Emergency Parcel
Issuing
Onboarding
HPP
Cum să începeți emiterea de colete de urgență
1) În browser, selectați adresa https://vydej.zasilkovna.cz/ro/login
2) Conectați-vă cu detaliile de conectare Packeta - dacă nu le cunoașteți, urmați instrucțiunile din
manualul „Cum să începeți cu un nou administrator” Salvați linkul la favoritele browserului.
3) Acum puteți începe să utilizați sistemul.
Este bine de stiut că: Parola poate fi folosită pentru eliberarea coletelor gata de emitere,
plata ramburs poate fi acceptată doar cash.

Výdaj zásielky

1

În câmp, introduceți parola pentru eliberarea coletului,
care va fi furnizată de destinatar.

2

Detaliile coletului vor fi afișate - selectați ramburs la livrare
în numerar (dacă coletul are aplicat COD) și localizați
coletul pe raft;
a) Destinatarul refuză coletul sau nu are numerar
disponibil
.
pentru a plăti suma contra cost, selectați ANULAȚI EMITERE
b) Destinatarul a plătit și a acceptat coletul - selectați
EMITEȚI coletul și confirmați cu butonul DA.

3

După ce coletul a fost emis cu succes, puteți introduce
parola pentru următorul colet.

4

După deconectarea din sistem, veți vedea un rezumat al
coletelor emise și al sumelor încasate la livrare. Intrarea
în sistem va avea loc în termen de 120 de minute de la
sfârșitul emiterii de urgență sau de la sfârșitul întreruperii
sistemului standard.

Ce este și ce nu este activat în timpul emiterii de urgență
În timpul emiterii de urgență, este posibil să:

În timpul emiterii de urgență, nu este posibil să:

- emiteți colete pregătite pentru emitere folosind
o parolă

- achită suma ramburs cu cardul de plată la
emiterea coletului

- emiteți colete folosind o parolă.

- luați înapoi un colet care a fost eliberat

- plata sumei ramburs la livrare numai în numerar

- în emiterea de urgență confirmată prin butonul DA
- issue the return to the sender of the parcel
- submit a Between Us (C2C) parcel
and a Return Parcel

