
NASTAVENÍ PROPOJENÍ
Shoptet.cz a Zaslat.cz



Nastavení v Shoptet.cz

Nejprve je nutné v administrační části vytvořit novou šablonu pro exportní soubor Zaslat.cz. V levém menu si
otevřete záložkuObjednávky a klikněte na Export.

Obrázek 1: Oddělení exportu objednávek v Shoptet.cz

Nastavení exportu v administrační části Shoptet.cz
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Nastavení v Shoptet.cz

V přehledu Export objednávek vidíte předefinované exportní šablony pro různé přepravce. Pro využití služby
Zaslat.cz bude nutné vytvořit vlastní exportní šablonu. Pod seznamem existujících šablon klikněte na Vytvořit
vlastní typ exportu.

Obrázek 2: Vytvoření vlastní šablony pro export
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Nastavení v Shoptet.cz

Otevře se Vám okno Přidat šablonu exportu objednávek. Zde zvolte Prázdný, v roletce vyberte formát CSV.
Jméno můžete zvolit libovolné, pro přehlednost zadáváme Zaslat.cz.

Obrázek 3: Základní parametry šablony
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Nastavení v Shoptet.cz

Otevře se Vám okno s detaily nastavení. Nejdříve odznačtemožnost Exportovat jednotlivé položky
objednávky. Následně vytvořte strukturu souboru pomocí jednotlivých entit. Ty budete přidávat kliknutím na
tlačítko Přidat.

Obrázek 4: Nastavení šablony pro export v systému Shoptet.cz

Tabulka 1: Seznam povinných hodnot v systému Shoptet.cz

V roletkovém menu vždy vyberete požadovanou skupinu, pod ní se Vám zobrazí dostupné vlastnosti. Postupně
přidejte všechny vlastnosti uvedené v tabulce. Tyto vlastnosti jsou povinné! Následně doporučujeme záznam
uložit.
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Nastavení v Shoptet.cz

Šablonu znovu otevřeme a přepíšeme jednotlivé údaje uvedené v sloupci „Exportovat jako“ dle výše uvedené
tabulky. Poté záznam opět uložte. Správně vyplněná šablona by měla vypadat takto:

Nyní máte vytvořenou šablonu pro export objednávek do systému Zaslat.cz. Pro správné fungování importu
zásilek bude nutné zkontrolovat nastavení Vašeho účtu v administraci Zaslat.cz dle další části návodu.

Obrázek 5: Správně nastavená šablona Zaslat.cz v systému Shoptet.cz
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Nastavení v Zaslat.cz

Nejprve bude nutné nastavit výchozí svozovou adresu v administračním rozhraní. Přihlaste se ke svému účtu na
Zaslat.cz a přejděte do Nastavení. Ve spodní části stránky v sekci Nastavení je nutné zvolit výchozího
odesílatele. Adresy v roletkovém menu se načítají z adresáře. Pokud chcete zadat novou adresu, je nutné ji
nejdříve vytvořit v Adresáři. Změny uložte.

Nyní můžete vyzkoušet import objednávek ze systému Shoptet.cz do Zastlat.cz Přejděte na Import a klikněte na
tlačítko Nový import:

Obrázek 6: Sekce nastavení - volba výchozí adresy odesílatele

Obrázek 7: Rozhraní pro import zásilek

Nastavení importu v administrační části Zaslat.cz
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Nastavení v Zaslat.cz
Vyberte soubor určený pro import, ostatní nastavení neměňte. Klikněte na tlačítko OK. Tím zahájíte import.
Pokud vše proběhne v pořádku, zobrazí se Vám informační okno s výsledkem a v seznamu se Vám zobrazí
naimportované zásilky.

Obrázek 8: Dialogové okno pro výběr souboru

Obrázek 9: Dialogové okno s potvrzením průběhu importu
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Nastavení v Zaslat.cz
V seznamu nyní vidíte naimportované objednávky. Pod seznamem se nachází roletkové menu, pomocí kterého
můžete označené objednávky (checkbox) potvrdit nebo smazat.

Jakmile zásilky potvrdíte a odešlete, zobrazí se Vám potvrzení o vytvoření objednávky a odeslání dat přepravci.

Obrázek 10: Seznam řádně importovaných zásilek

Obrázek 11: Potvrzení o vytvoření objednávky přepravy

+ 420 511 555 112 9/10



Nastavení v Zaslat.cz
Objednávku si můžete zkontrolovat v záložceObjednávky:

Nyní máte zásilky z Vašeho elektronického obchodu importované a můžete se věnovat Vašim zákazníkům

Obrázek 12: Přehled objednávek
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