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HPP listov
Návod na tlač dodacích
Tlač dodacích listov v Klienskej sekcii Zásielkovne
1
V klientskej sekcii môžete vytlačiť dodací list so zoznamom podaných zásielok v menu
„Podané zásielky“.

2
V zozname podaných zásielok označte zásielky, ktoré odovzdávate vodičovi, a pre ktoré chcete
vytlačiť dodací list.

3
V zozname hromadných akcií vyberte možnosť „Dodací list“ a kliknite na tlačidlo „Vykonať“.

Dodací list sa otvorí v novom okne vášho internetového prehliadača.

Dodací list
D 4463 0918
Zásielky: 3
Tlač: 03. 12. 2020
č. obj.
Fri01
Fri02
Fri23

Odosielateľ
Packeta International
Lihovarská 12
190 00 Praha 9
Čiarový kód

Zo dňa

2654723239
4242592077
2021300657

03. 12.
03. 12.
03. 12.

Meno a priezvisko

Dobierka
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Príjemca
Zásilkovna s.r.o.
Lihovarská 1060/12
190 00 Praha

Výdajné miesto/Služba
8383, Rotava
2215, Nová Paka
5583, Vrchlabí

KONIEC

Vytváranie dodacích listov pri podávaní zásielok cez API
API Zásielkovne nevie vytvoriť priamo dodací list v PDF (či v inom formáte). Pokiaľ podávate zásielky cez
API, postupujte nasledovne:

Krok č. 1: Vytvorenie zásielky
Zásielky odošlite do systému Zásielkovne rovnako ako doteraz – metóda createPacket.
Dokumentácia:
https://docs.packetery.com/03-creating-packets/06-packetery-api-reference.html#toc-createpacket

Krok č. 2: Vytvorenie virtuálneho balíka
Zásielky, ktoré budete odovzdávať vodičovi, vložíte do virtuálneho balíka metódou createShipment.
Tejto metóde odovzdávate čísla zásielok (bez písmena „Z“ na začiatku – napr. 465123452). Metóda
vracia: barcode (string).
Dokumentácia:
https://docs.packetery.com/03-creating-packets/06-packetery-api-reference.html#toc-createshipment

Príklad REST XML:

Príklad v php (SOAP):

Krok č. 3: Získanie čiarového kódu (barcode) ako obrázka vo formáte png
Barcode získaný v predchádzajúcom requeste (element „barcode“) použijeme v metóde barcodePng
pre získanie čiarového kódu ako obrázka vo formáte png. Metóda vracia: barcode (png) zakódovaný v
Base 64
Dokumentácia:
https://docs.packetery.com/03-creating-packets/06-packetery-api-reference.html#toc-barcodepng

Príklad REST XML:

Príklad v php (SOAP):

Takto získaný čiarový kód môžete umiestniť na vami vytvorený dodací list, alebo ho ukážte
vodičovi pre načítanie všetkých zásielok, ktoré sú umiestnené vo virtuálnom balíku.

