
MAXim - Modul Balíkobot 

1. Obecný popis 
Modul slouží k propojení systému MAXim se službou Balíkobot. Ta dokáže sloučit různé dopravce (Česká pošta, PPL, DPD, GLS, 

Zásilkovna, ….) a poskytnout maximální automatizaci expedice. Funkce modulu jsou integrovány přímo do jádra systému MAXim 

a pracovat s nimi je možné ve výdejkách (do budoucna i ve vydaných fakturách). 

Největší výhodou je, že MAXim komunikuje a využívá jednu službu a vy navíc nemusíte zadávat u svých dopravců údaje ručně 

(adresy, rozměry,…). Vše se provádí automaticky, včetně tisku štítků, svozových listů, sledování zásilek a jejich stavů. Společnost 

www.balikobot.cz zajišťuje služby všech dopravců a dále zpracovává veškeré jejich změny. Přidává nové dopravce a služby.  

Modul může pracovat i s několika svozovými místy. Lze tak jednotlivým prodejnám nastavit vlastní dopravce a vlastní svoz. 

2. Výhody systému 
 Denní úspora mnoha hodin práce 

 Nemusí se připojovat do systém přepravních služeb 

 Tisk adresních štítků na 1 klik přímo z MAXim 

 Sledování zásilek (Track&Trace) v MAXim 

 Vše probíhá v reálném čase 

 Zachovány vaše ceny dopravy 

 Nulová chybovost expedice 

3. Základní nastavení 
Pro fungování je nutné mít tuto službu u Balíkobot aktivovanou (zakoupenou). Stejně tak je třeba mít zakoupen i samotný modul 

pro MAXim.  

Dále v možnostech MAXim se musí založit pobočka svozu (případně více poboček) k vybranému skladu a musí se u ní nastavit 

potřebné API propojení. S nastavením vám rádi pomůžeme. 

  

http://www.balikobot.cz/


Také musí mít uživatelé nastavena práva pro funkce Balíkobot. Nastavte v přístupových právech těm uživatelům, kteří budou 

funkce používat. 

 

4. Fungování v MAXim 
Funkce jsou přístupné ve „Výdejkách“ v modulu „Sklad“. V praxi většinou probíhá postup tak, že přichystáte zboží výdejky 

(objednávky) k expedici. Dále výdejku vyskladníte a vyfakturujete. Následně zboží dobalíte do balíku a zvolíte funkci tisku štítku 

„Poslat balík“. Tento po vytisknutí nalepíte na balík (-y). Během dne pokračujete expedicí dalších balíků. Po příjezdu dopravce mu 

předáte zásilky a dokončíte funkcí „Svoz“. Ta vytiskne předávací protokol (svozový list dopravce).  

POZOR! Balík lze odeslat dopravci, jen pokud je splněno několik podmínek. Zaprvé výdejka musí být vyfakturovaná, dále musí 

být vyplněna doprava a adresa zákazníka společně s emailem a telefonem.   

5. Funkce v MAXim 

 Poslat balík  
Postavte se na výdejku, u které chcete poslat balík a stiskněte tuto funkci. Po úspěšném odeslání se zobrazí dialogové okno, kde 

je vidět číslo balíku. Dále můžete nastavit pozici tisku pro tisk štítku a tiskárnu, na které se tisk vytiskne. Pokud tisknete na roli 

štítků, můžete nastavení pozice skrýt tlačítkem „Nastavení tisku“. Tlačítkem „Tisk“ se vytiskne štítek, který nalepíte na balík. 

 



 Poslat balík s editací  
Funkce je obdobná jako předchozí funkce „Poslat balík“ s tím rozdílem, že se nejprve zobrazí tabulka se zadáním balíků. Můžete 

tak zásilku rozdělit do více balíků, případně upravit rozměry, nebo váhu. Pokračujte tlačítkem „Pokračovat“ a opět se zobrazí 

dialog pro tisk štítku. 

 

 Smazat balík  
Pokud potřebujete odeslaný balík smazat, zvolte tuto funkci. Ovšem smazat jde jen balík, který ještě není ve svozu. Tato funkce 

se hodí také v případě, že chcete udělat změnu v balíku, který ještě dopravce neodvezl. Balík smažete, provedete potřebné 

úpravy na dokladu a funkcí ho opětovně pošlete. POZOR! vytiskne se jiný štítek, ten předchozí již bude neplatný! 

 Zobrazit balíky  
U výdejky můžete zobrazit stav balíků dané objednávky. V okně je seznam poslaných balíků s dalšími parametry. Navíc můžete 

přímo přejít na stránku dopravce na konkrétní zásilku prvním tlačítkem (TRACK URL). 

Stav zásilky je zobrazen ve sloupci „Státu zásilky“ s odpovídající ikonkou stavu. 

V posledním sloupci je tlačítko pro tisk štítku. V případě poškození štítku, nebo jen pro opakovaný tisk zvolte u balíku tuto volbu. 

Může se stát, že balík odešlete a na stejnou objednávku budete chtít odeslat ještě další balík i po dokončení svozu dopravce. Pro 

tuto možnost je v okně nahoře tlačítko „Dodatečně poslat další balík“ . Založí se do seznamu další balík a hned se i odešle a 

vytiskne se štítek. 



 Svoz  
Po příjezdu dopravce zvolte tuto funkci. Program nabídne dokončení pro všechny dopravce, kteří mají nějaké neodvezené balíky.  

  
Zvolte, který přijel, a vyberte, zda se odešlou všechny, nebo jen vybrané balíky. Většinou se odvezou všechny balíky, ale pokud se 

některý dopravci nevejde, můžete ho ze seznamu odškrtnout. 

 
Po stisknutí tlačítko „Pokračovat“ dojde k zablokování vybraných balíků a již nepůjdou smazat. Dále program nabídne tisk 

svozového listu. 

 Seznam svozů  
Pro přehled svozů slouží tato funkce, která otevře dialog s ukončenými svozy dopravců dané pobočky. 

 



 

 Stav výdejky (objednávky) 
Každý doklad výdejky (objednávky) obsahuje kolonku se stavem expedice a doručením. Tam je vidět, zda byl vytištěn štítek, 

předán balík dopravci, kde se balík nachází a zda byl doručen. Na zobrazení více detailů slouží funkce „Zobrazit balíky“ . 

 


