny a udané ceny na lokální měnu států mimo eurozónu.
Pokud je shodná kontaktní osoba a firma, tak se na štítek tiskne pouze kontaktní osoba bez firmy.
2.0.46
Flexibee – výpočet hmotnosti zásilky na základě hmotnosti ceníkových položek.
2.0.45
Přidán dopravce Gebrüder Weiss.
2.0.44
Oprava FlexiBee – nastavení neomezené velikosti stránky.
2.0.43
Zakázková úprava pro klienta – přenos kódů položek z Pohody do poznámky k zásilce.
2.0.41
Možnost nastavení výměnné zásilky přes interní poznámku – parametr swap:1;
2.0.40
GLS – možnost výměnné zásilky.
2.0.39
Zakázková úprava pro klienta - posílání SMS pouze při expedici na jejich výdejní místa.
Pohoda - připraveno na název systémové databáze PohodaSys.mdb od verze POHODA 12300.
Zásilkovna - přidání parametru Region.
UPS - přidání parametru SWAP, DEL_EXWORKS
2.0.38
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Expedice - umožněna kontrola i záporného množství položky.
Oprava u Zásilkovny - rozpoznání pobočky typu Praha 14, Slefi.cz, Hloubětín (Metro B), Poděbradská 489.
Oprava – Váha z Pohody z položky se načítá pouze u zásilek, které nemají vytvořené štítky.
2.0.37
Možnost nastavení počtu balíků podle množství vybrané položky v dokladu.
2.0.36
Výpočet váhy zásilky na základě hmotností skladových položek z Pohody.
2.0.35
Přidána možnost výběru agendy pro načítání dokladů čtečkou přímo pod hlavní tabulku.
2.0.34
Zakázková úprava pro klienta – odesílání dat o svozech a stavech zásilek na HTTP adresu.
Možnost nastavení PSČ pro balík NaPoštu a balík DoBalíkovny také přes interní poznámku v parametru
pobocka.
Intime - rozšíření o služby Parcel EU a Parcel EU+.
Úprava vzhledu tabulky pro celní prohlášku.
Zásilkovna - přidání parametrů do celního prohlášení pro zasílání do Švýcarska.
2.0.31
Zakázková úprava pro klienta – úprava VS, výpis textu objednávky na štítek jako reference a odesílání dat na
HTTP adresu.
2.0.29
Drobná úprava v SMS modulu.
2.0.28
Při generování štítku ošetřen návratový status 403 - Přepravce není pro použité klíče aktivovaný.
UPS - přidána note a odebrání content_customs_code
Toptrans - přidán Content do MU jednotek, přidány další parametry
Oprava načítání poboček Zásilkovny z číselníku BB - do názvu přidávám i ulici a město, pokud tam nejsou.
2.0.27
Úprava štítku pro vlastní dopravu pro klienta pro tisk na Zebru.
Nová služba ACTIVATEDSERVICES – zobrazování pouze zasmluvněných služeb.
Dobírková měna se nyní posílá vždy u všech dopravců, i když se nejedná o dobírku – je to kvůli připojištění.
Nastavení výchozí šablony pro sms a e-mail po čisté instalaci.
2.0.26
Prodloužení platnosti aplikace do 2020.
Oprava výpisu výchozích služeb dopravců.
Do instalátoru přidána knihovna PDFSharp a aktualizovány balíčky.
SPS – přidána služba Export (mezinárodní zásilky)
Možnost tisku vlastních štítku pro vlastní dopravu pro klienta.
2.0.25
ČP - přidány služba RR doporučená zásilka a BN balík nadrozměr.
2.0.24
Zásilkovna - přidány parametry DELIVERY_COSTS, DELIVERY_COSTS_EUR a tabulka pro možnost
vyplnění celního prohlášení pro zásilky mimo EU.
Zvýšení dobírky a udané ceny na 10.000.000.
2.0.22
Přidány doplňkové parametry pro dopravce SPS.
TNT a UPS – přidána tabulka pro možnost vyplnění celního prohlášení pro zásilky mimo EU.
2.0.21
Oprava chyby v automatickém odesílání dat dopravcům a v automatické kontrole stavu zásilky, pokud klient
má různé profily s různými API klíči, ale ve všech profilech má stejnou účetní jednotku Pohody.
Oprava občasného duplicitního zápisu stavu zásilky do Pohody.
Při použití funkce Smazat data se program pokusí smazat i štítky z klientské sekce balíkobotu, aby tam
zbytečně „nevisely“.
Možnost kontroly expedice přes dodavatelské čárové kódy pro Pohodu E1.
Přidán dopravce SPS - Slovak Parcel Service.
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Uloženka - přidány služby Expres kurýr SK, Expres na poštu SK, BalíkoBOX SK, Depo SK.
2.0.16
Pohoda – možnost expedice výrobních/sériových čísel a šarží.
Retailys – podpora TLS 1.2, cachování seznamu produktů při načítání objednávek.
FlexiBee – oprava načítání položek dokladu u vydaných faktur.
2.0.13
Přidány výdejní pobočky pro DHL Parcel SK - International.
2.0.12
Přidán dopravce TNT a DHL Parcel SK.
2.0.11
Důležitá oprava chyby, kdy po změně profilu program chybně pracoval s původní (nezměněnou) databází.
Možnost načítání jednotlivých dokladů z Pohody pouze v rámci vybraného filtru.
Přidáno napojení na FlexiBee.
Zakázána editace parametrů zásilky, pokud již existuje vygenerovaný štítek.
Oprava chyby, kdy po změně datového stroje nebo názvu databáze program chybně pracoval s původní
(nezměněnou) databází (změna IČ u Pohody a Retailysu).
2.0.9
Příprava na napojení na FlexiBee.
Tlačítko pro vytvoření uživatelských parametrů v Pohodě E1.
Zásilkovna – nově se vyhledá pobočka i podle celého jména pobočky zadaného v položce dokladu.
Automat pro odesílání dat dopravcům - možnost výběru dopravce.
2.0.7
Individuální úprava – odesílání e-mailů přímo klientovi.
2.0.6
Možnost zadat výměnnou zásilku – parametr swap.
PBH - úprava výběru poboček, přidány pobočky pro Rakouskou poštu.
Oprava sledování stavu zásilek, pokud je vrácena chyba 503.
2.0.4
Automatické odesílání dat dopravcům.
Možnost spouštění automatického odesílání dat dopravcům přes příkazovou řádku.
Přidána drobná prodleva při posílání e-mailů a SMS mezi jednotlivými iteracemi - prevence zahlcení serverů.
Do databáze zásilek se nově ukládá také telefonní číslo a e-mail příjemce, dále pak číslo zakázky a číslo
objednávky.
Individuální úprava - ukládání informace o „odeslání zásilky“ u osobního odběru do Pohody.
Individuální úprava – výchozí zaškrtnutí sobotního doručení u PPL.
Při smazání jednotlivého štítku vám nyní program nabídne i možnost smazání zkontrolovaných položek z
kontroly expedice.
Při zavření okna s kontrolou expedice požádá program o potvrzení.
Do hlavní tabulky přidán sloupec Vytvořeno s datem vytvoření štítku.
Možnost zadání šířky/výšky/délky do parametrů zásilky.
Možnost zadání platby kartou do parametrů zásilky.
Možnost povinného zadání váhy před tiskem štítku, možnost automatického tisku štítku hned po navážení.
2.0.1
Přidán dopravce UPS a služby Express, Express Saver a Standard.
Přidána možnost ručního zadání regionu k dopravci Pošta bez hranic pro zásilky do Rumunska přes FAN
Courier a Cargus.
2.0.0
Aktivovány placené prémiové funkce.
1.4.40
Zrušení kontroly na vícenásobné spuštění programu.
1.4.39
Oprava posílání zásilky na pobočky u služby Uloženka – Česká pošta Na Poštu.
1.4.38
Oprava detekce výdejních poboček pro Uloženku.
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1.4.37
Možnost změny systému: Pohoda/Retailys.
Zakázáno vícenásobné spuštění programu.
Zakázáno zobrazování informačních a chybových hlášek při spuštění přes příkazovou řádku.
1.4.34
Přidáno datum odeslání zásilky do databáze a do výpisu v hlavní tabulce – sloupec Svoz.
Přidáno datum doručení zásilky do databáze a do výpisu v hlavní tabulce – sloupec Doručeno.
Uložení stavu "Odesláno" a datumu odeslání do Pohody po odeslání dat přepravci (svoz).
Přidáno datum odeslání dat přepravci do historie svozů.
Automatické sledování stavu zásilek a zápis stavu do Pohody.
Možnost spouštění automatického sledování stavů přes příkazovou řádku.
1.4.33
Příprava na napojení na Retailys.com
Možnost nastavení dokladu v Pohodě na Vyřízeno po odeslání balíkových dat.
Možnost smazání řádku z hlavní tabulky.
Možnost tisku primárního dokladu z Pohody u konkretního řádku v hlavní tabulce.
1.4.30
Zápis balíkových dat do Pohody.
1.4.28
Možnost definovat volitelné hlavičky (custom headers) v odesílaných e-mailech.
1.4.27
V aplikaci již není kontrolován povinný telefon a e-mail v adrese – kontrola je nyní na straně serveru
Balíkobotu.
Po úspěšné kontrole obsahu zásilky se automaticky zavře okno s expedicí.
Měření času odezvy Pohody a databáze – časy se zobrazují vpravo dole pod hlavní tabulkou. Měřeno proto,
že načtení dokladů z Pohody občas dlouho trvá, tak aby byla vidět odezva jednotlivých systémů.
1.4.23
Zakázková úprava pro klienta – posílání dat o balících na klientské URL jako HTTP požadavek.
Změna designu formuláře pro kontrolu expedice.
Možnost definice položek, které se při kontrole expedice kontrolovat nemusí – doprava, platba, různé služby
atd.
Příprava na UPS.
1.4.21
Možnost otevření okna pro kontrolu expedice hned po nahrání dokladu čtečkou. Pokud se expedice
zkontroluje a okno se zavře, může se hned pokračovat automatickým vytvořením a vytisknutím štítku.
Tlačítko pro vyčištění gridu.
1.4.20
Zapamatování stavu, zda je aktivována čtečka čárových kódů. Při spuštění aplikace se aktivace čtečky
pamatuje.
1.4.19
Optimalizace pro dotykový displej – po kliknutí na buňku s chybou se objeví chybové hlášení.
1.4.18
Možnost nahrávání jednotlivých dokladů z Pohody přes čtečku čárových kódů nebo přes ruční hledání dle
čísla dokladu.
Automatická aktualizace dat dopravců.
1.4.16
Do kontroly expedice přidána možnost kontroly podle PLU a EAN .
1.4.15
Oprava názvu sloupce "Číslo přij. obj.".
Přidány další proměnné do šablon pro e-maily a SMS.
Úprava parsování adresy z položky pro Zásilkovnu tak, aby byl akceptován i formát: ulice čp
Zveřejněna první betaverze modulu pro kontrolu expedice.
1.4.13
Změna tak, aby pro PPL Parcel Business nebyl povinný ani email ani telefon ani jméno kontaktní osoby.
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1.4.12
Podpora automatické váhy MyWeigh HD.
1.4.11
Podpora automatické váhy CAS ER PLUS a MyWeigh HDCS.
Doplnění proměnné %sluzba% do šablony e-mailu.
Úprava parsování adresy z položky u ČP tak, aby byl akceptován i formát: ulice, část města, PSČ, město.
1.4.8
Příprava pro placené prémiové funkce.
Opravy chyb.
1.4.7
Volba, zda po tisku štítků automaticky odškrtnout související řádky v tabulce.
1.4.6
Drobné opravy při načítání COM portů.
Přesýpací hodiny při hromadném o/od/značení řádků v tabulce.
Přidána základní podpora pro licencování prémiových funkcí – balíček SKGL.
1.4.5
Důležitá oprava pro Zásilkovnu.
1.4.4
Podpora pro sériovou čtečku čárových kódů.
Možnost volby, zda po naskenování čtečkou jen vyhledat doklad nebo i vytisknout štítek.
1.4.2
Podpora USB čtečky čárových kódů – hledání a tisk štítků.
Možnost volby, zda se má nebo nemá ukazovat před tiskem dialog pro výběr pozice.
1.4.1
Možnost skrývání a zobrazování sloupců v tabulce podle individuálních požadavků.
Přidání zahraničních zásilek pro ČP.
Přidání DHL.
1.3.15
Přidány vybrané služby ČP (dodání firmě, odvoz zboží, avízo, křehké).
Přidáno večerní doručení PPL.
1.3.14
Podpora pro slovenskou Pohodu a Slovenskou poštu.
1.3.13
Načítání adresy výdejní pobočky z dodací adresy a zároveň z položky dokladu.
1.3.11
Přidána Uloženka doručení na adresu.
1.3.8
Mapování dopravy a služeb, vyhledávání dopravce a služby v názvu dopravce nebo v položce dokladu.
1.3.4
Stránkování v tabulce.
1.2.12
Vyhledávání v tabulce.
1.2.11
Přidáno nastavení, zda chce uživatel přegenerovat již existující štítky nebo zda chce zachovat již stávající
štítky a nemazat je.
Automatické nastavení výdejní pobočky z adresy nebo z položky dokladu.
1.2.9
Přidána Pošta bez hranic PBH
1.2.4
Tisk primárních dokladů z Pohody
1.2.3
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Automatický tisk přímo na tiskárnu
1.2.0
Napojení na výdejky
1.1.5
První ostrá verze
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