
Mobilní aplikace Z-Point 
pro výdejní místa

To využijete zejména ve chvíli, kdy ve čtečce máte rozpracovaný příjem zásilek z balíku. Odesílatel tak nebude 
muset čekat a vy si zásilky ihned jednoduše napříjmujete přes mobilní zařízení. Výdej a příjem zásilek můžete 
provést snadno pomocí QR kódu. Kód se zobrazí v mobilní aplikaci Zásilkovna — vy ho pouze naskenujete. 
Heslo není třeba diktovat a zapisovat. Vydali jste někdy omylem jinou zásilku? S mobilní aplikací se to nestane: 
před výdejem štítek zásilky appka zkontroluje, aby nedošlo k záměně. Appka pomůže i během výpadku: Došlo 
k výpadku standardního systému Zásilkovny? Aplikace vás na tuto skutečnost upozorní a umožní vám přejít do 
tzv. nouzového výdeje zásilek.

Tip: Aplikaci ocení také ti z vás, kdo musejí odbíhat k počítači přes celou prodejnu — 
například při výdeji zásilky, anebo ti, kdo potřebují ve špičce obsloužit více zákazníků.

1. Přihlášení do aplikace 2. Hlavní strana

PŘIHLÁŠENÍ

Přihlašovací údaje jsou stejné jako do  
adminu. V případě požadavku na vytvoření 
nových uživatelských údajů prosím kontaktujte 
svého obchodního zástupce e-mailem.  
Po zapsání údajů zvolíme PŘIHLÁSIT SE.

Po přihlášení se zobrazí hlavní  
strana s nabídkou:

A. Příjem – naskenovat
B. Zásilky – příjem a výdej heslem

Co je Z-Point? Aplikace, která vám umožní vydávat   
a přijímat zásilky heslem a přijímat zásilky se štítkem 
pomocí fotoaparátu v telefonu.



Zvolíme PŘÍJEM – Naskenovat. Načteme
 štítky zásilek,  které přinesl odesílatel.
Po naskenování poslední zásilky použijeme 
tlačítko DOKONČIT.

Zobrazí se přehled zásilek a na termotiskárně 
se automaticky vytiskne potvrzení o převzetí 
zásilek pro odesílatele. Pak použijeme  
tlačítko DOKONČIT.

PŘÍJEM zásilek se štítkem

1. Skenování zásilek 2. Přehled zásilek a tisk potvrzení



VÝDEJ ZÁSILKY heslem

ZÁSILKY – PŘÍJEM a VÝDEJ HESLEM

1. Zadání hesla

3. Načtení štítku zásilky

2. Vyhledání zásilky

4. Manuální zadání čísla

Zadáme heslo, které nám sdělí zákazník 
nebo naskenujeme QR kód.

Načteme štítek zásilky. 

Podle zobrazených údajů vyhledáme 
zásilku a zvolíme POKRAČOVAT.

Pokud je štítek nečitelný, lze trasovací  
číslo zapsat po kliknutí na ZADAT ČÍSLO  
MANUÁLNĚ. Poté zápis potvrdíme tlačítkem 
ZADAT ČÍSLO.



5. Ověření správnosti trasovacího čísla

6. Zásilka s ověřením věku 18+

Po naskenování správného štítku se 
zobrazí hláška: Výdej správné zásilky.

U zásilek s ověřením věku je nutné 
zapsat údaje z dokladu. 

Pokud je trasovací číslo chybné, je nutné 
naskenovat správnou zásilku (tlačítko  
NAČÍST ZNOVU)  nebo zrušit výdej. 



C) Výdej uhrazené zásilky
Po provedení platby je zásilka na obrazovce 
zobrazena zeleně. Zásilku vydáme tlačítkem 
DOKONČIT.

II. ZÁSILKA BEZ DOBÍRKY

Pokud je zásilka bez dobírky, výdej  
provedeme tlačítkem DOKONČIT.

I. ZÁSILKA S DOBÍRKOU

A) Výběr doběrečného
Doběrečné je možné hradit hotově (tlačítko 
VYDAT ZÁSILKU), kartou, pokud to odesílatel 
umožňuje (tlačítko PLATIT KARTOU) nebo přes 
platební bránu (tlačítko ODESLAT PLATEBNÍ 
ODKAZ V SMS). 
 

B) Platba kartou, přes platební bránu
Průběh platby sledujeme na obrazovce. Je 
vždy nutné počkat na úspěšné dokončení 
transakce před předáním zásilky zákazníkovi.



1. Vzít zpět výdej 2. Potvrzení volby

Pokud zákazník zásilku odmítne, ve výdejním 
okně zvolíme VZÍT ZPĚT VÝDEJ ZÁSILKY. 

Tlačítkem OK potvrdíme volbu zpětvzetí.

VZÍT ZPĚT výdej zásilky

3. Důvod zpětvzetí

Zvolíme důvod zpětvzetí. Máme možnost ze zásilky  
udělat vratku zaškrtnutím pole Přepnout na vratku.  
Při platbě v hotovosti vrátíme příjemci zásilky peníze,  
u platby kartou sledujeme pokyny na platebním terminálu.



1. Zadání hesla

Zadáme heslo, které 
nám sdělí zákazník.

PŘÍJEM C2C zásilky

2. Tisk štítku

Na termotiskárně se automaticky vytiskne 
štítek, který nalepíme na zásilku. Poté 
zvolíme DOKONČIT.



Zadáme heslo, které 
nám sdělí zákazník.

Zapíšeme jméno zákazníka nebo 
číslo původní objednávky a zvolíme 
PŘIJMOUT ZÁSILKU.

PŘÍJEM zpětné zásilky

1. Zadání hesla 2. Zápis údajů

3. Tisk štítku a potvrzení

Na termotiskárně se automaticky vytiskne štítek 
(nalepíme na zásilku) a potvrzení (předáme  
zákazníkovi). Poté použijeme tlačítko DOKONČIT. 



Zapíšeme heslo, které 
nám sdělí zákazník.

Vyhledáme a zkontrolujeme předávané 
vratky. Zvolíme VYDAT VYBRANÉ VRATKY. 
Na  termotiskárně se automaticky vytiskne 
potvrzení, které si necháme podepsat 
a uschováme si ho.

1. Zadání hesla 2. Výdej vratek

VÝDEJ VRATEK



V aplikaci lze načíst QR kód, který se zobrazí příjemci/odesílateli zásilky 
v mobilní aplikaci Zásilkovna Mezi námi.

ZADÁNÍ HESLA NAČTENÍM QR KÓDU

1. Ikona kódu 2. Načtení kódu

Po načtení QR kódu aplikace vyhledá  
heslo a zahájí proces výdeje / příjmu  
zásilky heslem.

Klikneme vpravo nahoře na ikonu kódu.



NOUZOVÝ VÝDEJ ZÁSILEK

A) Spuštění
Jakmile aplikace zaznamená, že došlo  
k výpadku standardního systému, zobrazí 
se hláška. Kliknutím na tlačítko SPUSTIT 
přejdeme do nouzového výdeje zásilek.

B) Výdej zásilek
V nouzovém výdeji lze vydávat zásilky  
heslem s platbou pouze hotově.

Zadáme heslo, které nám sdělí příjemce.

Po zadání správného hesla se zobrazí výdejní okno. 
Vybereme hotově doběrečné (pokud je zásilka  
na dobírku), vyhledáme zásilku, zkontrolujeme  
jméno a příjmení i trasovací číslo a zvolíme VYDAT 
ZÁSILKU.

V následujícím kroku potvrdíme výdej zásilky  
tlačítkem OK. Jestliže jde o zásilku s ověřením 
věku 18+, musíme zapsat údaje z dokladu  
a potvrdit je. Pokud zásilku příjemce odmítne 
převzít, zvolíme tlačítko ZRUŠIT. Zásilka zůstane  
ve stavu „Připravena k výdeji“ a příjemci ji  
nepředáváme. 



C) Ukončení nouzového výdeje zásilek 
Tlačítko PŘEPNOUT DO STANDARNÍHO 
REŽIMU je po dobu výpadku šedé. Když 
výpadek skončí, tlačítko má zelenou barvu 
a můžeme přejít do standardního režimu. 
Po kliknutí na tlačítko se zobrazí hláška 
„Ukončit režim nouzového výdeje a přepnout 
do standardního režimu?“, kterou potvrdíme 
tlačítkem OK.

Zobrazí se přehled zásilek a vybraného  
doběrečného v nouzovém režimu, který  
potvrdíme tlačítkem OK. Upozornění:  
k propsání údajů do standardního režimu 
dojde se do 120 minut od ukončení výpadku.

Nyní přejdeme do standardního režimu – vyplníme 
přihlašovací údaje a zvolíme PŘIHLÁSIT SE. 



Technické pokyny

Pro skenování je potřeba povolit aplikaci přístup k fotoaparátu. Doporučujeme na mobilním  
zařízení nastavit časový limit usínání displeje alespoň na 5 minut a zároveň vypnout automatické 
otáčení obrazovky.

Je třeba brát v potaz, že pokud vydává zásilky současně více zaměstnanců výdejního místa, 
je nutné na platební terminál poslat v jeden okamžik pouze jednu platbu a další zahájit až po 
dokončení předchozí.

V případě dotazů nás kontaktujte  
na adrese z-point.aplikace@zasilkovna.cz.

http://z-point.aplikace@zasilkovna.cz

