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PRIAMA TLAČ ŠTÍTKOV NA EXTERNÝCH PREPRAVCOV 

Od 23.7.2019 máme pre Vás novú možnosť, ktorá zjednoduší a urýchli spracovanie Vašich zásielok. 

Ako to funguje: 

• Pri vložení zásielky do systému si namiesto štítku Zásielkovne vytlačíte priamo štítok 

externého prepravcu (DPD, pošta, DHL, GLS, ...). 

• Vďaka tomu budete mať k dispozícii ihneď trasovacie číslo externého prepravcu, ktoré 

budete môcť poskytnúť zákazníkovi. 

• Spracovanie zásielky bude jednoduchšie a rýchlejšie, zároveň týmto bude oproti 

predchádzajúcemu procesu minimalizované riziko chyby. 

• Táto možnosť je dostupná pre všetkých externých prepravcov, ktorých náš systém ponúka, s 

výnimkou dopravcov Rumunsko DPD a Ukrajina Rosan (pre týchto dopravcov je priama tlač 

zatiaľ v príprave). 

• V budúcnosti toto nastavenie bude fungovať pre každého novo pridaného prepravcu. 

 

Vytvorenie zásielky v novej klientskej sekcii na client.packeta.com: 

• Pri vytvorení zásielky je nutné zadať aj hmotnosť (aspoň približnú). Vytvorenie zásielky je 

možné ako ručne, tak i pomocou CSV importu. 

• Následne je potrebné pri tlači štítkov zvoliť veľkosť ¼ A4 (pozri náhľad nižšie). 

 

Vytvorenie zásielky automaticky cez API: 

• Všetko funguje ako predtým, je potrebné urobiť iba jednu drobnú zmenu - namiesto 

pôvodnej funkcie pre tlač štítkov packetLabelPDF () teraz budete využívať funkciu 

packetCourierNumber () a packetCourierLabelPDF () 

• Nezabudnite na to, že veľkosť štítkov pri tlači je 10x15 (¼ A4) - ak ste 

v minulosti pracovali s inou veľkosťou, je potrebné toto nastavenie upraviť. 

• Špecifikáciu týchto funkcií nájdete tu: 

https://docs.packetery.com/03-creating-packets/06-packetery-api-reference.html#toc-
packetcouriernumber  
 
https://docs.packetery.com/03-creating-packets/06-packetery-api-reference.html#toc-

packetcourierlabelpdf 

https://docs.packetery.com/03-creating-packets/06-packetery-api-reference.html#toc-packetcouriernumber
https://docs.packetery.com/03-creating-packets/06-packetery-api-reference.html#toc-packetcouriernumber
https://docs.packetery.com/03-creating-packets/06-packetery-api-reference.html#toc-packetcourierlabelpdf
https://docs.packetery.com/03-creating-packets/06-packetery-api-reference.html#toc-packetcourierlabelpdf
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Ako vyzerá štítok: 

 Vzhľad štítku je mierne odlišný pre každého dopravcu. Všetky štítky sú ale hore vyznačené 

logom Zásielkovne, podľa ktorého jasne spoznáte, že sa zásielky majú odovzdať nám. (Viď náhľad - 

ukážka štítku slovenského GLS.) 

 

 


