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P  
Elektronické podání balíků umožňuje exportovat vystavenou fakturu pod kurzorem nebo označené faktury do souboru ve formátu csv, 
který lze naimportovat do aplikací zásilkových společností. 
Po výběru faktur a kliknutím na tlačítko Podání balíků se spustí průvodce elektronickým podáním balíků. Do exportu vstupují označené 
faktury. Pokud není označena žádná faktura, tak se exportuje pouze faktura pod kurzorem. Před exportem se soubor vstupních faktur 
rozdělí na samostatné soubory podle přepravců, kteří jsou na exportovaných fakturách uvedeni. Tyto jednotlivé soubory se exportují 
samostatně. Pro faktury bez uvedeného přepravce (nebo s jinou zkratkou přepravce) se vytvoří samostatný soubor a použije se naposledy 
použitý formát exportu dat podle Uživatelské konfi gurace. 
Při exportu více přepravců se na první straně průvodce zobrazí název přepravce a přednastavený formát exportu dat. Tlačítkem Nastavení 
můžete změnit u každého přepravce Nastavení formátu exportu.

Tlačítkem Dokončit se provede export faktur podle jednotlivých přepravců a následně se zobrazí druhá strana průvodce exportem, kde 
můžete výstupní data zobrazit.
Konkrétního Přepravce a Typ zásilky zadáváte na Vystavených fakturách a Přijatých objednávkách v záložce Expedice.
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Export balíků z Money S3
V seznamu Faktur vystavených tlačítkem Podání balíků spustíte průvodce elektronickým podáním balíků.
V průvodci se nabízí k výběru export do zásilkových aplikací: 
•  Česká pošta - Podání on-line

•  PPL - webová aplikace 

•  GLS Connect

•  DPD - DELISprint

• FOFR - přepravní systém

Výchozí Formát exportu je pro tyto aplikace v Money S3 přednastaven. Formát csv exportu vystavených faktur je možné libovolně měnit 
a přizpůsobovat i pro aplikace jiných zásilkových společností. Lze přidávat nové vlastní formáty exportu a opravovat a kopírovat formáty 
přednastavené programem. V seznamu Dostupných polí, která lze exportovat, je i tzv. <Uživatelské pole>, které se nachází na první 
pozici. V tomto poli je možné exportovat libovolnou hodnotu, kterou zapíšete do sloupce Přednastavená hodnota (viz obrázek). Součástí 
nastavení exportu je i možnost změny názvu exportovaných polí a úprava jejich pořadí. 

Podání pro Českou poštu 
V on-line aplikaci České pošty je potřeba nastavit, které sloupce v csv souboru odpovídají vyplňovaným hodnotám na podacím lístku 
a pak už lze provést import vyexportovaného csv souboru. 
Po vstupu do klientské zóny České pošty Podání on-line / Vstup do podání on-line se otevře okno Seznam podání.

Import adres
V záložce Adresáti si nastavíte konfi guraci v menu Import dat tlačítkem Konfi gurace. Vzorové nastavení podle obrázku.
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Import zásilek
V záložce Zásilky si nastavíte konfi guraci v menu Import dat tlačítkem Konfi gurace. Pokud se bude jednat o balík na dobírku, je nutné 
zatrhnout přepínač Generovat služby a vybrat Doplňkovou službu (např. Dobírka Pk C, bezdokladová dobírka, Dobírka PK A atd.).
Money S3 v současné době neumožňuje tyto doplňkové služby zvolit přímo na záložce Expedice. Pokud byste ale chtěli načítat doplňkové 
služby z každé Faktury vystavené zvlášť, můžete kódy těchto služeb oddělené znakem + ukládat např. do pole Doprava /vyskladnění.  
Příklad: 7+34+41, kde je 7 Udaná cena, tedy pojištění zásilky, 34 je SMS avízo, 41 je Bezdokladová dobírka - viz tabulka Standardní 
kódování služeb pro import zásilek (oddělovač „+“). V tom případě ale v Importu dat - konfi gurace nesmíte mít zatržené pole Generovat 
služby a v poli Doplň.sl. musíte mít vyplněno číslo sloupce, ve kterém jsou uloženy doplňkové služby (např. 40 - což je proměnná Doprava 
/vyskladnění z vystavené faktury.
Vzorové nastavení podle obrázku.  
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Číselník konfi gurace
Nastavení sloupců csv souboru se provádí dle tohoto číselníku:

Pořadí  Popis
sloupce

1 Číslo faktury

2 Popis faktury

3 Odběratel (fakt. adresa) - název fi rmy

4 Odběratel (fakt. adresa) - ulice

5 Odběratel (fakt. adresa) - město

6 Odběratel (fakt. adresa) - PSČ

7 Odběratel (fakt. adresa) - stát

8 Odběratel - IČ

9 Odběratel - DIČ

10 Konečný příjemce - název fi rmy

11 Konečný příjemce - ulice

12 Konečný příjemce - město

13 Konečný příjemce - PSČ

14 Konečný příjemce - stát

15 Dodavatel (fakt. adresa) - název fi rmy

16 Dodavatel (fakt. adresa) - ulice

17 Dodavatel (fakt. adresa) - město

18 Dodavatel (fakt. adresa) - PSČ

19 Dodavatel (fakt. adresa) - stát

20 Dodavatel - telefon (předvolba)

21 Dodavatel - telefon

22 Dodavatel - telefon (klapka)

23 Dodavatel - fax (předvolba)

24 Dodavatel - fax

25 Dodavatel - fax (klapka)

26 Dodavatel - IČ

27 Dodavatel - DIČ

28 Dodavatel - číslo účtu

29 Dodavatel - kód banky

30 Dodavatel - název banky

31 Datum vystavení

32 Datum splatnosti

33 Datum uhrazení

34 Konstantní symbol

35 Členění DPH (zkratka)

36 Datum vyřídit nejdříve

37 Variabilní symbol

38 Zakázka (zkratka)

39 Číslo uhrazujícího dokladu

40 Doprava/vyskladnění

41 Způsob platby

42 Předkontace (zkratka)

43 Činnost (zkratka)

44 Typ faktury (zkratka)

45 Vystavil

46 Středisko (zkratka)

47 Účet/pokladna (zkratka)

48 Druh faktury (0=normální, 1=proforma, 2=zálohová)

49 Specifi cký symbol

50 Párovací symbol

51 Dobropis (0=Ne, 1=Ano)

52 Plátce DPH odběratele (0=Ne, 1=Ano)

53 Číslo objednávky

54 Datum nároku na odpočet DPH

55 Datum uplatnění DPH

56 Dodavatel - zkratka banky

57 Odběratel (fakt. adresa) - jméno

58 Konečný příjemce - jméno

59 Datum účetního případu

60 Cena k úhradě s DPH celkem

61 Datum zdanitelného plnění DPH

62 Součet vyúčtování (zálohová faktura)

63 Základ celkem

64 DPH celkem

65 Základ v sazbě DPH 0 %

66 Základ ve snížené sazbě DPH

67 Základ v základní sazbě DPH

68 DPH ve snížené sazbě

69 DPH v základní sazbě

70 Cena s DPH v sazbě 0 %

71 Cena s DPH ve snížené sazbě

72 Cena s DPH v základní sazbě

73 Snížená sazba DPH

74 Základní sazba DPH

75 Cena s DPH celkem

76 Datum vyřídit do

77 Datum vyřízení

78 Zaokrouhleno

79 DPH v sazbě 0 %

80 Sazba DPH 0 %

81 Sleva v %

82 Číslo řádku dokladu

83 Storno (0=bez vlivu, 1=stornovaný doklad, 2=stornující doklad)

84 Symbol měny

85 Odběratel (obchodní jméno) - název fi rmy

86 Odběratel (obchodní jméno) - ulice

87 Odběratel (obchodní jméno) - město

88 Odběratel (obchodní jméno) - PSČ

89 Odběratel (obchodní jméno) - stát

90 Dodavatel (obchodní jméno) - název fi rmy

91 Dodavatel (obchodní jméno) - ulice

92 Dodavatel (obchodní jméno) - PSČ

93 Dodavatel (obchodní jméno) - město

94 Dodavatel (obchodní jméno) - stát
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Standardní kódování služeb pro import zásilek (oddělovač „+“)

Číslo služby Název služby Zkratka služby tištěná na Podací arch

1 Do vlastních rukou VZ

2 Dobírka ČSOB DS

3 Dodejka D

4 Dobírka Pk A DA

4 Dobírka k mezinárodním zásilkám

5 Dobírka Pk C DC

6 Odpovědní zásilka OZ

7 Udaná cena UC

8 VR jen adresáta VR

9 Prioritně PR

10 Neskladně EN

11 Křehce F

12 Uložit 7 dní U7

13 Opis PS PS

14 Garantovaný čas dodání EE

16 Neprodlužovat úložní dobu NL

95 Odběratel - telefonní předvolba

96 Odběratel - telefonní číslo

97 Odběratel - telefonní klapka

98 Odběratel - fax předvolba

99 Odběratel - fax číslo

100 Odběratel - fax klapka

101 Odběratel - mobil předvolba

102 Odběratel - mobil číslo

103 Odběratel - E-mail

104 Odběratel - WWW

105 Odběratel - spojení

106 Odběratel - název banky

107 Odběratel - číslo účtu

108 Odběratel - kód banky

109 Odběratel - kód partnera

110 Konečný příjemce - telefonní předvolba

111 Konečný příjemce - telefonní číslo

112 Konečný příjemce - telefonní klapka

113 Konečný příjemce - fax předvolba

114 Konečný příjemce - fax číslo

115 Konečný příjemce - fax klapka

116 Konečný příjemce - mobil předvolba

117 Konečný příjemce - mobil číslo

118 Konečný příjemce - E-mail

119 Konečný příjemce - WWW

120 Konečný příjemce - spojení

121 Konečný příjemce - název banky

122 Konečný příjemce - číslo účtu

123 Konečný příjemce - kód banky

124 Konečný příjemce - IČ

125 Konečný příjemce - DIČ

126 Konečný příjemce - kód partnera

127 Valuty - měna

128 Valuty - množství

129 Valuty - kurz

130 Valuty - k úhradě s DPH

131 Valuty - základ 0 %

132 Valuty - základ ve snížené sazbě

133 Valuty - základ v základní sazbě

134 Valuty - DPH ve snížené sazbě

135 Valuty - DPH v základní sazbě

136 Valuty - celkem ve snížené sazbě

137 Valuty - celkem v základní sazbě

138 Valuty - celkem základ

139 Valuty - celkem DPH

140 Valuty - celkem

141 Valuty - vyúčtováno

142 Valuty - zaokrouhlení

143 Valuty - zbývá proplatit

144 Valuty - zbývá vyúčtovat

145 Zbývá proplatit

146 Zbývá vyúčtovat

147 Typ zásilky (uživatelské pole)
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18 Garantované dodání v sobotu SB

19 Doručení v neděli a svátky DN

20 Neukládat NU

21 Uložit 3 dny U3

22 Uložit 10 dnů UX

23 Zmeškalá Z

24 Komplexní doručení KD

25 Odvoz starého spotřebiče O

26 Nedosílat ND

27 Vyzvednutí třetí osobou TO

28 Sleva „J“ J

29 Balík Do ruky nad 30 kg DR30

30 Prodloužení úložní doby LH

31 Poste restante PO

34 SMS avízo AT

36 Uložit – adresát neznámý UO

37 Schránka – vložit SA

38 Schránka – nevkládat SN

40 Dodání fi rmě DF

41 Bezdokladová dobírka E

42 MZ – Dokument DE

43 MZ – Zboží/Dárek/Ostatní PE

44 MZ – Zboží s VDD (vývozní doprovodný 
doklad – pro uplatnění odpočtu DPH)

ZD

45 Avízo S+E eA

46 E-mail avízo AE

47 Neklopit (Nadrozměrná zásilka a Balík Do 
ruky nad 30kg)

NK

48 Save Key SK

49 Ověření údajů OU

50 Doporučená psaní

51 Doporučená psaní standard

52 Doporučená slepecká zásilka

53 Doporučená zásilka do zahraničí

54 Doporučená slepecká zásilka do zahraničí

55 Doporučený tiskovinový pytel do zahraničí

56 Úřední psaní

57 Úřední psaní standard

60 Firemní psaní doporučeně

68 Paleta PT

69 Vícekus II (u Balíku Nadrozměr) VII

70 Vícekusová zásilka VK

71 Consignment CG

76 eDodejka SMS DM

77 eDodejka E-mail DE

78 eDodejka S+E eD

80 Podání PostBox PB

91 Předzpracovaná PP
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Podpora uživatelů
Česká pošta poskytuje uživatelům aplikace Podání on-line podporu na zákaznické lince 840 111 244 a technické podpoře   
800 118 849. Dotazy je možné zasílat i na e-mailovou adresu: helpdesk-pol@cpost.cz .
Dokumentaci naleznete na: http://www.ceskaposta.cz/cz/sluzby/sluzby-v-klientske-zone/podani-online-id28984/.

Podání pro PPL 
Soubor .csv můžete importovat taktéž do zákaznické sekce systému PPL. 
Výchozí nastavení formátu exportu pro PPL v Money S3.

Import zásilek
Nejprve je třeba v aplikaci PPL vytvořit nastavení importu zásilek z Money S3. V menu Nastavení / Seznam nastavení importu zásilek 
přidejte s pomocí volby Přidat nastavení novou konfi guraci importu zásilek.
Vzorový příklad Nastavení importu zásilek z Money S3:
Na kartě Nastavení importu zásilek stačí standardně zadat pouze Název nastavení a následně kartu uložit s pomocí volby Vložit. Výchozí 
číslování importovaných sloupců odpovídá výchozímu nastavení exportu pro aplikaci PPL v Money S3, takže není třeba provádět žádné 
další úpravy. Import zásilek spustíte přes menu Zásilka / Import zásilek. Po výběru souboru zahájíte import s pomocí volby Vlož.
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Import zákazníků
Pokud chcete importovat zákazníky z Money S3, je třeba v aplikaci PPL založit konfi guraci importu zákazníků. V menu Nastavení / 
Seznam nastavení importu zákazníků přidejte s pomocí volby Přidat nastavení novou konfi guraci importu.
Vzorový příklad Nastavení importu zákazníků:

Na kartě Nastavení zadejte název nastavení a očíslujte importované sloupce podle vzorového příkladu. Číslování se řídí pořadím sloupců, 
která se exportují z Money S3 (viz Průvodce elektronickým podáním balíků / formát PPL / tlačítko Opravit). Následně kartu uložte s pomocí 
volby Vložit. Import zákazníků spustíte přes menu Zákazník / Import zákazníků. Po výběru souboru zahájíte import s pomocí volby Vlož.

Podpora uživatelů
PPL poskytuje uživatelům webové aplikace podporu na zákaznické lince  844 775 775 .  
Dokumentaci naleznete na: http://www.ppl.cz/ftp/dokumenty_ke_stazeni/webapp.pdf.
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Podání pro GLS Connect 
Soubor .csv můžete importovat taktéž do zákaznické sekce systému GLS Connect. 
V Money S3 v seznamu Faktur vystavených označíte vybrané faktury a tlačítkem Podání balíků spustíte průvodce, kde si vyberete GLS 
Connect, nastavíte cesty pro výstupní soubor a spouštěný program.

Import kontaktů
V menu Základní údaje / Importování kontaktů nastavíte konfi guraci importu kontaktů z Money S3. Na první straně průvodce vyberete 
formát .csv souboru a zvolíte soubor pro import vytvořený z Money S3.

Kódovou stránku nastavíte na Windows-1250.
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Tlačítkem Dále se zobrazí další strana průvodce. Zde pomocí šipek u polí vyberete název pole podle importovaných sloupců.

Na konci průvodce zvolíte Uložit nastavení a takto nastavený formát importu kontaktů si uložíte pod svým názvem.
Importované kontakty naleznete v menu Základní údaje / Údaje o klientech:

Import balíků
Při konfi guraci importu balíků postupujete obdobně jako v případě importu kontaktů. Pro import balíků je nutné mít vlastní číselnou řadu, 
kterou vám přidělí společnost GLS Connect.

Podpora uživatelů
GLS Connect poskytuje uživatelům aplikace podporu na zákaznické lince 840 123 456. Dotazy je možné zasílat i na e-mailovou 
adresu: info@gls-czech.com.
Dokumentaci naleznete na: http://www.gls-czech.com/gls_connect_navod/. 
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Podání pro DPD - DELISprint
Soubor .csv můžete importovat taktéž do zákaznické sekce systému DPD-DELISprint. 

Import balíků
Po instalaci programu nastavíte v menu Balíky / Import balíků tlačítkem Nový formát dat pro import balíků.
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Importovaná pole musíte nastavit přesně v pořadí jaké je uvedeno v Nastavení formátu CSV exportu v Money S3  (Průvodce elektronickým 
podáním balíků / formát DPD – DELISprint  / tlačítko Opravit). Tzn., že dle sloupce Názvy polí v export. souboru v Money S3 vyberete tyto 
názvy sloupců na kartě Nastavení formátu importu podle stejného pořadí. 

  Poznámka: Záhlaví sloupců se z Money S3 S3 pro aplikaci DELISprint  standardně neexportuje, jelikož na kartě Nastavení 
formátu importu není záhlaví standardně očekáváno (viz pole Skrytí řádků záhlaví=0). 

Typ balíku
Povinným údajem při importu balíků do aplikace DELISprint je Typ balíku. Ve výchozím nastavení formátu exportu je pro Typ balíku 
použito uživatelské pole Typ balíku. Přednastavená hodnota je „NP“ (CLASSIC Business). Tuto hodnotu je možné změnit na jinou vámi 
požadovanou hodnotu podle číselníku aplikace DELISprint (viz kap. Číselník Typů balíků). Pokud požadujete exportovat z Money S3 
faktury s různým Typem balíku, místo uživatelské proměnné s přednastavenou hodnotou použijte proměnnou  „Typ zásilky – zkratka“ 
a příslušný typ zásilky si nastavíte na Vystavené faktuře v záložce Expedice.

Ve sloupci  „Typ balíku“ se za kód typu zásilky můžou přidávat za znaky „čárka“ a „mezera“ ještě další parametry, např. NN značí dobírku, 
PRO značí použití proaktivních služeb. Např. zásilka CLASSIC Business na dobírku musí mít ve sloupci „Typ balíku“ hodnotu „NP, NN“

Číselník Typů balíků 
U Typu balíku máte tyto možnosti:

  Poznámka: Nepovinný doplňkový údaj E8, E10, E12 atd. se uvádí za čárkou, např. „NP, E8“, „NP, E10“ atd. Tento údaj si můžete 
zapsat do karty Typu zásilek přímo na záložce Expedice na faktuře nebo objednávce v Money S3.
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Nastavení pravidel pro nahrazování hodnot
U pole Stát je třeba nadefi novat pravidla pro import, protože z Money S3 se importuje název státu, zatímco aplikace DELISprint očekává 
kód státu. Pravidla nastavíte s pomocí tlačítka Upravte pravidla (viz obrázek). Obdobným způsobem se nastavíte i Způsobu platby a Měnu 
pro zásilky dobírkou.

Import adres
Adresy se importují automaticky v rámci importu balíků, ale je možné je importovat taktéž samostatně. V menu Zákaznická data / Adresy 
tlačítkem Import  a tlačítkem Nový nastavíte formát importu pro adresy:
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Pro pole Stát musíte nastavit stejná pravidla jako při importu balíků:

Tímto jsou nastaveny formáty pro importu balíků a adres. Nyní stačí v Money S3 v seznamu vystavených faktur označit vybrané faktury 
a tlačítkem Podání balíků spustit průvodce, kde si vyberete DPD-DELISprint, nastavíte cesty pro výstupní soubor a spouštěný program. 
V programu DELISprint pak provedete:
- buď import adres (Zákaznická data / Adresy tlačítko Import a vyberete nedefi novaný formát) 
- nebo import balíků (Balíky / Import balíků a vyberete nedefi novaný formát. Při importu balíků se adresy importují automaticky.

DELISPrit 5.6.3.0
Od verze programu DELISPrit 5.6.3.0 je nutné k použití služby DPD Private přidat na Kartě nastavení formátu exportu v Money S3 do 
přednastavené hodnoty sloupce „TypBalíku“ řetězec PRO. Pro  zásilku s dobírkou to tedy bude hodnota „NCP, NN, PRO“, pro zásilku bez 
dobírky pak jen „NCP, PRO“.
Dále je nutné doplnit další čtyři sloupce. Pokud chcete posílat zákazníkům SMS zprávu o zásilce, přidejte v nastavení formátu exportu 
Money S3 tyto čtyři sloupce:

Telefon musí být ve formátu +420#775120458. Je tedy nutné mít telefon v tomto formátu uložen i na Kartě adresy např. v poli Konečný 
příjemce-Mobil číslo. 
Pokud chcete posílat zákazníkům zprávu o zásilce v e-mailu, přidejte tyto čtyři sloupce:
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V šabloně importu programu DELISPrint, je pak nutné přidat na konec seznamu použitých polí pole „Proaktivní služba 1“, do kterého se
budou tyto čtyři sloupce načítat:
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Aplikace Moje DPD a SSA
Aby tyto aplikace mohly naimportovat balík z Money S3, je potřeba si vytvořit v Money S3 novou konfi guraci exportu balíků a na základě 
této konfi gurace v aplikaci SSA vytvořit konfi guraci importu. Tato konfi gurace importu se automaticky zpřístupní i v aplikaci Moje DPD.
Oproti aplikaci DeliSPrint se v SSA a Moje DPD používají jiné číselníky a pro většinu hodnot nelze v současné době stanovit jejich 
podmínečné nahrazení jinou hodnotou. Právě z tohoto důvodu je nutné vytvořit nové nastavení formátu exportu dat a ty hodnoty, které 
z dat Money S3 není možné vyexportovat, napevno nastavit jako uživatelská pole.
Následující příklad je funkční pro produkt DPD private:
Vytvoření nové konfi gurace Exportu v Money S3:

Vytvoření šablony importu v aplikaci SSA:
- Nejprve je potřeba vyexportovat vzorový soubor s údaji k balíku z Money S3 pomocí formátu exportu vytvořeného v předchozím kroku.
- V aplikaci SSA v menu Soubory k importu / Importní zásilka tlačítkem Nová struktura otevřete kartu šablony importu.
- Typ importu musí být “Shipment“, Typ souboru “Text“, Kódování  „Windows eastern European“, Oddělovník „semicolon“ a „Použít 
záhlaví“ zaškrtnuté.
- Tlačítkem Otevřít soubor načíst vzorový soubor s údaji k balíku z Money S3, sloupce z tohoto souboru se objeví na řádcích v levé části 
karty.
- Tyto řádky se propojí s odpovídajícím polem aplikace SSA tak, že se u řádku v levé části karty klikne na zatržítko ve sloupci „vybrat“, 
označí se související pole v pravé horní části karty a potvrdí se tlačítkem Přidat. 
- Postupně se takto propojí všechny řádky s odpovídajícími poli aplikace SSA tak, jak je to na následujícím obrázku. Pozor - u pole 
„Receiver country id“ se musí ještě v rozbalovacím seznamu pole „Funkce“ zvolit hodnota „Find country id code aplha“.
- Šablona importu se uloží tlačítkem Uložit.
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Import pomocí vytvořené šablony:
- SSA v menu Soubory k importu / Importní zásilka- v rozbalovacím seznamu pole “Šablona“ zvolíte název vytvořené šablony a tlačítkem 
Import provedete načtení a import údajů o balících vyexportovaných z Money S3.
- Údaj o naimportovaném souboru se nezobrazí hned, ale až po stisku tlačítka Vyhledat.

Číselníky platné pro aplikace Moje DPD a SSA
Typ platby:
0 = hotovost
2 = platební kartou
PRODUKT_ID:
40066  = DPD 10:00 (jen pro vybraná PSČ)
40067 = DPD 12:00 (jen pro vybraná PSČ)
1 = DPD CLASSIC
40043 = DPD GUARANTEE
50101 = DPD ParcelShop (je potřeba dplnit údaje do sloupců Parcel shop)
40054 = DPD Private
Postup vytvoření šablony importu v aplikaci DDP SSA

Podpora uživatelů
DPD-DELISprint poskytuje uživatelům aplikace pro podání on-line podporu na zákaznické lince 841 700 700. Dotazy je možné 
zasílat i na e-mailovou adresu: delisprint@dpd.cz.
Dokumentaci naleznete na: http://www.dpd.cz/delisprint/
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Podání pro FOFR - přepravní systém 
Soubor .xml můžete importovat taktéž do zákaznické sekce systému FOFR. 

Import zásilek
Výchozí číslování importovaných sloupců odpovídá výchozímu nastavení exportu pro aplikaci FOFR v Money S3, takže není třeba 
provádět žádné další úpravy. 
Vzorový příklad Nastavení importu zásilek z Money S3:

Nejprve si aplikaci FOFR vytvoříte vlastní registraci a doplníte údaje do profi lu. Import zásilek spustíte přes menu Objednávka / Import 
objednávek. Tlačítkem Procházet (C:\Users\Public\Documents\CIGLER SOFTWARE\Money S3\PRINT) vyberete vyexportovaný soubor 
a tlačítkem Odeslat se přenesou údaje do objednávky. Tlačítkem Odeslat objednávku odešlete ke zpracování.

Podpora uživatelů
FOFR poskytuje uživatelům aplikace pro podání on-line podporu na stránkách http://www.fofrcz.cz/kontakty.php
Dotazy je možné zasílat i na e-mailovou adresu: info@fofrcz.cz.
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GEIS Parcel CZ -  aplikace Invio
Soubor .csv můžete importovat taktéž do zákaznické sekce systému GEIS Parcel CZ. 

Import - Nastavení
Po instalaci programu Invio nejprve nakonfi gurujete import v menu Nastavení / Nastavení horní záložka Import. Tlačítkem Nastavení 
otevřete kartu Invio - Nastavení CSV importu, kde kliknete na tlačítko Výchozí nastavení. Výchozí číslování importovaných sloupců 
odpovídá výchozímu nastavení exportu pro aplikaci GEIS v Money S3, takže není třeba provádět žádné další úpravy. 

V menu Expedice / Zakázka / Import expedic provedete import dat z Money S3. Následně v menu Zakázka vyberete volbu Vytvořit 
expedice z dočasné tabulky.

Podpora uživatelů
GEIS Parcel CZ poskytuje uživatelům aplikace pro podání on-line podporu na zákaznické lince 951 277 777 a na stránkách 
http://www.geisparcel.cz/support/
Dotazy je možné zasílat i na e-mailovou adresu: info@geis.cz. Dokumentaci naleznete na: http://www.geisparcel.cz/support/fi les/Geis_
Invio_Import_CSV.pdf?1433203200033 a http://www.geisparcel.cz/support/_cz/cz_Manualy.html



Praha 
Rubeška 215/1
tel.: 244 001 288

Brno 
Drobného 555/49
tel.: 549 522 511

Plzeň 
Kollárova 24
tel.: 377 222 001

Liberec 
1. máje 25 
tel.: 485 131 058

Bratislava 
Plynárenská 7/C
tel.: 02-49 21 23 23

Prešov 
Masarykova 22
tel.: 051-77 32 908

Volejte zdarma: 800 776 776
obchod@money.cz

www.money.cz
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