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Doprava a zásilkovna - generování balíků z Pohody 

 Základní popis 

Generuje CSV/XLS soubor, který je možno naimportovat 

do webových aplikací společností PPL, DPD, Česká pošta, 

a dalších. Generovat tyto soubory lze z prodejek, vydaných 

faktur a přijatých objednávek. Výběr, které řádky mají do 

CSV souboru vstoupit uděláte buď přímo v Pohodě nebo 

lze načíst z Pohody třeba všechny dnes vystavené, všech-

ny nevyřízené apod.  

 Jak to funguje 

V Pohodě označíme symbolem "X" vydané faktury, přijaté 

objednávky nebo prodeky, pro které se má vygenerovat 

soubor pro dopravce. Spustíme modul Doprava (u verze 

E1 možno přímo z Pohody, u ostatních verzí je možno 

spustit např. přes zástupce na ploše). 

Stisknutím tlačítka generovat CSV se vygeneruje CSV 

soubor a nabídne k uložení/odešle emailem 

Soubor pak načtete do webové aplikace PPL, TEX, České 

pošty a dalších. Vytvoří zásilky a Vy už jen vytisknete z 

webové aplikace Vašeho dopravce štítky pro zásilky. 

  

Výhody 

 Nemusíte zadávat do webových aplikací adresy ručně 

 Možnost automaticky rozdělovat zásilky 

 Přehledné grafické rozhraní se zobrazením zásilek 

 Možnost rychlého generování bez GUI 

 Možnost posílat výsledný soubor na mail 

 Možnost úprav dle Vašich potřeb 

 Počet balíků v závislosti na počtu kusů v objednávce 

 Počet balíků je možno měnit v závislosti na váze a 

počtu kusů v objednávce 

 Počet balíků je možno stanovit přímo v řádku ob-

jednávky Pohody, spec kodem např. dopravné 2ks, 

vytvoří dvě zásilky z jedné objednávky 

 Možnost zadat číselnou řadu(y), u které se mají zásilky 

načítat z Pohody 

 Bankovní účet příjemce dobírky 

 Výchozí stát — pokud není zadán 

Toto řešení je vhodné všude tam, kde potřebujete rychle zadávat adresy pro dopravce. Vytvoření a import balíků 

nezabere celkem vice než 3 minuty bez ohledu na počet zásilek. Pokud zasíláte již jen 5 balíků denně, bude toto 

řešení pro Vás užitečným pomocníkem.  Pro zásilkovnu již pracuje s verzí importů 2.0 (podporuje současně 37 od-

běrných mist) 

Nově: Možnost generovat CSV a XLS soubory dle kódu obsaženém ve zdrojovém dokladu. Například doprava PPL 

 bude mít kód “1”, Česká pošta kód “2”, atd. Modul vygeneruje zásilky zvlášť pro Českou poštu a zvlášť úpro 

 PPL dle kódu obsaženém ve faktuře bez nutnosti je zvlášť označovat. 

Pro verze Pohody:  MDB, SQL, E1 

Požadavky:  .NET FRAMEWORK 4.0 

ucetni-program-pohoda.cz 
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 Ukázka postupu vygenerování CSV / XLS pro dopravce 

 

 

  

  

 

 

 

  

 Uživatelské rozhraní lze přizpůsobit dle požadavků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je možno zobrazovat všechny řádky faktur, jen zboží bez ostatních řádků nebo jen zákazníky bez položek dokladů. 

Zobrazení lze nadefinovat dle požadavků zákazníka. 

 

TIP:  

Ještě rychlejší práci s modulem docílíte bez využití uživatelského rozhraní, za použití nastavených hodnot v konfiguraci. 


