
Mobilná aplikácia 
Z-Point pre výdajné 
miesta Packeta

Využijete ju najmä vo chvíli, keď v čítačke máte rozpracovaný napr. príjem zásielok z balíka. Odosielateľ alebo 
príjemca nebude musieť čakať a vy si zásielky hneď jednoducho príjmete cez mobilné zariadenie. Výdaj a príjem 
zásielok môžete vykonať ľahko pomocou QR kódu. Kód sa zobrazí v mobilnej aplikácii Packeta - vy ho iba naske-
nujete. Heslo nie je potrebné diktovať a zapisovať. Vydali ste niekedy omylom inú zásielku? S mobilnou aplikáciou 
sa to nestane. Pred výdajom appka skontroluje štítok zásielky, aby nedošlo k zámene. Appka pomôže aj počas 
výpadku. Došlo k výpadku štandardného systému Packety? Aplikácia vás na túto skutočnosť upozorní a umožní 
vám prejsť do aplikácie núdzového výdaja zásielok.

Tip: Aplikáciu ocenia tí z vás, ktorí musia odbiehať k počítaču cez celú predajňu -  
napríklad pri výdaji zásielky, alebo tí, ktorí potrebujú v špičke obslúžiť viac zákazníkov.

Čo je Z-Point? Aplikácia, ktorá umožňuje vydávať a pri-
jímať zásielky heslom a prijímať zásielky s vytlačeným 
štítkom skenovaním pomocou fotoaparátu v telefóne.

Technické pokyny

Pre skenovanie je potrebné povoliť mobilnej aplikácii Z-Point prístup k fotoaparátu. Odporúčame 
na mobilnom zariadení nastaviť časový limit uzamykania obrazovky aspoň na 5 minút a zároveň 
vypnúť automatické otáčanie obrazovky.

Treba zobrať do úvahy, že pokiaľ vydáva zásielky súčasne viac zamestnancov výdajného miesta, 
je potrebné na platobný terminál poslať v jeden okamih iba jednu požiadavku na platbu a ďalšiu 
začať až po dokončení predchádzajúcej. Pre tlač štítkov alebo potvrdení je potrebné, aby počí-
tač, ku ktorému je pripojená termotlačiareň, bol zapnutý. Odporúčame, aby bol zapnutý počas 
celého používania aplikácie.

V prípade otázok nás kontaktujte cez správu  
v admine, téma – „aplikácia Z-Point – otázka“.



Zvoľte PRÍJEM - Naskenovať. Naskenujte 
štítky zásielok, ktoré priniesol odosielateľ. Po 
naskenovaní poslednej zásielky kliknite na 
tlačidlo DOKONČIŤ.

Zobrazí sa prehľad zásielok. Na termotlačiarni 
sa automaticky vytlačí potvrdenie o prevzatí 
zásielok do prepravy pre odosielateľa. Potom 
kliknite na tlačidlo DOKONČIŤ.

PRÍJEM - Naskenovať 

1. Skenovanie zásielok 2. Prehľad zásielok a tlač potvrdenia

1. Prihlásenie do aplikácie 2. Hlavná obrazovka

PRIHLÁSENIE

Aplikáciu „Z-Point“ si môžete stiahnuť vo verzii pre Android na Google Play.

Príjem zásielok so štítkom

Prihlasovacie údaje do aplikácie Z-Point sú rovna-
ké ako do štandardného systému admin.packeta.
com. V prípade požiadavky na vytvorenie nových 
užívateľských prístupov, prosím, kontaktujte svoj-
ho regionálneho špecialistu cez správu v admine, 
téma – „Zmluvné záležitosti“. Po vyplnení údajov 
zvoľte PRIHLÁSIŤ SA.

Po prihlásení sa zobrazí hlavná  
obrazovka s ponukou: 
a) Príjem - naskenovať 
b) Zásielky - príjem a výdaj heslom



Výdaj zásielky heslom

Zásielky - príjem a výdaj heslom

1. Zadanie hesla

3. Skenovanie štítku zásielky

2. Vyhľadanie zásielky

4. Manuálne zadanie 

Zadajte heslo, ktoré vám oznámil príjemca, 
alebo naskenujte QR kód.

Naskenujte štítok zásielky

Podľa zobrazených údajov vyhľadajte 
zásielku a kliknite na POKRAČOVAŤ.

Ak je štítok zásielky nečitateľný, je potrebné 
trasovacie číslo zo štítku zapísať manuálne 
po kliknutí na ZADAŤ ČÍSLO MANUÁLNE. 
Následne zapísané údaje potvrdíte tlačidlom 
ZADAŤ ČÍSLO.



5. Overenie správnosti trasovacieho čísla

6. Zásielka s overením veku 18+

Po naskenovaní správneho štítku sa zobrazí 
hláška „Výdaj správnej zásielky“.

Pri zásielkach s overením veku 18+ 
je potrebné zapísať údaje z dokladu 
totožnosti.

Pokiaľ je trasovacie číslo nesprávne, je po-
trebné naskenovať správnu zásielku. Tlačidlo 
NAČÍTAŤ ZNOVU alebo zrušiť výdaj.



Výdaj uhradenej zásielky. 
Po vykonaní platby je zásielka na obrazovke 
zobrazená na zeleno. Zásielku vydáte kliknu-
tím na tlačidlo DOKONČIŤ.

II. ZÁSIELKA BEZ DOBIERKY

Pokiaľ je zásielka bez dobierky, výdaj vy-
konáte kliknutím na tlačidlo DOKONČIŤ.

I. ZÁSIELKA S DOBIERKOU

Úhrada dobierky
Dobierku je možné uhradiť jedným s nasledovných 
spôsobov: 

a) v hotovosti - tlačidlo VYDAŤ ZÁSIELKU

c) platobnou kartou cez platobný terminál  
Packeta, ak to odosielateľ zásielky umožňuje -  
tlačidlo PLATIŤ KARTOU

Priebeh platby sledujete na obrazovke. Je 
vždy dôležité počkať na úspešné dokonče-
nie transakcie pred odovzdaním zásielky 
príjemcovi.

b) cez platobnú bránu - tlačidlo ODOSLAŤ  
PLATOBNÝ ODKAZ V SMS

Priebeh platby sledujete na obrazovke. Je vždy 
dôležité počkať na úspešné dokončenie transakcie 
pred odovzdaním zásielky príjemcovi.



1. Vziať späť výdaj 2. Potvrdenie voľby

Pokiaľ príjemca zásielku odmietne, vo vý-
dajnom okne kliknite na VZIAŤ SPÄŤ VÝDAJ 
ZÁSIELKY.

Tlačidlom OK potvrdíte voľbu späť 
vzatia zásielky.

VZIAŤ SPÄŤ výdaj zásielky

3. Dôvod späť vzatia 

Zvoľte dôvod späť vzatia zásielky. Máte možnosť zo zá-
sielky urobiť vratku zaškrtnutím okna Prepnúť na vratku.

Pri platbe v hotovosti vrátite príjemcovi zásielky hoto-
vosť, pri platbe kartou sledujte pokyny na platobnom 
termináli.



1. Zadanie hesla

Zapíšte heslo, ktoré vám oznámil 
odosielateľ zásielky.

PRÍJEM C2C zásielky 

2. Tlač štítku

Na termotlačiarni sa automaticky vytlačí 
trasovací štítok, ktorý nalepíte na zásielku. 
Potom kliknite na DOKONČIŤ.

Packeta - Medzi nami, Vinted



Zapíšte heslo, ktoré vám oznámil odo-
sielateľ zásielky.

Zapíšte meno, priezvisko odosiela-
teľa alebo číslo pôvodnej objednávky 
a kliknite na PRIJAŤ ZÁSIELKU.

PRÍJEM spätnej zásielky 

1. Zadanie hesla 2. Doplnenie údajov

3. Tlač štítku a potvrdenie

Na termotlačiarni sa automaticky vytlačí štítok, nale-
píte ho na zásielku a potvrdenie  odovzdáte odosiela-
teľovi. Potom kliknite na DOKONČIŤ.



Zapíšte heslo, ktoré vám oznámil 
odosielateľ zásielky.

Vyhľadajte a skontrolujte odovzdáva-
né vratky. Kliknite na VYDAŤ VYBRANÉ 
VRATKY. Na termotlačiarni sa automaticky 
vytlačí potvrdenie, ktoré si necháte podpí-
sať a archivujete ho.

1. Zadanie hesla 2. Výdaj vratiek

VÝDAJ VRATIEK



V aplikácii Z-Point je možné naskenovať QR kód, ktorý sa zobrazil príjemcovi/odosielateľovi 
zásielky v mobilnej aplikácii Packeta - Medzi nami.

ZAPÍSANIE HESLA NASKENOVANÍM QR KÓDU

1. Ikona kódu 2. Načítanie kódu

Po načítaní QR kódu aplikácia vyhľadá 
heslo a začne proces výdaja/príjmu 
zásielky heslom.

Stlačte v pravej hornej strane ikonu OR kód.



APLIKÁCIA NÚDZOVÝ VÝDAJ ZÁSIELOK

A) Spustenie
Akonáhle aplikácia Z-Point zaznamená, že 
došlo k výpadku štandardného systému, 
zobrazí sa hláška. Kliknutím na tlačidlo 
SPUSTIŤ prejdete do aplikácie núdzového 
výdaja zásielok.

B) Výdaj zásielok
V aplikácii núdzového výdaja zásielok je 
možné vydávať zásielky heslom s platbou 
dobierky iba v hotovosti. Zadáte heslo, ktoré 
vám oznámil príjemca.

Po zadaní správneho hesla sa zobrazí obrazovka 
výdaja zásielky. Vyberte v hotovosti dobierku, ak je 
zásielka na dobierku. Vyhľadajte zásielku, skontroluj-
te meno, priezvisko aj trasovacie číslo a kliknite na 
VYDAŤ ZÁSIELKU.

V nasledujúcom kroku potvrdíte výdaj zásielky 
tlačidlom OK. Pokiaľ ide o zásielku s overením 
veku 18+, je potrebné zapísať údaje z dokladu 
totožnosti príjemcu a potvrdiť ich. Ak zásielku 
príjemca odmietne prevziať, kliknite na tlačidlo 
ZRUŠIŤ. Zásielka zostane v stave „Pripravená na 
výdaj“ a príjemcovi ju neodovzdávate.



C) Ukončenie núdzového výdaja zásielok
Tlačidlo PREPNÚŤ DO ŠTANDARNÉHO REŽI-
MU je počas výpadku systému šedej farby. 
Akonáhle výpadok štandardného režimu 
skončí, tlačidlo má zelenú farbu a môžete 
prejsť do štandardného systému. Po kliknutí 
na tlačidlo sa zobrazí hláška „Ukončiť režim 
núdzového výdaja a prepnúť do štandard-
ného  režimu?“, ktorú potvrdíte kliknutím na 
tlačidlom OK.

Zobrazí sa prehľad zásielok a vybranej  
dobierky v aplikácii núdzového výdaja  
zásielok, ktorý potvrdíte tlačidlom OK.  
Upozornenie: prepísanie údajov do  
štandardného režimu bude do 120 minút  
od ukončenia výpadku.

Teraz prejdete do štandardného režimu.  Po vyplnení 
údajov kliknite na PRIHLÁSIŤ SA. 


