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1.1

Vygenerování Dopravy

Z vybraných agend lze vytvářet štítky k dopravě tak, že na konkrétním záznamu pustíte nástroj Doprava buď přímo
nově přidaným tlačítkem na liště, nebo přes povel: „Záznam“ > „Externí nástroje“ > „Doprava“.

Zde si zvolíte typ zásilky podle toho, kterou službou budete chtít balíky odeslat a vyplníte u ní potřebné parametry,
jako jsou např. dobírka či datum odvozu. Ve spodní části tabulky můžete přidávat další balíky do soupisky a
nastavovat také jejich jednotlivé hmotnosti. Hmotnost se standardně vyplňuje z položek zdrojového dokladu. Ty musí
mít samozřejmě uvedenou hmotnost přímo v agendě Zásoby na skladové kartě. Zároveň je možné nastavit v
konfiguračním souboru „výchozí hmotnost“, která se bude vyplňovat vždy automaticky bez ohledu na položky
dokladu. Pro pole „Poznámka“ lze nastavit vlastní předdefinované hodnoty, které můžete spravovat po prokliknutí
přes zelený otazník v číselníku poznámek.

3
Můžete se také rozhodnout, že momentálně nechcete štítek tisknout. Typicky tuto volbu využijete v momentě, kdy
ještě nemáte balík fyzicky k dispozici, nebo očekáváte změnu některého z údajů, kvůli kterému byste byli nuceni
štítek opětovně přetisknout. U každého dopravce naleznete také výčet jeho námi podporovaných služeb vč.
výdejních míst a příplatkových služeb.
Následně stačí jen kliknout na tlačítko „Vygenerovat dopravu“. Tím dojde k vytištění štítků pro všechny zadané balíky.
Zároveň se zásilka uloží jako nový záznam do uživatelské agendy Doprava.
TIP: Typ dopravy je také možné automatizovaně nastavovat tím způsobem, že je například již předvyplněný z e-shopu
a uložen ve formuláři dokladu pomocí volitelného parametru Doprava – více informací v bodě 2.10.
Videoprezentaci na generování balíkové soupisky naleznete zde:
http://www.bhit.cz/videomanualy/DopravaBalikyGen/

1.2

Agenda Doprava – seznam balíkových soupisek

Po vygenerování zásilky z dokladu je tato evidovaná v uživatelské agendě Doprava, kde jeden záznam odpovídá jedné
zásilce a její položky pak jednotlivým balíkům ze zásilky. Ve formuláři této agendy můžete dodatečně upravovat
některé údaje o zásilce a zároveň se přes trojtečky prokliknout buďto na zdrojový doklad, nebo třeba do adresáře na
příjemce balíků. Jakákoliv úprava údajů však bude pravděpodobně vyžadovat opětovné přetištění štítků. Pokud je na
zdrojovém dokladu uvedena dodací adresa, přenese se na soupisku tato.

Pomocí tlačítka „Najít balík u dopravce“ je možné přímo z Pohody spustit prohlížeč, pomocí kterého lze přes internet
sledovat balíky u dopravce. Tímto tlačítkem budete vždy sledovat první balík ze soupisky. Pokud byste chtěli sledovat
jiný balík, můžete tak učinit vyvoláním místní nabídky (pravé tlačítko myši) na příslušné položce soupisky. Zde najdete
příkaz „Najít balík na webu“.
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V případě, že potřebujete změnit informace o zásilce, nebo do ní například přidat balík, doporučujeme ji standardně
stornovat a vytvořit pro uvedený záznam úplně novou zásilku.

1.3

Elektronické odeslání zásilek

Z uživatelské agendy Doprava také provedete samotné odeslání požadavku na dopravu do systému dopravce. Toho
dosáhnete přes povel: „Záznam“ > „Externí nástroje“ > „Odeslání dopravy“.

Tímto odešlete všechny aktuálně vyfiltrované a dříve neodeslané soupisky naráz. Je tedy možné nejprve vyfiltrovat
například soupisky pro jednoho dopravce a odeslat je. Pokud budete mít zobrazeny všechny záznamy, bude
provedeno hromadné odeslání ke všem dopravcům, ke kterým byly vystaveny soupisky. Doporučujeme tedy ideálně
vyfiltrovat zásilky přes sloupec „Odesláno na server“, které v něm nemají uvedenou hodnotu. To jsou ty aktuálně
datově neodeslané.
Po kliknutí na „Záznam“ > „Externí nástroje“ > „Odeslání dopravy“ Vás ještě program upozorní na počet odesílaných
soupisek i jednotlivých balíků v nich, takže si ještě můžete vše překontrolovat. Po odeslání se Vás řešení ještě zeptá,
zda si přejete rovnou vytisknout také předávací protokoly pro řidiče. Odeslané soupisky již není možné znovu odeslat.

Videoprezentaci na odesílání balíkových soupisek naleznete zde:
http://www.bhit.cz/videomanualy/DopravaBalikyOdesilani/
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1.4

Nová soupiska bez vazby na doklad a přetisk štítků

Nové soupisky lze vytvářet také přímo z uživatelské agendy Doprava, přes povel: „Záznam“ > „Externí nástroje“ >
„Doprava“. Tímto vygenerujete soupisku pro kteréhokoli dopravce bez určení příjemce. Po stisku tlačítka
„Vygenerovat Dopravu“ však dojde pouze k uložení nového záznamu do agendy. Dále je zapotřebí buď ručně nebo
přenesením z Adresáře pomocí trojtečky doplnit adresu příjemce a teprve nyní vytisknout štítky. Tento dodatečný
tisk štítků provedete přes povel: „Záznam“ > „Externí nástroje“ > „Doprava tisk“. Můžete si zobrazit náhled („Doprava
náhled“) nebo štítky rovnou vytisknout.

Z různých důvodů je občas také zapotřebí opětovně vytisknout již jednou vytištěné etikety. Toho lze docílit několika
způsoby.
Prvním a nejjednodušším způsobem je vyvolat tisk přímo z uživatelské agendy Doprava. Zde si najeďte kurzorem na
požadovaný záznam, který si snadno vyfiltrujete např. podle jména, data nebo čísla balíků. Poté pokračujte přes
povel: „Záznam“ > „Externí nástroje“ > „Doprava tisk“. Tímto by mělo dojít ke znovu vytištění všech balíků v dané
zásilce. Obdobně můžete provést hromadný tisk všech vyfiltrovaných balíků (pozor, ať omylem nemáte zobrazeny
všechny záznamy) pomocí nástroje „Doprava Tisk Hromadně“, který spustíte také přes povel: „Záznam“ > „Externí
nástroje“.
Druhou možností je vyvolání opětovného tisku ze zdrojového dokladu. Ten si můžete vyfiltrovat přímo v dané
agendě, nebo se na něj prokliknout pomocí dvou teček z agendy Doprava. Pokud budete chtít vygenerovat Dopravu
na doklad, na který je již vytvořena, tak Vám budou nabídnuty následující možnosti.

Po stisku první možnosti „Ano“ dojde právě k pouhému opětovnému vytištění štítků. Možnosti „Storno“ celou akci
zrušíte a okno se zavře bez dalších následků. Prostřední možnost „Ne“ Vám umožní vytvořit zcela novou balíkovou
soupisku, která může mít odlišné parametry (typ dopravy, dobírka apod.). Takto budete vytvářet naprosto novou
dopravu pro stávající doklad. Stará zásilka, která již byla na doklad vytvořena, bude označena příznakem „Smazáno“
v poli „Odesláno na server“. Taková zásilka již nikdy nebude datově odeslána k dopravci a zůstává pouze v evidenci v
uživatelské agendě Doprava.
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1.5

Opětovné odeslání zásilek

Zásilky, které potřebujete opětovně datově odeslat, je zapotřebí si v uživatelské agendě Doprava vyfiltrovat. Po jejich
vyfiltrování doporučujeme si tyto ještě jednou opravdu dobře zkontrolovat, abyste si omylem nepřepsali i jiné zásilky,
které nechcete, jelikož tuto funkci po provedení nelze změnit.
Přes povel: „Záznam“ > „Editace“ > Upravit vše můžete provést vynulování sloupce „Odesláo na server“. Následně
můžete tyto vyfiltrované zásilky opětovně odeslat klasickým způsobem, tedy přes povel: „Záznam“ > „Externí
nástroje“ > „Odeslání dat“.
TIP: Pro provedení tohoto postupu je nezbytné mít přidělena potřebná uživatelská práva.

1.6

Tisk předávacího protokolu

Z nadstavbového řešení Doprava je také možné si vytisknout standardní předávací protokol se seznamem aktuálních
zásilek pro řidiče, který mu můžete předat při fyzickém předávání zásilek. Tisk protokolu je možné provést dvěma
způsoby.
První ze způsobů se Vám nabídne sám přímo při odesílání dat zásilek dopravcům. Po potvrzení počtu odesílaných
zásilek a balíků by se Vám mělo otevřít další dialogové okno, které se Vás na tisk předávacího protokolu pro
vyfiltrované zásilky bude ptát.
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Za druhé je možné tisk předávacího vyvolat ručně v agendě Doprava. Opět byste měli ideálně vyfiltrovat odesílané
zásilky, pro které chcete předávací protokol vytisknout. Tisk vyvoláte přes povel: „Záznam“ > „Externí nástroje“ >
„Doprava Tisk Protokolu“.

1.7

Hromadné generování Dopravy

Zásilky lze v případě zájmu generovat také hromadně. Jedná se o odlišný nástroj oproti standardní Dopravě, který
najdete v dokladové agendě pod povelem: „Záznam“ > „Externí nástroje“ > „Doprava Hromadně“.
Tento nástroj můžete spustit na vyfiltrovanými objednávkami, tj. například nad dnešními objednávkami k expedici.
Filtr byste měli být schopni sestavit dříve, než tento nástroj spustíte.

Po provedení tohoto povelu se otevře tabulka, do které se načtou všechny vyfiltrované záznamy z výběru a k nim
budou patrné základní informace (na obrázku níže). Žlutě/oranžově podbarvené záznamy znamenají, že na nich chybí
některá z potřebných informací pro vygenerování zásilky, např. není uveden „Způsob dopravy“, nebo není uvedena
kompletní adresa. Hodnoty už není možné v tabulce dále měnit nebo upravovat, vše musí být správně nastaveno už
na dokladu. Na žlutě/oranžově podbarvené záznamy se potom doprava nevygeneruje.
Pokud chcete rozhodnout, jakým dopravcem se mají zásilky poslat, ideální je mít dopravce nastaveného už na
dokladu. Lze to však udělat i přímo v hromadném generátoru po zobrazení rozšířeného rozhraní (checkbox vpravo
nahoře).

8
Následně můžete v prvním seznamu vybrat požadovaného dopravce a nastavit jej buď na všechny prázdné řádky
(tam, kde dopravce chybí), nebo i na všechny označené řádky obecně. Nejdříve je však zapotřebí si tyto řádky označit
kurzorem. Musíte si tedy vybrat v seznamu dopravce a k tomu kliknout na jedno z tlačítek vedle seznamu, aby se
funkce promítla do řádků v tabulce níže. Stejně funguje i nastavení ostatních parametrů jako počet balíků, hmotnost,
případně zatržítka generování dopravy a tisku štítků.

Hromadný generátor Dopravy

Ve výsledku by se tedy s hromadným generátorem Dopravy mělo pracovat tak, že se nejdříve vyfiltrují požadované
záznamy v agendě. Následně se spustí Externí nástroj, překontrolují se načtené doklady, a potom se teprve Doprava
generuje. Pokud budete mít potřebu pravidelně doplňovat dopravce nebo jiné parametry až v hromadném
generátoru, pak pro Vaše účely není hromadné generování vhodné a je výhodnější postupovat jednotlivě.

1.8

Notifikace z řešení Doprava

Jako příplatkové řešení k Dopravě nabízíme také možnost automatického odesílání e-mailových, příp. SMS notifikací
všem zákazníkům, pro které jste vygenerovali novou zásilku v momentě, kdy odesíláte elektronicky data dopravcům.
Notifikace je možné uživatelsky spravovat v nově přidané uživatelské agendě Doprava - notifikace. Tam se evidují
jednotlivé formáty šablon a Vy si můžete upravovat jejich text, případně přidávat nové šablony.
Šablony odchází z předem definovaného e-mailu a pro kontrolu je možné posílat i jejich kopie na jiný uživatelský email. Prvotní konfiguraci tohoto řešení nastavuje kolega programátor dle Vašich požadavků a našich základních
šablon, ale celkové nastavení samozřejmě záleží na domluvě.
Obecně takováto notifikace obsahuje informace o zásilce, čísla balíků, příp. výši dobírky, předpokládanou dobu
doručení a informace o Vašem e-shopu.
K odesílání e-mailových notifikací je možné po domluvě přidat také automatický tisk odesílaných faktur do .PDF
souboru a jeho následné přiložení k e-mailové notifikaci z Dopravy.
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Agenda Doprava - notifikace

Vzor notifikačního e-mailu
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2.1

Technické požadavky

Pro správnou funkčnost řešení Doprava je nutné mít na každé klientské stanici, ze které s Dopravou pracujete,
nainstalováno rozhraní .NET Framework 4.0. Stáhnout jej můžete přes internet přímo z webu společnosti Microsoft:
http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=22
Dále je také potřeba mít nainstalovaný balíček Microsoft SQL Server Compact 4.0. Ten nalezete opět přímo na webu
společnosti Microsoft na adrese http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17876

2.2

Odstranění upozornění na zabezpečení

Pokud se při každém spouštění externího nástroje Doprava zobrazuje upozornění zabezpečení, je potřeba v Internet
Exploreru provést změnu nastavení.
Toho docílíte v Možnostech internetu na záložce Zabezpečení. Zde se na zóně „Místní intranet“ proklikněte tlačítkem
„Weby“. Je potřeba přidat název serveru, ze kterého se externí nástroj spouští.
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2.3

Ruční obnova triggerů

Po každém provedení údržby databáze (tj. i po aktualizaci Pohody) je potřeba obnovit funkčnost externích nástrojů
tzv. triggerů. Při plánovaných údržbách je možné obnovování nastavit automatizovaně, po ručním provedení údržby
je nutné ručně provést také obnovu triggerů.
U řešení Doprava byste na to měli být upozorněni tabulkou při generování nové zásilky (viz. níže).

Po zakliknutí „ANO – chci se pokusit nahrát triggery“ by mělo vše opět bez problémů fungovat. Jen pozor, před
nahráním triggerů doporučujeme ukončit všechny spuštěné Pohody, které se při tomto procesu jinak vypnou a
můžete tak přijít o neuloženou práci.
Pokud by se Vám výše uvedená hláška při generování nové zásilky nezobrazovala, můžete triggery nahrát ručně i přes
povel: „Nastavení“ > „Volitelné parametry“ > „Volitelné parametry“. Zde si vyberete agendu, pro kterou chcete
obnovení trigerrů provést a kliknete na „Záznam“ > „Externí nástroje“ > „Instalace Triggerů“. Obnovu stačí provést
jednou z kterékoli stanice, nebo ze serveru po každé údržbě. Není potřeba ji dělat na všech stanicích.

Instalace triggerů

2.4

Nastavení číselných řad pro balíky

Každý dopravce přiděluje svému zákazníkovi určitý rozsah číselné řady pro zásilky. Pokud Vám tento rozsah dochází,
řešení Doprava Vás na tuto skutečnost upozorní – v pravém dolním rohu se objeví červený nápis.
O přidělení nové číselné řady je nezbytné zažádat přímo konkrétního dopravce – Vašeho obchodního zástupce. Po
získání nových číselných řad je můžete editovat přímo v uživatelském rozhraní řešení Doprava – přes povel: „Otazník“
> „Číselné řady“.
Případně můžete změnu číselné řady provést také přímo v ES POHODA, a to přes povel: „Nastavení“ > „Seznamy“ >
„Číselné řady“. Tady je možné nastavit odpovídající řady pro jednotlivé dopravce. Nejdříve je vhodné provést
vyfiltrování číselných řad pouze pro agendu Doprava pomocí sloupce „Agenda“. Potom už uvidíte jen číselné řady pro
řešení Doprava a snadno si tak nastavíte zejména parametry ve skupině Doprava ve formuláři agendy.
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Upozornění na docházející číselnou řadu

Zadání nové číselné řady
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2.5

Nastavení přístupových práv pro uživatele

Pro Externí nástroje, stejně jako pro Tiskové sestavy, lze nastavit přístupová práva pouze pro některé uživatele. Pokud
z některé agendy, ve které je Doprava nainstalována, nebude možné vyvolat Externí nástroj Doprava,
pravděpodobně nejsou nastavena přístupová práva konkrétního uživatele.
Změnu práv provedete přes následující povel: „Nastavení“ > „Přístupová práva“ > „Uživatelé“ > záložka „Přímá
práva“.

Nastavení přístupových práv

Dále je zapotřebí povolit Externí nástroje ve větvi „Soubor“ > „Ostatní“ a práva ve větvi „Nastavení“ > „Uživatelské
agendy“ a „Uživatelské seznamy“.

Přístupová práva „Externí nástroje“ a „Uživatelské agendy“

Pro správnou funkčnost Dopravy je dále nutné, aby všichni uživatelé, kteří s Dopravou pracují, měli v „Nastavení“ >
„Přístupová práva“ > „Uživatelé“ nastaveno plné jméno.

2.6

Změna výchozí tiskárny

Pokud potřebujete tisknout štítky pro dopravce na jiné tiskárně než doposud, můžete tak učinit změnou nastavení,
a to následujícím způsobem:
- V uživatelském rozhraní Doprava si přes tlačítko „Otazník“ otevřete menu Nastavení.
- Klikněte na tlačítko „Obnovit tiskárny“.
- Zaškrtněte si dopravce, u kterých chcete změny provést, příp. můžete zaškrtnout „Označit vše“.
- Potvrďte přes „Obnovit“.
- Při generování nového záznamu Dopravy budete dotázáni na výběr tiskárny.
- Vyberte si tedy požadovanou tiskárnu, která musí být samozřejmě správně nainstalovaná.
- Změnu na původní tiskárnu provedete stejným způsobem.
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Obnovení tiskárny

2.7

Stáhnutí routovacích tabulek

Může se stát, že během práce s řešením Doprava se Vám při zadání tisku štítku objeví následující dialogové okno:

Chyba routingu

Problém mohl nastat ve stahování routovacích tabulek pro dopravce. Routovací tabulky jsou trasovací informace,
které se využívají na štítku. Bez nich je balík nedoručitelný a informace na štítku nekompletní. Tabulky se denně
stahují automaticky přímo od dopravce. Občas se stane, že se tabulky nepodaří z nějakého důvodu stáhnout.
V případě, že tento problém nastane, doporučujeme ověřit správnost zadaného PSČ a země. Tato hláška se zobrazuje
právě i v případě neplatného PSČ. Pokud jsou všechny informace v pořádku, nebo se dialogové okno objevuje u všech
zásilek opakovaně, tak budou pravděpodobně chybět stažené tabulky. Opětovné stažení je možné vyvolat přímo
z aplikace Doprava – viz. obrázek níže.
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Stažení routovacích tabulek

2.8

Tlačítko „Doprava“ na lištu

Pro rychlejší a jednodušší spuštění nadstavbového řešení Doprava a dalších externích nástrojů je možné vytvořit na
nástrojové liště v ES POHODA tlačítko na spuštění tohoto řešení, resp. zobrazení uživatelského rozhraní. Pro jeho
zobrazení je zapotřebí dodržet následující postup:
-

Pravým tlačítkem myši klikněte do volného prostoru vedle nástrojových lišt a zvolte „Upravit“. Tím dojde
k odemknutí nabídek a lišt k editaci. Tedy k tomu, že jakákoliv tlačítka z nabídek a lišt je možné přesouvat.

Odemknutí nabídek a lišt k editaci

-

Najděte si tlačítko, které chcete chytit a přemístit nebo zkopírovat (při přesunu musíte držet klávesu Ctrl).
Tažením myši tlačítko umístěte na lištu dle Vašich potřeb.
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Zvolení tlačítka

Umístění tlačítka na lištu

Zobrazení tlačíka

Pokud chcete, mohli byste si vytvořit i vlastní lištu pro zvolená tlačítka. Lze tak učinit následovně:
-

Opět klikněte pravým tlačítkem do volného prostoru vedle nástrojových lišt a zvolte „Upravit“. Ve
Vlastním nastavení zvolte záložku „Lišty“.
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Zvolení záložky „Lišty“

-

Případně při kliknutí pravým tlačítkem myši na Vaše zvolené tlačítko při otevřeném okně „Vlastní
nastavení“ lze nastavit i jeho ikonu. Je možné zvolit, zda se bude zobrazovat pouze text, pouze ikona,
nebo ikona i text.

Zobrazení nové lišty

Vzhled tlačítka

TIP: Nastavení pro lišty a tlačítka souvisí s uživatelským nastavením. Je tedy zapotřebí, aby si jej provedl každý uživatel
ve svém profilu zvlášť.
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2.9

Zobrazení sloupců „Dopravy“ v ostatních agendách

V agendách ES POHODA, ze kterých je možné Dopravu generovat, můžete mít uživatelsky zobrazené také sloupce
spojené se zásilkami pro větší přehled a jednodušší dohledávání informací o zásilkách.

Zobrazení sloupců v agendě Vydané faktury

V každé agendě si můžete zobrazit pět nových sloupců s informacemi o Dopravě.
Jedná se o sloupce: „Způsob dopravy“, „Stav dopravy“, „Čísla balíků“, „Počet balíků“ a „ID Pobočky“. Sloupce si
můžete zobrazit kliknutím pravým tlačítkem myši do tabulky konkrétní agendy a přes povel „Sloupce“. Následně si
v seznamu možných sloupců vyberte zaškrtnutím ty potřebné a potvrďte.
Pomocí těchto sloupců můžete samozřejmě dále vyhledávat a filtrovat dle potřeby, jak jste v ES POHODA zvyklí.
Usnadníte si tak např. vyhledávání konkrétního čísla balíku s vazbou na doklad aj.

Zobrazení výběru Sloupců

TIP: U sloupců si potom zároveň můžete pro větší přehlednost v tabulce libovolně měnit jejich pořadí. Dá se tak
učinit standardní funkcí ES POHODA. Stačí sloupec chytnout pomocí myši a držet u toho klávesu „Shift“. Následně
jej můžete v tabulce libovolně přetáhnout na nové místo.
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Výběr sloupců

2.10 Změna adresy odesílatele
Vaši adresu odesílatele, kterou máte uvedenou na štítku tisknutém z nadstavbového řešení Doprava, můžete
jednoduše změnit po kliknutí na „Otazník“ přímo v uživatelském rozhraní Doprava a dále přes povel: „Nastavení“ >
„Nastavení tisku“.

Volba nastavení tisku
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Po zadání hesla, které Vám sdělujeme při předávání řešení, příp. si samozřejmě můžete zavolat a požádat o sdělení
hesla, si následně můžete upravit adresu dle libosti a štítek uložit – viz. obrázky níže.

Zadání hesla

Možnost změny adresy odesílatele

2.11 Automatizace výběru „Způsobu Dopravy“
Z naimportovaných Přijatých objednávek z e-shopu je možné získávat informace o typu a způsobu Dopravy, které se
mohou propisovat do nově přidaných volitelných parametrů na dokladu. Z těchto informací se následně může
automaticky vyplňovat způsob dopravy i v našem řešení, a to i vč. případných poboček dopravce.
Pro správný formát získávaných informací z e-shopu je nezbytné kontaktovat vývojáře nebo správce Vašeho e-shopu.
Více informací ohledně propojení s e-shopem pro Vašeho providera naleznete zde:
https://www.bhit.cz/doprava-informace-pro-e-shop/
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Volitelné parametry na předvýběr „Způsobu Dopravy“ a poboček

2.12 Změny po datové uzávěrce
Při spuštění řešení Doprava po datové uzávěrce by se mělo nově zobrazit dialogové okno, kde si uživatel může
potvrdit změny v napojení na databázi a po potvrzení tohoto dotazu se tyto změny projeví a přepíší také konfigurační
soubory, takže následně není zapotřebí zásah odporným technikem.

Dotaz na změnu databáze

Tento princip funguje i v případě, že se mění databáze na formát bez uvedeného roku na konci jejího názvu.
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2.13 Změna forem úhrady pro dobírku
Změny forem úhrady pro dobírky, ať už tedy doplnění nové, nebo zrušení stávající, je uživatelsky možné po prokliku
do nastavení (přes „Zelený otazník“), a dále přes povel „Nastavení“ > „Formy úhrad pro Dobírku“. V uvedeném
seznamu je možné upravovat Způsoby úhrady dle potřeby.

Seznam způsobů úhrady

2.14 Výměna certifikátu od České pošty při napojení přes API
Certifikát je zapotřebí nakopírovat na server + nastavit cestu k němu a heslo.
Otevřete si nejprve aplikaci na štítky nad jakýmkoli dokladem. V aplikaci klikněte na otazník vlevo dole, menu
nastavení/obecné nastavení. Heslo pro vstup do nastavení je „doprava“. V prvním výklopném seznamu vlevo nahoře
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zvolte dopravce ČP. Na pravé straně potom můžete nastavit informace kolem API rozhraní viz. obr. (konkrétní cesty
a názvy u vás jsou jiné).

Tam uveďte celou cestu k souboru vč. jeho koncovky .p12 nebo .pfx. Jiné formáty jako .pem, .crt, apod. nejsou
přípustné. Kromě cesty vyplňte ještě heslo k certifikátu a celé nastavení následně uložte. Na zadané umístění
nahrajte certifikát s odpovídajícím pojmenováním. Další odeslání dat na ČP už by mělo proběhnout s novým
certifikátem. Vyzkoušejte odeslání dat pokud možno co nejdříve.
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2.15 Změny stavů zásilek
Stavy zásilek, které se evidují v řešení Doprava a mohou se propisovat také k navázaným dokladům, získáváme od
jednotlivých dopravců. Jejich formát je tedy vytvořen dopravcem a není možné jej nijak dále upravovat. Většinou se
jedná o informace, které zadává přímo řidič při předání zásilky.
Ve většině případů je tedy dost různorodý a liší se, a proto není příliš možné jejich případné kontroly, notifikace nebo
další naše řešení, navázaná na stavy zásilek, využívat vždy stoprocentně, případně se na ně plně spoléhat.

