Všeobecné informácie
Webová aplikácia spoločnosti DHL Parcel Slovensko slúži predovšetkým k vytváraniu etikiet a objednaniu kuriéra pre
zmluvných zákazníkov.

Výhody aplikácie:














Vytváranie zásielok pre produkty DHL Parcel
Tlač etikiet
Tlač preberacích protokolov
Importy vstupných dát o zásielkach a klientoch zákazníka
Kontrola správnosti údajov pri vkladaní a importoch
Možnosť odoslania e-mailu o odoslanej zásielke príjemcom
Vyhľadávanie zásielok s možnosťou filtrácie a exportu
Elektronické spracovanie a odoslanie dát do systému DHL Parcel
Elektronická požiadavky na zvoz
Zadávanie objednávkových prepráv
Automatické prideľovanie číselných radov
Možnosť práce viac užívateľov naraz
Možnosť nastavenia rôznych adries odosielateľa pre jednotlivých užívateľov

Prihlásenie do aplikácie
Aplikácia sa nachádza na internetovej adrese https://klient.dhlparcel.sk/ (odporúčame vytvoriť si záložku pre ďalšie
použitie)

Poznámky:




klient.dhlparcel.sk

Prihlasovacie údaje - odovzdáva OZ pri podpise zmluvy a sú súčasťou zložky
Nie je možné prihlásiť sa – reštartovať počítač, je možné, že sa aplikácia neodhlásila korektne, ak
problém trvá kontaktovať dhlparcel.sk.it@dhl.com
Resetovanie hesla – zaslať požiadavku na dhlparcel.sk.it@dhl.com
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Základné menu aplikácie
Zákazník – kompletná správa adresára príjemcov vrátane importov/exportov
Zásielka – vytváranie, editácia, tlač, import, export a archív zásielok
Číselné rady – evidencia číselných radov priradených pre jednotlivé produkty, kontrola spotrebovaných/zostávajúcich
Nastavenie – nastavenie importov/importných šablón a mapovania číselníkov, nastavenie tlačiarne, zmena hesla
Ukončenie dňa – objednanie zvozu, odoslanie informácií o spracovaných zásielkach do DHL Parcel, tlač zoznamu
balíkov (preberacích protokolov), objednanie balíku z ľubovoľnej adresy, odoslanie e-mailu príjemcom
Pomocník – pomocník k aplikácii

Objednanie kuriéra
Objednanie zvozu oštítkovaných zásielok zo zvozovej adresy klienta na konkrétny dátum. Objednávka zvozu nie je
potrebná ak má klient pravidelný zvoz.
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Poznámky:






Pravidelný zvoz – nastavený systémovo obchodným zástupcom, nie je potom potrebné zadávanie
objednávky zvozu, kuriér prichádza automaticky v dohodnutú dobu
Počet balíkov – nutné pre objednanie kapacity kuriéra, môže sa líšiť +/- 1 balík so skutočnosťou
Dátum zvozu – objednávka najbližšie na ďalší pracovný deň, na ten istý deň je možné objednať do 10h,
aplikácia umožní zvoz na ten istý deň, len do danej hodiny, následne umožňuje najskôr na ďalší pracovný deň
Údaje s hviezdičkou - nutné vyplniť
Potvrdzujúci e-mail – na zadaný e-mail v oddiele „Vybavuje“ je zaslaných potvrdzujúci

Vytvorenie etikety
Vytvorenie etikety pre zásielky zvážané kuriérom zo zvozovej adresy.
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Po vložení etikiet, je nutné vytvorenie čísiel zásielok t.j. ich vytlačenie.
Kliknutím na menu Zásielka > Zoznam zásielok sa zobrazí formulár so zoznamom zásielok pripravených na
expedíciu. V tomto formulári je špeciálne menu v ktorom kliknutím na položku „Vytlačiť > všetky nevytlačené“
otvoríme formulár pre tlač
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Vo formulári pre tlač sa zvolí typ tlačiarne, na ktorej sa nálepky vytlačia a poloha tlače na štítku

Poznámky:










Úprava zásielky – možné len ak nie je vytlačená, ak je vytlačená je potrebné ju zmazať a vytvoriť novú
Výmaz zásielky – tlačidlom zmazať v zozname zásielok, len ak neboli dáta poslané do DHL Parcel
Duplikácia zásielky – ak je zásielka vytlačená a je potrebné jej úprava je možná cez detail zásielky a voľby
„Duplikuj“ (tlačidlo pod údajmi zásielky), vytvoriť novú zásielku s rovnakými údajmi, upraviť potrebné a vložiť
novú zásielku
Zásielku nie je možné vytlačiť – skontrolovať počet spotrebovaných číselných radov
PDF s etiketami – PDF súbor je po stiahnutí uložený do počítača do priečinku „Prevzaté súbory“ pod názvom
„Output“
Pridať zásielku k vytvorenej zásielke – ak zásielka nebola vytlačená je možné zásielku upraviť
a v parametroch zásielky zmeniť počet kusov
Uložiť do zoznamu zákazníkov – v prípade, že adresa zákazníka bude používaná pravidelne je možné ju
uložiť do zoznamu zákazníkov zaškrtnutím voľby pri vytváraní zásielky
Zoznam zákazníkov – zásielku je možné vytvoriť aj cez voľbu na lište „Zákazník - Zoznam zákazníkov“
a následne zvoliť „Vytvoriť zásielku“ pri uloženom zákazníkovi
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Vytvorenie etikiet pre spätnú zásielku
Vytvorenie etikiet pre zásielky zvážané zo zvozovej adresy, pri ktorých doručení je od príjemcu prebratá spätná
zásielka. Spätnou zásielkou sú podpísané dokumenty alebo balík posielaný k odosielateľovi.
Pre tento typ zásielok je potrebná špecifická etiketná rada .

V jednom kroku je vytvorená zásielka zo zvozovej adresy a zároveň spätná zásielka a to zaškrtnutím okienka spätná
zásielka. Po vytlačení zásielok sa vytlačí zásielka zo zvozovej adresy a k nej zásielka od príjemcu k odosielateľovi.
Spätná zásielka je vyznačená inou farbou.
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Etiketa od odosielateľa k príjemcovi je nalepená na zásielku. Do priehľadného okienka sa vloží spätná etiketa od
príjemcu k odosielateľovi. Ak spätnou zásielkou sú dokumenty, je do okienka vložená obálka so spätnými
dokumentmi, ak je k odosielateľovi zasielaná zásielka na výmenu, je do okienka vložený len štítok.

Poznámky:


Sprístupnenie Spätnej zásielky – pre umožnenie funkcie Spätná zásielka je potrebná etiketná rada, ktorú
priraďuje obchodný zástupca.
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Prenos zásielok
Vytvorené a vytlačené zásielky je nutné zaslať elektronicky do systému DHL Parcel. Vybrané zásiely budú odoslané
do systému a je možné sledovanie ich stavu.

Poznámky:




Prenos zásielok – odošlú sa dáta potrebné na odoslanie zásielok a zoznamov zásielok do DHL Parcel
PDF so zoznamom – PDF súbor je po stiahnutí uložený do počítača do priečinku „Prevzaté súbory“ pod
názvom „Output“
Prenos zásielok nie je možný – skontrolovať či boli zásielky vytlačené, nevytlačené zásielky nie je
možné odoslať do systému DHL Parcel

Tlač preberacích protokolov
Pre potvrdenie a kontrolu zásielok preberaných kuriérom je nutné vytlačenie „Zoznamu balíkov“. Odporúčame vytlačiť
dvojmo pre klienta aj kuriéra.
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Poznámky:


Tlač zoznamu balíkov – možný len v deň odoslania dát do systému DHL Parcel, vytlačenie dvojmo

 Neposielaná zásielka – zásielku, ktorá je súčasťou zoznamu a fyzicky nebude posielaná je potrebné
vyškrtnúť a potvrdiť podpisom a/alebo pečiatkou odosielateľa

Balík z ľubovoľnej adresy
Objednanie prepravy, ktorá je zasielaná z inej ako zvozovej adresy na zvozovú alebo na inú adresu zadanú klientom.
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Poznámky:







Dátum - preprava je objednaná najskôr na ďalší pracovný deň (nutné vygenerovanie štítkov na depe)
Zvoz – objednanie kuriéra nie je potrebné, objednávka prepravy je automaticky odoslaná do systému
Etikety pre zásielku – nie je potrebné vytvárať, etikety priváža kuriér
Import – možné objednanie zásielky z Českej republiky
Export – možné objednanie zásielky do Českej republiky
Telefón – vyplnenie telefonického kontaktu príjemcu je nutné v medzinárodnom tvare
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Často kladené otázky










Tlačidlo späť – v internetovom prehliadači odporúčame nepoužívať, pri generovaní etikiet môže dôjsť
k duplikácii
Úprava zásielky – možné upravovať len do vytlačenia zásielky, po vytlačení je nutné zmazať a vytvoriť
novú
Výmaz zásielok – možné len do Prenosu dát, po odoslaní je nutné vytvoriť novú zásielku a nesprávnu
zásielku v zozname zásielok vyškrtnúť a potvrdiť podpisom a/alebo pečiatkou odosielateľa
Duplikácia zásielky – ak už nie je možné upravovať zásielku (vytlačená, prenesená), úprava je možná
cez detail zásielky a voľby „Duplikuj“ (tlačidlo pod údajmi zásielky), vytvoriť novú zásielku s rovnakými
údajmi, upraviť potrebné a vložiť novú zásielku
Exporty údajov z aplikácie – v menu zákazník je možné exportovať zákazníkov a v menu zásielka je
možné exportovať expedované zásielky
Importy údajov do aplikácie – zákazníkov a zásielky je možné importovať z formátu CSV, TXT, XML –
viac v pomocníkovi aplikácie
Chýbajú číselné rady – kontaktujte zákaznícku linku, ktorá vyžiada vygenerovanie
Negeneruje sa tlačové PDF – nie je nainštalovaný Adobe Acrobat ako predvolený pre otváranie PDF
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