Návod na modul Balíkobot pro FlexiBee
Dokument verze 1.6.8 z 18.10.2018, autor Jan Bláha, info@blahasoft.cz
Modul umožňuje propojit FlexiBee s aplikací Balíkobot. Pomocí modulu můžete generovat a tisknou štítky,
předávat data dopravcům, sledovat stav zásilek atd.
Pro použití modulu musíte provozovat FlexiBee v cloudu, a nebo na vlastním veřejně přístupném serveru
(přes doménu nebo přes veřejnou IP adresu). Modul není použitelný pro FlexiBee provozované na lokálním
PC.
Pro použití modulu musíte mít FlexiBee 2018.2.2 nebo vyšší s aktivovaným REST API pro zápis. Pokud
nevíte, zda REST-API máte, zjistíte to např. ve svém licenčním souboru http://VasFlexibeeServer/license.json,
kde musí být položka rest-api-rw. Pokud tuto položku v licenci nemáte, zakoupíte nebo zapůjčíte si modul na
obchod@flexibee.eu.
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Vytvoření uživatelských tlačítek ve FlexiBee.

XML soubor pro vytvoření uživatelských tlačítek si stáhnete zde:
https://support.flexibee.eu/service/balikobot/balikobot_uziv_tlacitka_vytvorit.xml
V prohlížeči si odkaz otevřete a XML soubor si uložíte na disk (v prohlížeči klávesová zkratka CTRL S).
XML soubor si následně naimportujete do Flexibee. Tento soubor vytvoří uživatelské tlačítko Balíkobot v
agendách:
• seznam přijatých objednávek
• detail přijaté objednávky
• seznam vydaných faktur
• detail vydané faktury
XML soubor vám popř. mohu poslat e-mailem.

Po úspěšném importu je potřeba se odhlásit z aktuální otevřené firmy a znovu se do ní přihlásit. Teprve
potom budou uživatelská tlačítka dostupná.
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Nastavení dopravců ve FlexiBee

Ve FlexiBee v menu Nástroje/Číselníky/Formy dopravy je potřeba nastavit podporované dopravce. Modul k
18.10.2018 podporuje následující dopravce:
•

Česká pošta (zkratka ČP nebo CP nebo Česká pošta) – všechny služby kromě Balík Nadrozměr.
U služeb Balík do balíkovny a Balík na poštu je potřeba mít vyplněno PSČ vybrané balíkovny nebo
ukládací pošty přímo v dodací (fakturační) adrese u daného klienta.

•

PPL (zkratka PPL) – všechny služby včetně paletových zásilek

•

DPD (zkratka DPD) – všechny služby

•

GEIS (zkratka GEIS) – všechny služby včetně paletových zásilek

•

GLS (zkratka GLS) – všechny služby

•

IN TIME (zkratka IN TIME) – všechny služby

•

Toptrans (zkratka TOPTRANS) – všechny služby

•

Uloženka (zkratka ULOŽENKA) – všechny služby

•

Zásilkovna (zkratka ZÁSILKOVNA) – všechny služby. Jsou povoleny i libovolné alternativní zkratky
obsahující slovo Zásilkovna (např. Zásilkovna Z-point).

•

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

•

▪ zásilek na Ukrajinu UA,
▪ zásilek do Rumunska (RO FAN Courier a RO Cargus)
▪ výdejních míst pro BG Speedy (Bulharsko)
▪ výdejních míst pro UA Meest (Ukrajina).
Slovenská pošta (zkratka SP nebo Slovenská pošta) – všechny služby. U služeb Balík do BalíkoBOXu a
Balík na poštu je potřeba mít vyplněno PSČ vybraného balíkoboxu nebo ukládací pošty přímo v dodací
(fakturační) adrese u daného klienta.

Při zadávání dopravců do FlexiBee prosím dodržujte přesně zkratky, které jsou uvedené v tomto seznamu.
Název a popis dopravce může být libovolný. Viz náhled nastavení dopravců:
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Výběr objednávek/faktur a přechod do modulu Balíkobotu

Ve Flexibee si vyfiltrujete a vyberete přijaté objednávky nebo vydané faktury, které chcete zpracovat v
Balíkobotu. Následně kliknete na uživatelské tlačítko Balíkobot.

V modulu už nemusíte zadávat přihlašovací údaje do FlexiBee, protože modul automaticky provede ověření
aktuálně přihlášeného uživatele z FlexiBee.
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Nastavení API přístupů do Balíkobotu

V modulu zadáte vaše API přístupy do Balíkobotu. Poté doporučuji provést test spojení s Balíkobotem a načíst
data dopravců. Urychlíte si tím práci při vytváření štítků.
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Nastavení výchozích služeb pro dopravce a uložení dat

Dále doporučuji nastavit výchozí služby pro jednotlivé dopravce.
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Ukládání nastavení do pojmenovaných profilů

Nastavení API přístupů k Balíkobotu, nastavení výchozích služeb dopravců si můžete uložit do pojmenovaných
profilů. V každém profilu můžete mít uložené jiné API přístupy k Balíkobotu a jiné výchozí služby dopravců.
Profily se hodí např. tehdy, pokud spravujete více expedičních míst nebo více e-shopů a potřebujete se mezi
nimi rychle přepínat.
Profily mohou být uloženy (sdíleny) buďto společně v rámci celé firmy, a nebo jednotlivě pro každého
uživatele zvlášť. Každá firma nebo každý uživatel může mít uložené jiné profily s nastavením. Opět záleží na
vašich preferencích.
Profily si můžete vytvářet a spravovat na záložce Nastavení/Profily. Při prvním spuštění aplikace zde existuje
výchozí profil.

•
•
•
•
•

Tlačítko Uložit profil slouží k uložení nového profilu pod novým názvem, nebo k aktualizaci stávajícího
vybraného 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 předvybrán ve výklopném seznamu s profily při spuštění modulu.
Tlačítko Smazat veškeré uložené nastavení slouží ke smazání všech profilů i ostatního nastavení, jako
jsou uložená uživatelská hesla atd.

Přepínat mezi profily pak můžete rychle ve výklopném seznamu s profily, který najdete na hlavním formuláři
nad tabulkou se záznamy. Zvolením profilu se ihned načte nastavení uložené pod vybraným profilem a můžete

tak okamžitě přepínat mezi různými expedičními místy, různými eshopy atd. Po změně profilu je nutné znovu
načíst data z FlexiBee.

Volba Ukládat profily v rámci celé firmy/Ukládat profily pro každého uživatele je platná pro celou vaši
licenci FlexiBee. Striktně doporučuji tuto volbu nastavit na začátku a pak už ji neměnit a nekombinovat
uložení profilů, protože byste si udělali v profilech „hokej“.
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Práce se zásilkami

U každého záznamu je možné jednotlivě:
• vytvořit štítek
• smazat štítek
• vytisknout štítek
• sledovat zásilku
Dále je možné u vybraných (zaškrtnutých) záznamů hromadně:
• vytvořit štítky
• smazat štítky
• vytisknout štítky
• odeslat data dopravcům (objednat svozy)
• zobrazit si historii objednaných svozů
Před vytvořením štítků lze u každého záznamu nastavit:
•
•
•

počet balíků (pro sdružené zásilky)
váhu balíku
poznámku

Pokud vytváříte štítek (hromadně nebo jednotlivě) a již máte u některých zásilek štítky vytvořeny a vytisknuty,
tak budou existující štítky automaticky smazány a vytvořeny nové štítky i u záznamů, u kterých již štítek
existuje a které zatím nebyly předány ke svozu. V menu Nastavení/Další nastavení můžete toto chování
změnit a přegenerování štítků zakázat/povolit. Viz kap. 13.
Po odeslání dat dopravcům je možné sledovat stav zásilek. Data ve sloupci Stav zásilek se aktualizují
automaticky po příchodu do modulu z FlexiBee, a také je možné aktualizovat stavy zásilek ručně pomocí
tlačítka Stav zásilek.
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Paletové zásilky

Modul podporuje paletové zásilky pro Toptrans, PPL Sprint a Geis Cargo.
U paletových zásilek je potřeba zadat jednotlivé manipulační jednotky, jejich počet a váhu.
1. Vyberete službu pro paletovou přepravu – např. PPL Firemní paleta.
2. Uvedete počet zásilek, což odpovídá počtu různých typů manipulačních jednotek.
3. Kliknete na tlačítko Manipulační jednotky, a v dialogu vyberete typy manipulačních jednotek, vyplníte
jejich počty a váhy.
4. Kliknete na tlačítko Použít.
Tímto postupem zadáte údaje o manipulačních jednotkách a pak můžete vytvořit štítek.

U dopravce Toptrans mohou být maximálně tři typy manipulačních jednotek. U ostatních dopravců může být
více typů manipulačních jednotek.
U dopravce Toptrans se váha manipulačních jednotek zadává celkově pro všechny manipulační jednotky
dohromady. U ostatních dopravců se váha zadává pro každý typ manipulační jednotky zvlášť.
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Nastavení výchozích dat u jednotlivých záznamů

Ve FlexiBee u objednávek a faktur existuje pole „Doprava a vyskladnění“. Do tohoto pole můžete vložit
jednoduchou datovou strukturu, kam můžete uvést:
• službu dopravce - sluzba:ID sluzby;
• pobočku k vyzvednutí - pobocka:ID pobocky;
• váhu zásilky - vaha:12345.67;
• sobotní doručení (jen pro PPL) - sobota:1;
• poznámku - poznamka:nějaká poznámka;
Tyto údaje se pak automaticky přenesou a předvyplní do Balíkobotu.
Formát dat je:
pobocka:ID pobocky;sluzba:ID sluzby;vaha:12345.67;poznamka:nějaká poznámka;sobota:1;
Pozor u dopravce Zásilkovna – číslo vyzvedávací pobočky Zásilkovny nebo číslo služby se obojí zadává do
pole pobocka:…
Pozor u dopravce Česká pošta – u služeb Balík do balíkovny a Balík na poštu je potřeba mít vyplněno PSČ
vybrané balíkovny nebo ukládací pošty přímo v dodací (fakturační) adrese u daného klienta.
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.
U služeb dopravců funguje nastavení následovně:
•
•

pokud je výchozí služba nastavená přímo u objednávky viz výše, tak se použije.
jinak se použije výchozí služba zadaná v Nastavení modulu.

Příklad nastavení výchozí služby a pobočky pro Uloženku:
Zápis údajů ve FlexiBee (služba, pobočka, váha, poznámka):

Na základě zapsaných údajů se v Balíkobotu automaticky nastaví toto:

Příklad nastavení výchozí služby a pobočky pro Zásilkovnu:
Zápis údajů ve FlexiBee (pobočka, váha, poznámka):

Na základě zapsaných údajů se v Balíkobotu automaticky nastaví toto:

Příklad nastavení výchozí služby a pobočky pro PPL:
Zápis údajů ve FlexiBee (pobočka, služba):

Na základě zapsaných údajů se v Balíkobotu automaticky nastaví toto:
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Ukládání čísla balíku a sledovacího odkazu do FlexiBee

Po vytvoření štítku se zpět do FlexiBee do pole Doprava a vyskladnění uloží číslo balíku a sledovací odkaz, ve
formátu balik:…;odkaz:…;
Tyto údaje pak můžete použít pro svoji další potřebu: odeslat klientovi e-mail se sledováním zásilky, uložit číslo
balíku zpět do e-shopu atd.

Až do verze FlexiBee 2018.2.1 je pole Doprava a vyskladnění délkově omezené na 255 znaků. Ukládání dat
tedy funguje takto:
1. Pokud se do pole vejde číslo balíku i sledovací odkaz, uloží se obojí.
2. Pokud se do pole vejde jen sledovací odkaz, ale nevejde se tam číslo balíku, uloží se jen sledovací
odkaz.
3. Pokud se do pole vejde jen číslo balíku, ale nevejde se tam sledovací odkaz, uloží se jen číslo balíku.
4. Pokud se do pole nevejde ani číslo balíku ani sledovací odkaz, neuloží se nic.
Od verze FlexiBee 2018.2.2 je pole Doprava a vyskladnění je délkově neomezené. Pro sdružené vícekusové
zásilky se tedy do tohoto pole ukládají všechna čísla balíků a všechna sledovací URL. Čísla balíků a sledovací
odkazy se uloží ve formátu vsechny_baliky:…;vsechny_odkazy:…; Jednotlivé balíky a jednotlivé odkazy jsou
oddělené čárkou.
Původní položky balik:…;odkaz:…; jsou přítomny také, kvůli zachování zpětné kompatibility. Tyto položky
obsahují údaje o hlavním (prvním) balíku z vícekusové zásilky.
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Chyby

Pokud se při vytváření štítků vyskytnou nějaké chyby, zobrazí se u příslušného záznamu červené tlačítko
Chyba. Po najetí myší nad tlačítko se objeví popis chyby.
Zde jsou nejčastější typy chyb:
•

•
•
•
•

Nemáte vyplněné potřebné údaje - adresa, telefon, e-mail, váha balíku, variabilní symbol u dobírkové
částky atd. Pamatujte prosím na to, že adresní údaje se přebírají z údajů u konkrétní
objednávky/faktury (adresa odběratele, poštovní adresa, telefon a e-mail zodpovědné osoby), nikoli z
adresáře!
Nemáte vyplněnou kontaktní osobu, popř. její telefon nebo e-mail. Kontaktní osobu najdete ve
FlexiBee v detailu záznamu na záložce Zodpovědná osoba v poli Kontaktní osoba.
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.

12

Další funkce

Data o balících (štítky, svozy, počty a váhy balíků, stavy zásilek atd. ) se ukládají do FlexiBee ke každému
záznamu do přílohy s názvem balikobot.data.txt.
Pokud chcete tyto údaje z Flexibee smazat, je k tomu určeno tlačítko Smazat data o balících. Tím provedete
tzv. reset dat, data o balících se smažou a objednávky nebo faktury budou zase „čisté“.
Smazáním dat přijdete o vytvořené vazby mezi FlexiBee a Balíkobotem. Ztratíte existující čísla balíků,
nebudete moci později smazat ani sledovat již existující balíky v Balíkobotu. Operace je nevratná!
Funkci využijete např. v případě, že se potřebujete balíku „zbavit“ - např. jste vygenerovali štítek, odeslali data
dopravci a pak jste zjistili, že požadované zboží nemáte na skladě a nemůžete ho odeslat.
Pokud potřebujete provést opravu dat ve FlexiBee (změna adresy, změna dobírkové částky atd.), tak můžete po
změně kliknout na tlačítko Načíst data z FlexiBee. Tím se načtou aktuální data objednávek nebo faktur.
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Přegenerování existujících štítků

Pokud vytváříte štítek (hromadně nebo jednotlivě) a již máte u některých zásilek štítky vytvořeny a vytisknuty,
tak při standardním chování aplikace budou všechny existující štítky smazány a budou vytvořeny nové
štítky i u záznamů, u kterých již štítek existuje a které zatím nebyly předány ke svozu.
V menu Nastavení/Další nastavení můžete toto chování změnit a přegenerování štítků zakázat/povolit. Najdete
tam sekci Přegenerování existujících štítků a v ní zaškrtávátko, pomocí kterého můžete:
•
•

zakázat smazání a přegenerování již existujících štítků (zaškrtnout zaškrtávátko).
povolit smazání a přegenerování již existujících štítků (výchozí chování, nezaškrtnout zaškrtávátko).

