
Núdzový výdaj  
zásielok

Nastal technický výpadok systému Packeta?  
Využite špeciálnu aplikáciu pre výdaj zásielok.

Aby ste v prípade výpadku neboli celkom odrezaný  
od možnosti vydávať zásielky, spustili sme systém pre 
núdzový výdaj zásielok. Vďaka nemu je možné vydávať 
zásielky aj v prípade výpadku štandardného systému 
admin. V prípade výpadku štandardného systému admin 
tak nie je nutné telefonicky kontaktovať technickú podporu 
Packety, ale môžete rovno použiť aplikáciu na núdzový 
výdaj zásielok.

Ako spustiť núdzový výdaj zásielky

V prehliadači zvoľte adresu https://point.packeta.com/sign_in.1
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Prihláste sa svojimi prihlasovacími údajmi (použite rovnaké prihlasovacie meno a heslo  
ako do admin.packeta.com. Ak ich nepoznáte, postupujte podľa návodu „Ako zistiť 
prihlasovacie údaje“).

Uložte si odkaz do obľúbených položiek v prehliadači, aby ste mohli aplikáciu v prípade výpadku 
adminu bez problémov nájsť a hneď využiť.

Môžete začať aplikáciu používať.

Nastal technický 
výpadok 

Dobré vedieť: Pomocou hesla je možné 
vydať iba zásielky pripravené na výdaj, 
úhrada dobierky je možná iba v hotovosti.

https://point.packeta.com/sign_in


2. Zobrazia sa detaily zásielky – vyberte dobierku v hotovosti, pokiaľ je zásielka na dobierku a vyhľadajte 
zásielku v regáli:

 a) Príjemca zásielku odmietne alebo nemá hotovosť na úhradu dobierky, zvoľte ZRUŠIŤ VÝDAJ.  

 b) Príjemca zásielku uhradil a prevzal – zvoľte VYDAŤ ZÁSIELKU a potvrďte tlačidlom OK.

Výdaj zásielky

1. Do políčka zapíšete heslo na výdaj zásielky, ktoré vám oznámi príjemca.



Po úspešnom výdaji zásielky je možné zadať heslo ďalšej zásielky. 

3. Pokiaľ vydávate zásielku s obsahom pre plnoletých 18+, je potrebné skontrolovať a overiť vek príjemcu. 
Detaily z dokladu totožnosti príjemcu zapíšete v nasledujúcom kroku. Následne zvolíte POTVRDIŤ.

TIP:

Akonáhle výpadok štandardného systému admin skončí, bude tlačidlo „PREPNÚŤ DO ŠTANDARDNÉHO 
REŽIMU“ zelené. Kliknite naňho a potvrdťe tlačidlom OK hlášku „Ukončiť režim núdzového výdaja 
zásielok a prepnúť sa do štandardného režimu?“



Následne sa zobrazí súhrn vydaných zásielok a vybraných dobierok. Ten potvrďte tlačidlom OK a následne 
spustite v prehliadači štandardný systém admin pre výdajné miesta. https://admin.packeta.com/

Dobre vedieť: Výdaj zásielok sa do štandardného systému admin 
prepíše do 120 minút od ukončenia núdzového výdaja zásielok 
alebo od ukončenia výpadku štandardného systému.

https://admin.packeta.com/


Čo je a nie je možné v núdzovom výdaji:

V núdzovom výdaji je možné:

V núdzovom výdaji nie je možné:

vydať zásielky pomocou hesla pripravené na výdaj 
platiť dobierku v hotovosti

vydávať zásielky bez hesla, tj. na doklad totožnosti
platiť dobierku platobnou kartou
vziať späť zásielku, pri ktorej prebehol výdaj v núdzovom výdaji potvrdený tlačidlom OK
vydať vratku odosielateľovi 
prijať zásielku heslom (napr. zásielku Medzi nami, Vinted)


