ERP informační systém

CLIENT – SERVER ARCHITEKTURA

Systém WAK INTRA poskytuje podporu pro hromadné zasílání zboží ve spolupráci s firmou
PPL nebo Českou poštou s.p. Jedná se o obchodní balíky zasílané na dobírku.
Přehled hlavních kroků přípravy dat







kontrola a nastavení číselníků
založení vydaných faktur
vyplnění údajů v platebních podmínkách na fakturách
tisk integrovaného dokladu a poštovního podacího archu ČP nebo
generování souboru csv pro elektronickou komunikaci s PPL nebo ČP
kontrola nastavení internetových aplikací PPL nebo ČP

Číselníky a platební podmínky
Pro správné načtení podmínek podání je nutné mít vyplněné tyto údaje:
 číselníky Složenky - přehled poplatků za dobírkové služby ČP
 definování alternativní MJ v kg u katalogových položek pro potřeby ČP
 nastavení uživatelského typu Platební podmínky pro pozdější výběr vydaných faktur pro generování
souboru csv

Založení faktury a vyplnění platebních údajů
Po založení vydané faktury je vhodné vyplnit na hlavičce faktury správnou platební podmínku a údaje v
záložce Podmínky ČP. Údaje se dají vyplnit ručně nebo je lze načíst pomocí tlačítka Aktualizovat z
položek faktury (udaná cena) a katalogu položek (hmotnost).

Ruční podání zásilek u České pošty
Pro ruční podání obchodních balíků u České pošty je možné si vytisknout pro každou fakturu tzv.
Integrovaný doklad pomocí tlačítka na hlavičce faktury v části Podmínky ČP (viz obr. výše).
K hromadnému podání pak je ještě nutné si vytisknout Poštovní podací arch. Ten naleznete v menu
Vydané faktury / Hlavní údaje faktur / seznam Poštovní podací arch.
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Elektronické podání zásilek u České pošty nebo PPL
Pro elektronické podání je potřeba si vygenerovat soubor csv a uložit si ho do počítače. Soubor se
generuje na základě vybraných faktur v seznamu Tvorba souboru csv. Seznam naleznete v menu
Vydané faktury / Zpracování. Před zobrazením seznamu je nutné si na vyhledávacím formuláři zvolit,
zda soubor budete tvořit pro PPL nebo ČP a správně si omezit faktury např. uživatelskou platební
podmínkou.

Po zobrazení seznamu si zaškrtněte faktury, které se mají zahrnout do souboru csv. V horní ovládací
liště jsou umístěna tlačítka pro hromadné označení / odznačení faktur. Tlačítkem Export zahájíte
samotné generování souboru formátu CSV.

Obsahem vygenerovaného souboru csv jsou údaje o zásilce jako je název a adresa odběratele, typ
zásilky, částka dobírky apod. Součástí těchto údajů je také spojení na kontaktní osobu odběratele. Tuto
osobu se WAK INTRA snaží při tvorbě csv souboru vyhledat postupně v těchto krocích:
1) vyhledává se shoda kódu organizace a příjmení některé osoby
2) pokud se nenajde shoda dle bodu 1), kontroluje se, zda příjmení kterékoliv osoby není součástí názvu
organizace. Pokud ano, použije se tato osoba jako kontaktní osoba.
3) pokud není nalezena shoda ani dle bodu 1) nebo 2), zůstane kontaktní osoba ve vygenerovaném
souboru nevyplněna.
Vygenerovaný soubor se potom načte do jedné z internetových aplikací:
 firma PPL - PPL etikety (http://klient.ppl.cz)
 Česká pošta - Podání On-line (http://www.ceskaposta.cz)
POZOR: Pro správné načtení souboru csv je nutné mít v internetových aplikacích nastaveny
parametry dle přiložených obrázků níže.

WAK System, spol. s r.o., Petržílkova 2564/21, 158 00 Praha 5 - Stodůlky, Tel: +420-251 612 552
e-mail: waksystem@waksystem.cz , www prezentace: www.waksystem.cz

ERP informační systém

CLIENT – SERVER ARCHITEKTURA

Nastavení parametrů aplikace PPL etikety od firmy PPL
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Nastavení parametrů aplikace Podání On-line od České pošty
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