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1. O TOMTO DOKUMENTU 

Tento dokument je rozdělen na tři části. Základní Instalace + aktivace, základní nastavení a základní použití + použití 

v praxi a FAQ + přílohy. V každé z těchto sekcí najdete podrobné informace, které vás postupně provedou instalací a 

aktivací, nastavením doplňku a jeho základním používáním. 

2. OBECNÉ INFORMACE O DOPLŇKU 

Katalogový doplněk slouží k odesílání zásilek (balíků i palet) prostřednictvím služby Balíkobot.cz přímo ze systému 

ABRA Gen. Služba Balíkobot zprostředkovává elektronickou komunikaci mezi jednotlivými přepravci a poskytuje 

jednotné rozhraní. Expedice je prováděna přímo ze systému ABRA Gen. Uživatelé se tak nemusí přihlašovat do 

jednotlivých systémů přepravních služeb. Katalogový doplněk zajišťuje komunikaci, přenos dat, synchronizaci 

číselníků, automatický tisk štítků. 

Seznam podporovaných dopravců ze strany ABRA Gen si vždy nejprve ověřte u vašeho obchodníka. 

Seznam podporovaných dopravců ze strany Balíkobotu najdete na adrese: https://www.balikobot.cz/sluzby 

 

Výhody nasazení doplňku ABRA Gen: 

• Expedice balíků a palet přímo z informačního systém ABRA Gen 

• Denní úspora mnoha hodin práce. Nemusíte se připojovat do jednotlivých systémů přepravních služeb. 

Expedice se zrychlí o desítky zásilek za den. 

• Tisk adresních štítků na 1 klik přímo z ABRA Gen. Konektor vygeneruje okamžitě štítek na balík. 

• Uzavírání denních dávek zásilek a vrácení předávacích protokolů přímo do ABRA Gen.  

• Sledování zásilek v systému ABRA Gen. Aktualizace stavu zásilky na bázi jednodenní aktualizace pomocí 

naplánované úlohy. 

• API napojení do systému přepravců. Pomocí přímého API napojení do přepravních služeb ze systému ABRA 

Gen ušetří klient průměrně 36 % času na expedici.  

• Vše probíhá v reálném čase 

• Jsou zachovány nasmlouvané ceny dopravy mezi dopravcem a klientem 

• Automatizace expedice. Automatické odeslaní dat, stažení štítku a jejich tisk. 

• Automatizací expedice je dosaženo nulové chybovosti. 

• Služba Track&Trace. Stažení odkazu T&T přímo k dokladu zásilky. Možnost generování e-mailu včetně přílohy 

připojeného dokumentu. (Není součástí základní instalace doplňku). 

• Paletová přeprava.  

• Automatická synchronizace číselníku. Automatické aktualizace se postarají o to, aby byl vždy dostupný 

aktuální seznam všech služeb, poboček a manipulačních jednotek. 

 

2.1 POPIS SLUŽBY BALÍKOBOT 

Balíkobot je agregátor přepravních služeb, který klientům umožní přímé (API) napojení na přepravní služby přímo ze 

systému ABRA Gen. Uživatelé se tak nemusí přihlašovat do jednotlivých systémů přepravních služeb a zároveň jsou 

zachovány stávající ceny dopravy a smlouvy mezi přepravcem a klientem. Balíkobot je integrován takovým způsobem, 

aby všechny procesy byly automatické. Díky tomu lze vytisknout přepravní štítek „na jeden klik“ pro nasmlouvaného 

přepravce, a to v reálném čase. Samozřejmostí je validace zasílaných dat, uzavírání denních dávek i vrácení 

předávacího protokolu (svozové listiny) přímo do ABRA Gen. Další oblíbenou vlastností je sledování zásilek. Pohyb 

zásilky lze sledovat vizuálně nebo automatickým procesem přímo pro konkrétní doklad. Dle referencí uživatelů je s 

Balíkobotem průměrná úspora času expedice 36 %. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.balikobot.cz/sluzby
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3. ZÁKLADNÍ INSTALACE A AKTIVACE 

Nezbytnou podmínkou pro provoz je, aby byla tato část systému nainstalována a licencována.  

3.1 INSTALACE DOPLŇKU Z AGENDY INSTALAČNÍ SADY 

Tento doplněk doporučujeme implementovat za asistence konzultanta. Nicméně, pokud se rozhodnete si jej instalovat 

a implementovat sami, je to možné. Vlastní instalace je jednoduchá. Je vytvořena instalační sada, která obsahuje 

všechny požadované položky a funkcionalitu. Sadu tedy stačí pouze naimportovat. 

POZOR 

Před implementací proveďte zálohu systému, předejte tak případným potížím. V případě chyb budete mít zálohu dat 

před implementací ke které se můžete případně vrátit. 

 

POZNÁMKA 

Instalační sada obsahuje velké množství uživatelsky definovatelných položek. Z tohoto důvodu doporučujeme provést 

instalaci mimo pracovní dobu firmy, aby nedošlo k omezení provozu. (mohlo by dojít ke snížení odezvy databázového 

serveru z důvodu vytváření velkého množství položek v tabulkách). Po instalaci doporučujeme také restart služeb, viz 

níže, který mnohdy v pracovní době nelze provést. 

 

 

Agenda Instalační sady a zde tlačítko Importovat sadu s rozšířenou volbou Expertní Import. 

 

V dalším kroku vybereme instalační sadu Balíkobotu z umístění, kde ji máme uloženou a v Průvodci importem 

instalační sady zvolíme tlačítko Dále.  

V Úvodní zprávě jsou informace o novinkách a opravách, které byly v jednotlivých verzích doplňku provedeny. Tuto 

část doporučujeme důkladně pročíst.  
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V dalším kroku je seznam instalovaných položek, které budou do systému přidány. Necháme seznam beze změny, tzn. 

instalovat se budou všechny položky ze seznamu. Pokračovat budeme tlačítkem Dále. 

 

Po ukončení importu je nutné provést Restart ABRA Gen, aby se všechny importované položky správně načetly. 

Doporučujeme také provést restart aplikačního serveru a ostatních služeb jako automatizačního serveru, 

webových služeb či API.  
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3.2 AKTIVACE Z LICENČNÍHO KLÍČE 

Před použitím doplňku Balíkobot, je potřeba mít Licenční klíč, který tento doplněk obsahuje. Licenční klíč obdržíte od 

svého obchodníka po zakoupení licence.  

Aktivovat jej lze v agendě Správa licencí, zde tlačítko Aktivace a rozšířená volba Ze souboru, viz obrázek. 

 

Zvolíme cestu k uloženému klíči. Po nahrání Licenčního klíče si můžeme ve stejné agendě, záložce Licencované 

doplňky ještě zkontrolovat, že aktivace proběhla úspěšně. V seznamu doplňků musíme vidět doplněk s názvem 

Expedice balíku – integrace služby Balikobot.cz, viz obrázek.  

 

 

POZNÁMKA 

Tento krok aktivace doplňku lze provést ještě před samotnou instalací doplňku instalační sadou.  
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4. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 

Doplněk Balíkobot má mnoho možností nastavení. My si v rámci tohoto dokumentu ukážeme základní nastavení, které 

je potřeba provést, aby bylo možné s doplňkem bez závad pracovat. Další rozšiřující nastavení již podle potřeby 

provede konzultant. 

4.1 IMPORTY XML SOUBORŮ DOPRAVCŮ 

V agendě Poštovní poskytovatelé provedeme dva kroky: 

1) Vymažeme existující záznam přes tlačítko Vymazat (jen do skrytých, s možnosti obnovení). 

2) Přes tlačítko Načíst XML si najdeme soubor Balíkobot dopravci.xml (verze za slovem „dopravci“ se může 

lišit, proto zde není exaktně uvedena), který je dodán společně s instalační sadou. Po importu je nutné 

stisknout tlačítko Občerstvit. Následně dojde k zobrazení importovaných záznamů. Seznam poštovních 

poskytovatelů bude vypadat přibližně následovně: 

 

První záznam s kódem „BB“ a názvem „Balíkobot“ je nutné ponechat. Nejde o dopravce, ale záznam, na kterém se 

provádí další nastavení, viz dále v kapitole Základní nastavení. 

Dopravce, které nevyužijeme odstraníme tlačítkem Vymazat stejně jako výše (opět jen do skrytých).  

POZOR 

V seznamu poštovních poskytovatelů ponechejte pouze ty dopravce, které budete opravdu používat. 

Zbytek záznamů je třeba vymazat. Toto je nutné provést s ohledem na správnou funkčnost Naplánovaných 

úloh. (aby nedocházelo ke zbytečnému načítání tisíců záznamů, které nevyužijeme). 
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4.2 NASTAVENÍ V AGENDĚ POŠTOVNÍCH POSKYTOVATELŮ 

V agendě Poštovní poskytovatelé vybereme záznam BB- Balíkobot a záložku Obsah. Zde je nutné zobrazit 

Definovatelný formulář. To provedeme přes Menu → Ostatní nastavení → Zobrazit definovatelný formulář, viz obrázek. 

 
 

V části Definice zdroje dat je v položce Export vybrán základní export s názvem Balíkobot. S ohledem na budoucí 

možné úpravy tohoto exportu si nejprve uděláme jeho kopii, abychom případné úpravy neprováděli do dodávaného 

exportu.  

4.2.1 VYTVOŘENÍ KOPIE EXPORTU BALÍKOBOT 

Definovatelný formulář z předchozího bodu přepneme tlačítkem Opravit (nebo klávesou F4) do režimu editace. Dále 

v části Definice zdroje dat klikneme na šipku vedle vybraného exportu. V otevřeném okně Definovatelné exporty 

zvolíme tlačítko Velký číselník, viz obrázek. 
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Zde tlačítko Zkopírovat. V kopii exportu klikneme na prvek „Export Balíkobot“ a vpravo, v položce Název souboru 

doplníme za název Balíkobot např. název naši společnosti. Pro účely této dokumentace např. Balíkobot – ABC. Export 

uložíme. 

 

Následně klikneme na OK, čímž se nám tento nově vytvořený export nastaví jako výchozí, viz obrázek.  

 

 

Toto kopírování děláme proto, abychom měli zálohu našich úprav (jestliže budeme nějaké provádět ihned nebo i v 

budoucnu), protože pokud budeme aktualizovat instalační sadu, ta nám originální soubor přepíše a o naše úpravy 

bychom přišli.  
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4.2.2 DALŠÍ NASTAVENÍ V AGENDĚ POŠTOVNÍ POSKYTOVATELÉ, ZÁLOŽKA 

NASTAVENÍ 

Položky WS uživatel a WS heslo - jsou předvyplněny pro použití na Demodatech. Před reálným používáním a prvním 

vytvořením balíku je potřeba zadat API klíč, který získáme u Balíkobotu. Zadat lze testovací nebo ostré údaje. 

Najdeme je v klientské zóně Balíkobotu, viz obrázek.  

 

Funkčnost si nejprve vyzkoušejte na testovacích hodnotách. WS uživatel = API uživatel, WS heslo = API klíč, resp. 

jejich testovací varianty. Při testování s předvyplněnými daty z instalace by mohl nastat problém, viz kapitola FAQ. 

Dále je potřeba v Balikobotu nakonfigurovat správně tisk etiket v PDF formátu. Tento bod sice obsahově s předchozím 

bodem nesouvisí, ale dotýká se nastavení ve službě Balikobot, proto je uvedeno zde. 

Pro dopravce Zásilkovna je potřeba nadefinovat formát vrácených štítků jako PDF, nikoliv ZLP formát. 

 

 

 

Položku Používat více skladů nakládky: Zatrhneme pouze v případě, že budeme expedovat z více jak jednoho 

skladu. Pokud je položka zatržena, tak API klíče jednotlivých skladů, z kterých probíhá expedice se zadávají přímo 

v agendě Sklady. Zde si opět, stejně jako v bodě 4.2 zobrazíme definovatelný formulář. Zde se jmenuje Nastavení 

expedice balíků. Na tomto formuláři zadáváme API klíče a hesla pro sklady z kterých probíhá expedice. 
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Položka Řada dokladů příloha – Vždy zakládáme novou řadu dokladů, tzn rozklikneme šipkou, následně tlačítko 

Nový a zde vytvoříme novou řadu, např. s kódem DOKL a názvem např. Štítky. 

 

Položku Kategorie dokumentů také vytvoříme novou, stejně jako u řady dokladů, např s kódem LAB a názvem 

Štítky, předávací protokoly. Ovladač dokumentu nastavíme na typ Obecný soubor. Dále vybereme firmu. (nastavit 

můžeme třeba vlastní firmu). V případě potřeby nastavíme ostatní parametry jako Středisko, Projekt, Obchodní případ 

atd. 
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POZOR 

Krok vyplnění firmy je velmi důležitý pro správné fungování doplňku. 

 

 

Přepneme se na záložku Řada dokladů, kde vybereme námi vytvořenou řadu dokladů DOKL. 

 

 

Důvodem, proč zakládáme nové řady dokladů a kategorie dokumentů je především snadnější nastavení práv na tyto 

nové řady dokladů a dokumentů, než u stávajících řad dokladů, kde bychom museli řešit, který uživatel má oprávnění 

na jakou řadu a podobně.  

 



 

Strana 14 z 48 

4.2.3 DALŠÍ NASTAVENÍ V AGENDĚ POŠTOVNÍ POSKYTOVATELÉ, ZÁLOŽKA 

SYNCHRONIZACE 

Položka Filtr země – Pomocí této volby lze omezovat místa dodání. Například, chceme-li omezit jen za Českou 

republiku, Slovensko a Německo, do pole vypíšeme CZ,SK,DE. Jednotlivé zkratky zemí se oddělují čárkou a mezi čárku 

a další zemi nedáváme mezeru. Toto omezení je zejména z důvodu optimalizace poboček, a to především u 

Zásilkovny, ale i jiných dopravců. 

TIP 

Doporučujeme tento filtr nastavit u všech dopravců, sníží se tím čas naplánované úlohy při aktualizaci poboček. 

 

Nejprve vybereme dopravce Balíkobot, na záložce Synchronizace zvolíme editaci, a aniž bychom něco vyplnili 

zvolíme možnost Uložit. Dialogové okno, které se ukáže, umožní přenést nastavení na všechny dopravce v seznamu., 

zvolíme Ano. 
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V rámci synchronizace se přenášejí pole WS uživatel, heslo, export, použití více skladů zakázky, řady dokladů a řady 

dokumentů. Není tedy nutné tyto informace vyplňovat pro každého dopravce samostatně.  

 

4.2.4 DALŠÍ NASTAVENÍ V AGENDĚ POŠTOVNÍ POSKYTOVATELÉ, KONFIGURAČNÍ 

SOUBOR 

Tlačítko Konfigurační soubor při prvním stisku vygeneruje soubor GlobProvider.ini a vypíše jeho cestu. 
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Při dalším stisku tlačítka Konfigurační soubor již dojde k nabídce zobrazit tento soubor.  

 

Konfigurační soubor se používá zejména pro nastavení tisku a okrajově také automatizace (první dva parametry) a 

jeho parametry si můžete přečíst v kapitole Přílohy. Nyní není třeba nastavení tohoto souboru řešit. 

4.3 NASTAVENÍ V AGENDĚ TYPY OBSAHŮ ODESLANÉ POŠTY 

Po otevření agendy je zde ve výchozím stavu několik záznamů. Všechny záznamy označíme a hromadně vymažeme 

tlačítkem Vymazat do skrytých (zatržítko Bez možnosti obnovení nebude zatrženo). 

Dále stiskneme tlačítko Aktualizace číselníku a poté tlačítko Občerstvit. Po aktualizaci může dojít k chybě 400, viz 

obrázek níže. Toto chybové hlášení lze ignorovat. 

 

V případě, že v seznamu sloupců nevidíte sloupec (není k výběru v seznamu dostupných sloupců) Typ služby: 

Do seznamu přidáme sloupec Typ služby. Vstoupíme do editoru sloupců, kde přes tlačítko Nový sloupec vybereme 

Typ Objekt a do výrazu vybereme uživatelsky definovatelnou položku X_PD_ServiceType, viz obrázek. 
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V seznamu dostupných sloupců si zatrhneme sloupec Poštovní poskytovatelé: 

 

 

Následně bude seznam sloupců vypadat nějak takto: 

 

Vysvětlení ke zkratkám ve sloupci Typ služeb: 

ADD – Základní podání – posíláme balík k zákazníkovi 

B2A – Svoz balíku zpět od zákazníka 

B2C – Převoz od zákazníka na jinou než naši adresu (například od zákazníka na reklamační středisko) 

Poznámka 

Načtení sloupců je možné provést ze souboru: sloupce typy obsahů odeslané pošty - v3.X.xml (X nahrazuje verzi, 

která se může lišit.), který je součástí ZIP souboru doplňku. 

4.4 TYPY SLUŽEB POŠTY 

Agenda Typy služeb pošty bude po úvodním spuštění pravděpodobně prázdná. Tlačítkem Aktualizace číselníku 

aktualizujeme seznam. Tato aktualizace může trvat v závislosti na počtu dopravců i několik desítek minut, jelikož se 

načítají pobočky dopravců. 

Při aktualizaci se může vyskytnout chyba v podobném znění jako na obrázku: 
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Chyba se projeví pouze u některých dopravců, kteří nemají plnou podporu Typů služeb pošty ze strany Balíkobotu. Po 

stisku tlačítka OK se okno s chybou uzavře. Následně stiskneme tlačítko Občerstvit. Zobrazí se seznam poboček 

jednotlivých poskytovatelů. 
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4.5 MANIPULAČNÍ JEDNOTKY 

V agendě Manipulační jednotky je stejně jako v bodě 4.4 potřeba prvotní načtení seznamu manipulačních jednotek 

dopravců. Provedeme jej tlačítkem Aktualizace číselníku. I zde se může vyskytnout chyba a může dojít k zobrazení 

chybové zprávy, podobně jako na obrázku. 

  

Příčinou je to, že ne všichni dopravci podporují manipulační jednotky.  

Následně stiskneme tlačítko Občerstvit. Zobrazí se seznam manipulačních jednotek pro konkrétní poštovní 

poskytovatele (dopravce). 
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4.6 NAPLÁNOVANÉ ÚLOHY 

Součástí instalační sady jsou i automaticky vytvořené naplánované úlohy.  

 

Obecně platí, že aby se mohly úlohy vykonávat je třeba mít nainstalovaný a zprovozněný automatizační server. 

Informace k instalaci a zprovoznění auto serveru lze najít v online nápovědě.  

Čas i četnost spouštění úloh můžeme samozřejmě dle potřeby měnit. 

 

Popis jednotlivých úloh a jejich funkcí: 

BB01 Typy obsahů odeslané pošty – stejně jako tlačítko Aktualizace číselníků, popsané v bodě 4.3. provádí 

aktualizaci jednotlivých typů odeslané pošty.  

Ve výchozím stavu je úloha Aktivní, nastavena na denní spuštění. 

 

BB02 Typy služeb pošty – stejně jako tlačítko Aktualizace číselníků, popsané v bodě 4.4. provádí aktualizaci 

jednotlivých typů služeb pošty. 

Ve výchozím stavu je úloha Aktivní, nastavena na denní spuštění. 

 

BB03 Manipulační jednotky – stejně jako tlačítko Aktualizace číselníků, popsané v bodě 4.5. provádí aktualizaci 

manipulačních jednotek. S ohledem na minimální potřebu aktualizovat tento číselník pravidelně je úloha nastavena 

jako Neaktivní. 

 

BB04 Aktualizace stavů sledování zásilky – úloha aktualizuje stavy u zásilek, které ještě nebyly doručeny 

příjemci.  

Ve výchozím stavu je úloha Aktivní, nastavena na denní spuštění. 

 

 

 

 

https://help.abra.eu/cs/22.1/G3/Content/PartS_Administrace/vecny_obsah_administrace_naplanovane_ulohy_autoserver.htm#AutoServer
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4.7 NASTAVENÍ V AGENDĚ ZPŮSOBY DOPRAVY 

Nejprve zobrazíme definovatelný formulář s názvem: Nastavení předvyplnění Balíkobot, stejným postupem jako 

v bodu 4.2. Následně zobrazíme Detail záznamu a na definovatelný formulář se přepneme. 

 

Nyní doporučujeme založit pro jednotlivé služby samostatné záznamy. Například pro dopravce DPD založíme službu 

DPD – B2C. Nový záznam, zde vyplníme kód a název, viz obrázek a přepneme se na záložku Formuláře. 

 

Na Záložce Formuláře vybereme nejprve Poštovního poskytovatele (v našem případě DPD). Pro správný výběr Služby 

přepravce si vytvoříme filtr, viz níže, abychom vybrali z nabídky správnou službu, jelikož v nabídce je od jednoho 

dopravce více záznamů dle typů služby. 

Nastavení filtru: (v našem případě pro dopravce DPD) 

Otevřeme nabídku Služba přepravce a v otevřeném dialogovém okně vybereme rozšířenou volbu Vybraný filtr (se 

šipkou vpravo) a zvolíme možnost Nastavit filtr. 

 

Zde v Typu služby vybereme Typ služby ADD a v Poštovních poskytovatelích vybereme DPD.  
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Protože v budoucnu můžeme toto omezení opět potřebovat, lze jej drobně modifikovat a uložit. Modifikace spočívá 

v tom, že u Poštovního poskytovatele zatrhneme volbu Dotázat se na hodnotu. Omezení můžeme uložit jako 

Globální- dostupné všem uživatelům například pod názvem PP?. 

 

Tímto filtrem získáme seznam záznamů, které se vztahují pro daného Poštovního poskytovatele a typ služby. 

Seznam záznamů – v našem případě pro DPD pak vypadá následovně: 

 



 

Strana 23 z 48 

 

Z tohoto zafiltrovaného seznamu již snadno vybereme požadovanou službu, např. DPD Privat. Následně záznam 

uložíme.  

5. ROZŠÍŘENÉ NASTAVENÍ 

Toto nastavení rozšiřuje Základní nastavení, které pro samotný běh služby Balíkobotu dostačuje. Tyto kroky můžete 

učinit sami, nebo je přenechat konzultantovi, který nasazení doplňku provádí. 

5.1 AGENDA BALÍKY NASTAVENÍ 

Zde se nachází cesta k balíčku skriptů, viz obrázek: 

  

Protože budeme ve skriptu s největší pravděpodobností dělat nějaké změny, doporučujeme podobně, jako v případě 

Exportu tento originální skript zálohovat, abychom o něj do budoucna nepřišli. Zálohu provedeme podle popisu 

v dalším bodu. 
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5.1.1 ZÁLOHA SKRIPTU V AGENDĚ BALÍČKY SKRIPTŮ 

V agendě Balíčky skriptů vybereme Skript s názvem: eu.abra.PostProviders.extras.TransportationType a zvolíme 

tlačítko Zkopírovat. Následně za název zkopírovaného skriptu doplníme například název společnosti. V našem případě 

například společnost ABC, viz obrázek: 

 

Nyní bude třeba část, kterou jsme doplnili do názvu kopie skriptu, v našem případě „_ABC“ doplnit do každé části 

skriptu. 

Přepneme se na záložku Zdrojový kód a zde z položky Skript volíme jednotlivé části tzn. Knihovna uLib, Agenda 

naplánované úlohy, agenda Odeslaná pošta, Business objekt Odeslaná pošta a podobně a hledáme část Uses, viz 

obrázek: 
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V této časti doplníme: „ABC“, viz obrázek: 

 

Následně skript uložit a Zkompilovat. Poté v agendě Balíky - nastavení provedeme doplnění _ABC“ na obou 

záznamech podle obrázku: 

 

5.1.2 BALÍKY NASTAVENÍ NOVÝ ZÁZNAM 

Při vytvoření nového záznamu je nutné vybrat z položky Spustit akci, která se bude vykonávat za pomocí skriptu. 

Například je možné získat název tiskárny, vyvolat nějaké akce po importu dat přes API atd. Podrobný popis k těmto 

funkcím (háčkům v rámci skriptu) je popsán v komentářích přímo ve skriptech. 

 

5.2 ÚPRAVA SKRIPTU 

V dalším kroku bude potřeba upravit si skript, jehož kopii jsme si v předchozím kroku udělali. Konkrétní úprava se 

bude týkat knihovny uLib a funkce _GetDataFromDoc 
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Zde nastavíme reálné ID pro Středisko, řadu dokladů Odeslané pošty a Sklad, viz obrázek: 

 

Po uložení je třeba skript Zkompilovat a také stisknout tlačítko Znovunačíst skripty. V dalším kroku již provedeme 

test vytvoření balíku v rámci základního použití. 
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6. ZÁKLADNÍ POUŽITÍ – OVĚŘENÍ NASTAVENÍ 

V této sekci je popsán základní postup pro ověření správnosti nastavení. Tento bod proveďte vždy po dokončení 

konfigurace. 

6.1 VYTVOŘENÍ BALÍKU Z OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ 

Agenda Objednávky přijaté, vytvoříme novou objednávku se Způsobem úhrady: Platba dobírkou. Ve Způsobu 

dopravy vybereme záznam DPD- B2C, který jsme si připravili v bodě 4.7. 

 

V rámci testování funkčnosti není třeba zadávat skladový řádek. Stačí řádek typu 1, tzn. text s částkou a částka bude 

min. 1 koruna – aby bylo možné dobírku vybrat. 

 

Doklad uložíme a následně v seznamu Objednávek přijatých klikneme na tlačítko Balíky. 

Okno pro balíky, které se nám otevře si můžeme zvětšit a velikost se do dalšího použití zapamatuje. V otevřené 

tabulce balíků je potřeba vyplnit Odesílatele. Toho vyplníme jen jednou, poté se již bude předvyplňovat. My zadáme 

Nový záznam a vytvoříme Odesílatele nového. 
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Stěžejní je vyplnit pole Osoba, Uživatel a Středisko. Naopak pole Poskytovatel nevyplňujeme. 

POZNÁMKA 

Pokud potřebujeme založit pro účely balíků zcela novou osobu, musí být tato osoba založena v Adresáři osob jako 

Zaměstnanec. Toto pole je při založení needitovatelné, nicméně příznak Zaměstnanec lze nastavit Hromadnou 

opravou. 

 

V případě, že bude zásilka, kterou odesíláme expedována ve více balících ve spodní části šipkou dolů můžeme přidat 

další balíky. U nich separátně zadáváme hmotnost a rozměry. 

 

Až si provedeme kontrolu, že jsou hlavičkové údaje vyplněny podle potřeby a máme založen požadovaný počet balíků 

stiskneme tlačítko Vytvořit. 
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Vytvoření balíku si můžeme ověřit tlačítkem Zobrazit. V našem případě uvidíme 3 záznamy, jelikož jsme zadali 

celkově 3 balíky. 

 

Po ověření, že došlo k vytvoření balíků stiskneme tlačítko Exportovat. 

POZNÁMKA 

Stejný postup (s omezením výběru typů řádků) můžeme pro vytvoření balíku využít i z jiných dokladových agend. 

Konkrétně: Dodacích listů, Faktur vydaných a Převodek. 
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7. POUŽITÍ V PRAXI – PRÁCE S BALÍKY 

V této kapitole si popíšeme běžnou praxi při tvorbě balíků a nejčastěji používané funkce. 

7.1 OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ 

Popis funkcí si ukážeme na Objednávce přijaté, ale stejné funkce lze využít i v dalších dokladových agendách, a to 

Dodací listy, Faktury vydané a Převodky. 

7.1.1 POPIS FUNKCÍ OKNA BALÍKY 

Okno Balíky vyvoláme tlačítkem Balíky (bez použití multifunkce) ze seznamu. 

 

Zobrazit – Otevře samostatně agendu Odeslaná pošta zafiltrovanou za vytvořené balíky.  

Vytvořit – Informace z formuláře k balíku se přenesou a vytvoří se záznam (případně více záznamů) v agendě 

Odeslaná pošta. Za předpokladu, že máme nastaven automatický export a automatický tisk (viz příloha Nastavení 

tisku) následují automaticky další akce.  

POZOR  

O vytvoření záznamu v agendě Odeslaná pošta není uživatel nijak informován – toto je úmyslně, neboť v praxi se 

rovnou odesílají data na Balíkobot a tiskne se štítek, proto by taková informace byla nadbytečná. 

Nově vytvořený záznam v agendě Odeslaná pošta má stav: Záznam vytvořen, viz obr. 

 

 

Exportovat - Data z agendy Odeslaná pošta se odesílají na Balíkobot. Tam probíhá validace dat. Pokud jsou data 

v pořádku, vrací se z Balíkobotu štítek, který se automaticky ukládá jako příloha k Odeslané poště. Uživatel je 

informován o tom, že data byla vyexportována v pořádku, viz obrázek. 
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 V případě automatického nastavení tisku dochází rovnou k tisku štítků. Pokud automaticky tisk nastaven není, lze 

štítky vytisknout právě z příloh z agendy Odeslaná pošta. 

Stav Odeslané pošty se mění na: Exportováno. (Tento stav se následně přenáší na Dodací list, fakturu vydanou). 

 

 

Tisk štítku – jak již bylo popsáno výše, štítek posílá Balíkobot a uložen je jako příloha v agendě Odeslaná pošta u 

záznamu o konkrétním balíku. 

 

Pokud je nastaveno, že se štítek tiskne automaticky není třeba jeho tisk volat ručně. Tlačítko pro tisk štítku se ručně 

vyvolává v situaci, kdy není nastaven automatický tisk, nebo potřebujeme tisk z nějakého důvodu opakovat. Případný 

tisk je možný i z Přílohy záznamu v agendě Odeslaná pošta, kde je štítek uložen v PDF souboru, nebo tlačítkem Tisk 

Balíky ze seznamu Odeslané pošty. 

 

7.1.2 VYTVOŘENÍ BALÍKU K EXISTUJÍCÍM ZÁZNAMŮM 

Pokud je k nějakému záznamu (např, objednávka přijatá) již vytvořen balík, zobrazí se okno Balíky modrou barvou. 

Modrá barva slouží jen k rychlé orientaci, že zde již nějaký balík existuje. Pro vytvoření nového balíku postupujeme 

stejným způsobem jako v případě, kdy žádný balík k záznamu neexistuje. 
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7.1.3 INFORMACE K POLOŽCE HMOTNOST 

Hmotnost balíku se vyplňuje přímo z hlavičky dokladu. Jde o počítanou položku. Hmotnost se načítá ze skladových 

karet, obsahu a počtu kusů. Hmotnost bude správně vyplněna jen za předpokladu, že budeme mít na skladových 

kartách u každé jednotky správně vyplněnou hmotnost skladové karty. 
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7.1.4 TLAČÍTKO BALÍKY S MULTIVOLBOU ZOBRAZIT EXISTUJÍCÍ 

V bodě 6.1. jsme si vytvořili balík. Nyní jej budeme potřebovat zobrazit. V agendě Objednávky přijaté, záložka 

seznam, tlačítko Balíky s multifunkcí: Zobrazit existující – Otevře samostatně agendu Odeslaná pošta, zafiltrovanou 

za záznamy, které náleží dané objednávce. 

 

V případě, že nejsou žádné balíky vytvořeny zobrazí se informace, viz obrázek. 
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7.1.5 TLAČÍTKO BALÍK RYCHLE 

Umožní rychle vytvořit balík.  

Nejprve zadáme počet balíků, které budeme chtít expedovat a potvrdíme tlačítkem Enter. 

 

V dalším kroku vyplníme hmotnost balíků, v našem případě nejprve balíku č. 1 a následně balíku č.2, protože jsme 

v předchozím kroku zadali, že budou dva balíky. 

 

V dalším kroku proběhne automatické vytvoření záznamu v agendě Odeslaná pošta, vyexpedování k dopravci a tisku 

štítku. Přes tlačítko Balíky a multifunkci Zobrazit existující si zobrazíme vytvořené balíky. 
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Poznámka 

Předpokladem pro správnou funkci Balíky rychle je správné a úplné předvyplnění dat z bodu 5.2. Funkci Balíky 

rychle doporučujeme použít až po otestování funkce Balíky. 

7.1.6 PŘIDÁNÍ SLOUPCE STAV BALÍKU 

Abychom mohli sledovat stav balíku také na objednávce přijaté, je nutné zapnout sloupec s názvem Stav balíku. 

 

Po přidání sloupce již vidíme stav balíku i nad seznamem objednávek. Tento sloupec lze zapnout i na Převodkách, 

Dodacích listech a Fakturách vydaných. 
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7.2 ODESLANÁ POŠTA 

Kapitola popisuje práci s balíky v agendě Odeslaná pošta. 

7.2.1 NASTAVENÍ SLOUPCŮ 

Aby se nám s agendou dobře pracovalo, budeme potřebovat nastavit některé sloupce, které nejsou nastaveny 

v základu. Z Editoru sloupců zvolíme možnost: Ze souboru a vybereme soubor: sloupce odeslaná pošta – 

v.x.x..xml. (verzi za pomlčkou jsme v příkladu nahradili za x.x., jelikož se může od vaší verze lišit). 

 

Soubor je součástí dodávaných souborů v ZIP formátu.  Po načtení si můžeme definici uložit jako výchozí a 

pojmenovat. 

 

7.2.2 PŘIPOJENÉ DOKLADY 

Z agendy Odeslaná pošta je možné zobrazit, jaký doklad (doklady) k odeslané poště náleží. Vazba na doklady je vidět 

v záložce Připojené doklady. 
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7.2.3 TISK BALÍKY 

Tlačítko Tisk Balíky je dostupné ze záložky Seznam. Funkce volá stejné procesy jako při automatickém tisku nebo 

tisku z okna Balíky. Tzn. zavolá tisk na správnou tiskárnu, vybere správný formát papíru atd. Můžeme použít 

v případě, kdy potřebujeme opakovat tisk nebo v případě, kdy tisk např. z technického důvodu neproběhl.  

 

7.2.4 ODSTRANĚNÍ BALÍKU 

V Případě, že je třeba balík opravit (časté důvody: Potřebujeme odeslat dva balíky místo jednoho, zákazník 

potřebuje opravit adresu balíku, potřebujeme změnit hmotnost), je nutné jej nejprve odebrat od dopravce, 

vymazat a vytvořit jej znova. Neopravovat.  

Tlačítko Odstranění balíku – po stisku a odsouhlasení v dialogovém okně proběhne odstranění balíku ze serveru 

dopravce. 



 

Strana 38 z 48 

 

 

Tlačítko Vymazat – provede se odebrání záznamu v agendě Odeslaná pošta. 

 

7.2.5 UZAVŘENÍ DÁVKY 

Pokud již víme, že v daný den nebudeme expedovat žádný další balík musíme za konkrétní dopravce, sklady, 

případně profily (Profily v Balíkobotu mohou být např. sklady nebo nějaké typy smlouvy, pojištění apod.) udělat 

uzávěrku dávky. 

Nejprve označíme záznamy, které budeme chtít do dávky zpracovat a následně klikneme na tlačítko Uzavření dávky. 

(Pozor, nezaměňovat s tlačítkem Uzávěrka). 
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Po potvrzení dialogového okna se zobrazí informace o tom, že svoz byl uzavřen. 

 

Následně přes tlačítko Občerstvení si ověříme, že na označených záznamech došlo ke změně stavu z Expedováno na 

Uzavřeno, data předány dopravci.  

 

Po tomto kroku se do záznamů Odeslané pošty, do přílohy uloží v pořadí jako druhý záznam Předávací protokol 

dopravce. Ten lze následně otevřít a vytisknout. 
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Předávací protokol si zpravidla vytiskneme a zkontrolujeme počet balíků, dobírečné, případně další náležitosti a pokud 

je vše v pořádku necháme při převzetí dopravcem protokol podepsat.  

POZNÁMKA 

Je vždy na zodpovědnosti uživatele, aby byl výčet balíků úplný a správný a protokol dopravcem podepsán.  

 

Do Detailu Odeslané pošty, záložka přílohy doporučujeme přidat sloupec Typ dokumentu, aby bylo na první pohled 

vidět, který ze záznamů je štítek a který je předávací protokol. 

 

POZNÁMKA 

Přílohy – tedy štítky, předávací protokoly atd. se ukládají do databáze a jsou součástí záloh prováděných prostředky 

ABRA Gen, nebo prostředky zálohování aplikacemi třetích stran. 

7.2.6 SLEDOVÁNÍ ZÁSILKY 

Zásilky je možné sledovat, jak u záznamu, na kterém máme fokus, tak i u všech označených záznamů.  

Označíme si záznamy, u kterých potřebujeme zásilku sledovat a klikneme na tlačítko Sledování zásilky. 
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Po stisku tlačítka se aktualizuje informace ve sloupci Track status. 

 

Jednotlivé stavy vycházejí z dokumentace Balíkobotu, zde jsou pouze převzaty.  

Potřebujeme-li získat nejen poslední stav, ale i průběžné stavy, které při doručování byly, můžeme tak učinit na 

záložce Formuláře Detailu záznamu Odeslané pošty. 

Nejprve klikneme na záložku Detail u záznamu, kde chceme historii stavů zobrazit. Následně je nutné zapnout 

zobrazení záložky Definovatelné formuláře. Zobrazení záložky je popsáno v bodě 4.2. 

Na záložce Formuláře klikneme na Subzáložku Získání stavu API a zde na tlačítko Sledování zásilky – průběh 

doručování.  
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Následně se zobrazí okno s průběžnými stavy zásilky. Tato informace o stavech se obsahově liší dle dopravce. 

 

Druhé tlačítko na formuláři Sledování zásilky – aktuální stav vyvolá také okno v kterém je zobrazen na rozdíl od 

předchozího jen poslední aktuální stav zásilky. 

 

 

7.2.7 KONTROLA ODESLANÝCH DAT 

Pokud potřebujeme zkontrolovat, jaká data byla do Balíkobotu odeslána provedeme to následujícím způsobem. 

V agendě Odeslaná pošta, záložka Seznam. Označíme záznamy, kde již proběhlo odeslání dat do Balíkobotu. 

Následně tlačítko Tisk s rozšířenou volbou přes šipku, vybereme Export. 
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Následně vybereme definici exportu, kterou jsme si připravili v předchozích krocích a data vyexportujeme. 

V závislosti na použitém editoru budou data zobrazena. Na obrázku níže jsme pro ukázku použili vestavěný editor. 

 

Tato data mohou složit například pro vlastní kontrolu, hledání chyb, pro informaci, co přesně bylo do Balíkobotu 

odesláno atd. 
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8. FAQ 

V rámci FAQ si popíšeme některé možné chyby, na které můžete při instalaci nebo používání narazit. 

8.1 CHYBA 208 PŘI EXPORTOVÁNÍ BALÍKŮ 

 

Tato chyba nastane z toho důvodu, že do Balíkobotu posíláme data z testovacího prostředí, kde ID záznamu evidence 

pošty již Balíkobot eviduje. 

Řešení: Přenastavíme údaje v nastavení z bodu 4.2.2 a místo testovacích údajů, které jsou tam v rámci instalace 

doplňku přednastaveny zadáme údaje z Balíkobotu pro konkrétní firmu. 

8.2 CHYBA NEVALIDNÍCH DAT PŘI EXPORTOVÁNÍ BALÍKŮ 

 

Tato chyba nastane z toho důvodu, že do Balíkobotu posíláme neúplná nebo nevalidní data. Data, která jsou chybně 

jsou vypsána v okně s chybovým hlášením. 

Řešení: Opravit všechny chyby hlášené Balíkobotem a provést export balíku po opravě znova. 

Kontrolu lze také provést přímo v Balíkobotu, kde si v menu Aktivity a podmenu Log chybných dat můžeme zobrazit 

log chyb za určité dny a zjistit konkrétní příčinu problému. 



 

Strana 45 z 48 

 

Poznámka k obrázku: Osobní data z adresy byla na obrázku z důvodu ochrany dat odstraněna. 
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9. PŘÍLOHY 

Doplňující obsah popisující jednotlivá nastavení 

9.1 NASTAVENÍ TISKU 

9.1.1 NASTAVENÍ V GLOBPROVIDER.INI 

Soubor vzniká po prvním kliknutí na tlačítko konfigurační soubor v číselníku Poštovní poskytovatelé. 

[BALIKY] 
 

AUTOEXPORT=A Automaticky provede odeslání do BB 

AUTOPRINT=A Automaticky zavolá tisk etiket 

[PRINT] 
 

PRINTERNAME= Již se nepoužívá 

[PRINTLABEL] 
 

PRINTERNAME=ZEBRA_SKLAD Uvádíme název tiskárny štítků 

[PDFXCVIEW] 
 

ENABLED=A Povolujeme metodu tisku PDF X-Change 

PATH=S:\ABRA-APPS\PDFXCVIEW\PDFXCVIEW.EXE Cesta k nástroji PDF X-Change 

SHOWUI=N Pro potřebu prezentace můžeme povolit zobrazení 

PDF místo jeho tisku. Pozor sw se otevře podobně 

jako modální okno. Musí se zavřít, aby ABRA 

reagovala. 

SETTINGFILE=S:\ABRA-APPS\PDFXCVIEW\SETTINGS.DAT Cesta k souboru nastavení PDF X-Change. Generuje 

se po prvním ručním tisku. 

RDPPRINT=N Ve výchozím stavu nepodporované. Funkce se 

postará o nalezení tiskárny dle názvu i přes uvedený 

(Redirect xy). 

 

9.1.2 TISK ETIKET 

9.1.3 NA CO SI DÁT POZOR 

• Tisk skrze RDP není podporován dodávaným driverem ZEBRA. I když tisk proběhne, je výsledek nekvalitní a 

nemusí být přijat přepravcem. 

• V ABRA Online je instalace logisticky náročnější v rozsahu 2h. 

o Pro tisk je třeba přihlásit se na jiný „účet“ v ABRA Online. Více podpora ABRA Online. 

• Často provede IT instalaci chybného driveru. Například 201dpi driver na 301dpi tiskárnu. Instalovat je vhodné 

z dodaného CD. 

• Instalace tiskárny není součástí dodávky. Stejně tak ani prodej HW. 

9.1.4 PŘEDPOKLADY 
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Společným předpokladem pro správný tisk etiket je správně nastavený formát v prostředí client.balikbot.cz. Zde 

najdete možnost nastavit (každý dopravce seznam s jinou možností) formát 150x100, který je pro všechny dopravce 

dostupný, a to bez ohledu na to, že disponuje základním||maximálním rozměrem 100x60. 

Zákazník má připravené správné etikety. Správný formát a také odpovídající technologii tisku. 

Tiskárna je nainstalována IT oddělením a proběhl test tisku! Tiskárna je v závislosti na situaci USB, nebo síťová. 

Doporučujeme však síťovou pro lepší kompatibilitu v rámci budoucích možných změn infrastruktury dané společnosti 

(Přechod do cloudu). 

Funkční konfigurační soubor „GlobProvider.ini“. 

Připravený nástroj PDF-XChange Viewer 

9.1.5 PŘEDPOKLADY ABRA ONLINE 

Tiskárna má statickou IP adresu uvnitř sítě. Zákazník disponuje veřejnou IP adresou. Byl vytvořen NAT na adresu 

tiskárny port 9100. Informace byla předána s předstihem oddělení cloudové služby. Předpokladem pro správné 

fungování, je zařízený uživatel přihlášený na speciální farmě, kde je tiskárna dostupná. 

9.1.6 PŘEDPOKLADY LOKÁLNÍ INSTALACE 

Tiskárna je dostupná v síti. Postačí zadat její název do konfiguračního souboru. Pokud se jedná o USB, pak provedeme 

její sdílení a uvádíme celou cestu: \\PC-EXPEDICE1\TISKARNA_ZEBRA 

9.2 NASTAVENÍ PDF-XCHANGE VIEWER 

Odeslání PDF na tiskárnu docílíme za pomocí nástroje PDF-XChange Viewer. Script volá příkazovou řádku tohoto 

nástroje. Stahovat můžeme ve variantě Portable version (ZIP). 

 

Instalaci umístíme na vhodní místo. Nejobvyklejším místem je vytvořený adresář _exe v kořenovém adresáři ABRA. 

V ABRA online, pak adresář ABRA-APPS na disku „S:/ABRA-APPS/“. V obou případech podadresář: PDFXCview 

Příklad celé cesty: S:\ABRA-APPS\PDFXCview\PDFXCview.exe 

file://///PC-EXPEDICE1/TISKARNA_ZEBRA
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-viewer
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Po nastavení provedeme spuštění a tisk jedné etikety. Tím otestujeme, že tisk funguje v běžném prostředí a zároveň 

se vytvoří soubor settings.ini, který doplněk potřebuje. 

Nastavení v GlobProvider.INI 

[PDFXCVIEW] 
 

ENABLED=A Povolujeme metodu tisku PDF X-Change 

PATH=S:\ABRA-APPS\PDFXCVIEW\PDFXCVIEW.EXE Cesta k nástroji PDF X-Change 

SETTINGFILE=S:\ABRA-APPS\PDFXCVIEW\SETTINGS.DAT Cesta k souboru nastavení PDF X-Change. Generuje 

se po prvním ručním tisku. 

 

 


