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Úvod
Česká pošta zavádí rokem 2012 nové služby "Balík do ruky" a "Balík na poštu".
Služba "Balík do ruky" nahrazuje stávající službu "Obchodní balík" a představuje tak standardní
doručení kartonové zásilky příjemci na jeho adresu následující pracovní den. "Balík na poštu" doručí
pošta na jakoukoliv poštu v České republice, kde si zásilku může příjemce vyzvednout.

Obsah aktualizace



tiskový formulář "Pošta - elektronické podání" pro agendu Dávky (export elektronického
podání a tisk podacího archu)
tiskový formulář "Pošta - adresní štítek bianco" pro agendu Expedice (tisk adresního
štítku na bílou etiketu, možnost tisku 4x A6 na jednu A4 nebo samolepky na tiskárně etiket)

Cena aktualizace




Uživatelé s předplaceným programem Maintenance pro modul Expedice - zdarma
Uživatelé s platnou licencí výstupů České pošty verze 2011/01 (uživatelé, kteří pořídili modul
Expedice nebo aktualizaci výstupů po tomto datu): 1.500 Kč
Uživatelé bez platné licence výstupů České pošty verze 2011/01 (uživatelé, kteří pořídili
modul Expedice před tímto datem a neaktualizovali): 3.000 Kč (ceny uvedeny bez DPH)

Výstupy vyžadují platné licenční číslo, které bude poskytnuto výrobcem pro příslušné sériové číslo
profilu Varia.
Licenční číslo na 30 dní bude poskytnuto bezplatně, licenční číslo bez omezení platnosti bude
poskytnuto po úhradě ceny aktualizace.

Návod k instalaci
Vario 11
Naimportujte standardním způsobem pomocí Správce sestav tiskové formuláře ze souboru
TF_Posta_201202.mdb.

Vario 12
Nainstalujte úpravy distribuované v ZIP souboru funkcí Nástoje>Možnosti>Nainstalovat úpravy.

Návod k nastavení
(Pro funkčnost výstupů je vyžadována verze Expedice ne starší než 01/2011. Aktualizaci modulu
Expedice můžete zakoupit u svého AVP nebo výrobce 4profit. K aktualizaci modulu je vydán
samostatný dokument.)
Nastavení dopravců a číselných řad:
Služby Balík do ruky a Balík na poštu nastavte jako dva samostatné dopravce, každý má svoji
číselnou řadu.
Doporučujeme dopravce pojmenovat (pole Dopravce) tak, aby názvy začínaly stejnými znaky
(například Pošta - DR, Pošta - NP) - bude tak možné v Průvodci uzavřením dávkou sloučit zásilky
těchto dopravců do jedné dávky.
Ukázkové nastavení číselných řad pro podavatele velikosti C:
Dopravce:
Prefix*:
Poslední číslo:
Max. číslo:
Suffix** :

Pošta - NP
NP666
600001
699999
%MOD11%C

Pošta - DR
DR666
600001
699999
%MOD11%C
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(* - prefix a poslední/max číslo je třeba odtrhnout tak, aby poslední/max. číslo nezačínalo nulou)
(** - výraz %MOD11% bude při generování zásilky nahrazen vypočtenou kontrolní číslicí)

Pro použití některé z doplňkových služeb pošty nastavte v dialogu Dopravci v číselníku Druhy služeb
tyto položky: 11-Křehké, 03-Dodejka, 34-Avízo, 40-Firma (viz. obrázek). Označením služby jako
výchozí bude taková služba nastavena každé generované zásilce tohoto dopravce.
Služba 28 (více zásilek jednomu adresátovi) bude v exportu automaticky aktivována u každé
expedice, která obsahuje více zásilek.

Návod k použití
1. Standardním způsobem vygenerujte expedice a v nich potřebný počet zásilek. Dle potřeby
zvolte na kartě Zásilky u příslušných zásilek některou z doplňkových služeb (Avízo, Křehké,
Dodejka, Firma).
K zásilkám vytiskněte štítky vybraným tiskovým formulářem (TF Pošta - adresní štítek bianco).
2. Při předání zásilek vytvořte standardním způsobem dávku prostřednictvím Průvodce
uzavřením dávky v agendě Dávky.
3. Otevřete tiskový formulář "Pošta - elektronické podání". Zde můžete vygenerovat disk
elektronického podání a případně vytisknout podací arch. V případě elektronického podávání
zásilek není třeba podací arch tisknout - pošta jej nevyžaduje.
Pokud si přejete podat zásilky prostřednictvím Podání on-line, můžete vyexportovat samotný
datový soubor typu K, který při vhodném nastavení přijímá rozhraní Podání on-line.
V případě potřeby vyberte jiný kód služby dobírky, který bude použit u dobírkových zásilek.
Pro použití tzv. bezdokladové dobírky (doporučujeme) je třeba, aby měl podavatel s
Českou poštou uzavřený dodatek a udával hmotnost podávaných zásilek.
Doporučujeme používat novější formát el. podání - typ K.
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Ukázka tisku adresního štítku bianco (nastavení 4x A6)
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