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1.

Logowanie do systemu

Dostęp do systemu znajduje się pod adresem internetowym:
http://gclient.geis.pl/
Po wpisaniu powyższego adresu pojawi się okno logowania przedstawione na zdjęciu (Rys.1).

W polach Płatnik i Hasło należy wprowadzić odpowiednio Kod Klienta i hasło otrzymane
od K-EX oraz w górnym prawym rogu wybrać język. Jeżeli Płatnik ma utworzonych klientów (różne
adresy nadań) w aplikacji GClient sposób logowania dla nich jest podobny przy czym dodatkowo
muszą wprowadzić dodatkowo wpisać Imię/Nazwę Użytkownika.. Jeżeli autoryzacja użytkownika
powiodła

się,

następuje

przejście

do systemu GClient.
System posiada osiem głównych zakładek, pomiędzy którymi przemieszcza się poprzez odnośniki
w menu. Menu aplikacji znajduje się na górze (Rys. 2).
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2.

Ekspedycja
1.1. Nowa ekspedycja

Formularz służy do wprowadzenia Nowej Ekspedycji (zlecenie z konkretnej lokalizacji) do bazy danych.
Po

wybraniu

rodzaju

przesyłki,

formularz

zostanie

odświeżony,

aby

wyświetlić

pole,

które odpowiada wybranemu rodzaju przesyłki (dotyczy tylko Klientów z aktywnymi umowami typu
Parcel oraz Cargo).
Ważne – zlecenie typu Expedycja wymaga by na dany dzień była założona Odbiór/Kolekcja (patrz
rozdział 4.1).

Pole Szukać w kolumnie Odbiorca umożliwia wprowadzenie w polu adresu odbiorcy jeden z adresów
zapisanych w bazie danych. Aby skorzystać z tej opcji, należy w polu Szukać wpisać pierwsze litery
nazwy szukanej Firmy, a kiedy pojawi się w liście pod polem żądany adres, wybrać go (poprzez
kliknięcie myszką lub za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół i potwierdzając wybór przyciskiem
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enter). Po wyborze żądanego adresu w polach adresowych nowo tworzonej przesyłki dane zostaną
zaczytane automatycznie z bazy danych.
Jeśli po wpisaniu nazwy firmy w polu Szukać nie pojawia się żądany adres a będziemy chcieli
go wykorzystać przy kolejnej ekspedycji, należy uzupełnić ręcznie wszystkie kolumny.
Jeśli chcesz wprowadzony adres zapisać do Listy adresów, kliknij przycisk Zapisz w katalogu.
W Tabeli Sztuki należy wprowadzić informacje dot. Ilości paczek do danego odbiorcy. Można
wprowadzić ogólną ilość wysyłanych paczek (np. Ilość: 2; Waga: 30) lub każdą paczkę wpisać osobno:

WAŻNE: W kolumnie Waga należy wpisać całkowitą wagę przesyłek do jednego adresata np. dwie
paczki
o łącznej wadze do 30kg.

W powyższym przypadku będą wysłane dwie paczki o łącznej wadze do 30kg (np. 1 waży 10 kg a
druga 20 kg lub obie mają po 15kg).
Ekspedycja może mieć status:


Opracowana - przesyłka może zawierać niepoprawnie wprowadzone dane,

nie posiada

wydrukowanych etykiet, nie została wydrukowana w protokole zdawczym lub brak wysłania danych
do systemu operacyjnego GEIS.


Przygotowana do drukowania - przesyłka została poddana

kontroli danych, posiada

przypisany numer, ale nie ma wydrukowanej etykiety, nie została wykazana w protokole zdawczym
lub brak wysłania danych do systemu operacyjnego GEIS.


Wydrukowana - przesyłka uległa kontroli danych, ma przypisany numer, wydrukowaną

etykietę, ale nie została wykazana

w protokole zdawczym/przekazania, oraz nie jest wysłana

do systemu operacyjnego GEIS.


Przetworzona - przesyłka uległa kontroli danych, ma przypisany numer, wydrukowaną

etykietę, została wykazana w protokole zdawczym/przekazania, ale nie jest wysłana do systemu
operacyjnego GEIS.


Wysłana - przesyłka uległa kontrole danych, ma przypisany numer, wydrukowaną etykietę,

została wydrukowana w protokole zdawczym/przekazania, została wysłana do bazy danych GEIS.
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Wpis odbywa się po uzupełnieniu danych klikając na jeden z przycisków na dole formularza.
Wybraniem przycisku wybiera się również pożądany stan docelowy przesyłki. Aby wydrukować
etykietę dystrybucyjną do przesyłki, można klikając na przycisk Wydrukować, aby drukować
na dowolnej drukarce zainstalowanej lub Drukowanie etykiet na drukarce termicznej do drukowania
na drukarce termicznej zainstalowanej w systemie. UWAGA: Drukowanie nie może być wykonane
ponownie.

1.2. Lista ekspedycji

Formularz służy do wyszukiwania, wyświetlania i modyfikowania danych. Umożliwia sortowanie
według wybranych kolumn i filtrów wyświetlanych wpisów.

Kolejność jest stosowana przez kliknięcie na nazwę kolumny. Kliknięciem ponownym na tą samą
kolumnę odwraca się kierunek sortowania i trzecim kliknięciem się anuluje.
Podczas filtrowania wyświetlają się tylko te wiersze, które spełniają wszystkie

określone przez

Użytkownika warunki. Filtr Numer przesyłki wyszukuje numer przesyłki rozpoczynający się od podanej
liczby. Filtr Utworzona od do wyświetla tylko przesyłki utworzone w dniu wybranym w interwale.
Filtr jest stosowany tylko po kliknięciu na przycisk Zastosuj filtr. Realizując działania/operację
w ramach formularza (przeglądanie, sortowanie/kolejność) pozostaje we filtrze wartość, którą
wpisaliśmy jako ostatnią.
Każdą przesyłkę można zmodyfikować, wyświetlić lub skopiować, klikając na odpowiedni przycisk
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w tabeli. Klikając na przycisk Kopiuj/kopiować otworzy się formularz Nowa ekspedycja ze szczegółami
przesyłki (dane z góry uzupełnione), którą kopiujemy.

1.3.

Detal ekspedycji

Do tego formularza wchodzi się przez listę ekspedycji i wypełnia się, tak jak w formularzu nowa
ekspedycja. Formularz Detal Ekspedycji służy do wyświetlania danych/informacji o przesyłce,
ich edycji i drukowania etykiety dystrybucyjnych do przesyłki. Klikając na przycisk Zapisz, przesyłka
zostanie zapisana bez żadnych zmian.. Wydrukować etykietę do przesyłki, można klikając na przycisk
Drukuj/Wydrukować, aby drukować na dowolnej drukarce zainstalowanej lub Drukowania etykiet
na drukarce termicznej do drukowania na drukarce termicznej zainstalowanej w systemie.

3. Moduł zamówieniowy
3.1.

Nowe zamówienie/zlecenie

Formularz służy do wpisania nowych zamówień/zleceń do bazy danych. Po wybraniu rodzaju przesyłki,
formularz

zostaje

odświeżony

i

wyświetli

się

pole

odpowiadające

konkretnej

przesyłce.

Do odbiorcy jest domyślnie wpisany adres płatnika. Jeżeli adres ma być inny wystarczy usnąć dane.
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Pole Szukać w kolumnie Nadawca/Odbiorca umożliwia wprowadzenie w polu adresu odbiorcy jeden
z adresów zapisanych w bazie danych. Jeżeli adres nie jest zapisany należy wprowadzić dane. ręcznie.
Zamówienie

odbioru

zakłada

się

tak

samo

jak

w

przypadku

modułu

Ekspedycja.

Po wypełnieniu wymaganych danych należy Przesłać zamówienie. W momencie odbioru kierowca
ma wydrukowane dokumenty przewozowe.
Zamówienie/zlecenie może mieć status:


Opracowane - przesyłka może zawierać nieprawidłowe dane/informacje, brak numeru

lub została nie wysłana do bazy danych GEIS.


Wysłane - przesyłka przeszła kontrolę danych, ma przypisany numer i jest albo gotowa

do wysłania do bazy danych lub została już przekazana do bazy danych GEIS.
Wprowadzenie odbywa się po uzupełnieniu danych, klikając na jeden z przycisków na dole formularza.
Wyborem przycisku wybieramy również pożądany docelowy stan przesyłki.

3.2.

Lista zamówień/zleceń

Formularz służy do wyszukiwania, wyświetlania i modyfikowania danych. Umożliwia sortowanie
według wybranej kolumny i filtrowanie wyświetlonych zapisów.
Kolejność jest stosowana przez kliknięcie na nazwę kolumny. Klikając ponownie na tą samą kolumnę
kierunek kolejności zostanie odwrócony natomiast trzecie kliknięcie powoduje anulowanie.
Podczas filtrowania wyświetlają się tylko te wiersze, które spełniają wszystkie z wymienionych
warunków. Filtr Numer przesyłki wyszukuje numer przesyłki rozpoczynający się od podanej liczby.
Filtr Utworzona od do wyświetlają się tylko przesyłki utworzone w dniu wybranym w interwale. Filtr
zostanie zastosowany tylko po kliknięciu na przycisk Zastosuj filtr. Realizując działania/operację
w ramach formularza (przeglądanie, sortowanie/kolejność) pozostaje we filtrze wartość, którą
wpisaliśmy jako ostatnią.
Każdą przesyłkę można zmodyfikować, wyświetlić lub skopiować, klikając na odpowiedni przycisk
w tabeli. Klikając na przycisk Kopiuj/kopiować otworzy się formularz Nowa ekspedycja ze szczegółami
przesyłki (dane z góry uzupełnione), którą kopiujemy.

3.3.

Detal zamówienia/zlecenia

Do tego formularza wchodzi się przez listę ekspedycji. Wypełnia się to samo, jak w formularzu nowe
zamówienie/zlecenie. Służy do wyświetlania danych/informacji do przesyłki, ich edycji i drukowania
etykiety dystrybucyjnej do przesyłki. Klikając na przycisk Zapisz, przesyłka zostanie zapisana
bez zmian w danych.
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4. Odbiór/kolekcja
4.1.

Nowa kolekcja

Formularz służy do wprowadzenia nowego Zlecenia kolekcji przesyłek do bazy danych. Wprowadzenie
odbywa się po wypełnieniu danych, kliknięciem na przycisk Zapisz jako nowy. Kolekcje
są automatycznie zapisywane również do bazy danych GEIS.

4.2.

Lista kolekcji

Formularz służy do wyszukiwania, wyświetlania, modyfikacji danych. Umożliwia sortowanie według
wybranych kolumn i filtrowanie wyświetlanych wpisów.
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Kolejność jest stosowana przez kliknięcie na nazwę kolumny. Klikając ponownie na tą samą kolumnę
kierunek

kolejności/sortowania

zostanie

odwrócony

natomiast

trzecim

kliknięciem

się kolejność/sortowanie anuluje. Podczas filtrowania wyświetlają się tylko te wiersze, które spełniają
wszystkich określonych warunków. Filtr jest zastosowany tylko po kliknięciu na przycisk Zastosuj filtr.
Przeprowadzając operacje/działania w ramach formularza (przeglądanie, sortowanie/kolejność)
pozostaje w filtrze wartość, która była wpisana jako ostatnia.
Każdą przesyłkę można zmodyfikować klikając na odpowiedni przycisk w tabeli.

4.3.

Detal kolekcji

Do tego formularza

wchodzi się przez listę kolekcji. Służy do wyświetlania danych/informacji

do kolekcji i ich edycji. Edytowane dane można zapisać klikając na przycisk Zapisz.

5. Katalog
5.1.

Nowy adres

Formularz służy do wprowadzenia nowego adresu w bazie danych. Wpis odbywa się poprzez
wypełnienie danych i wybór bazy danych, gdzie ma zostać adres zapisany zob. Wspólne adresy,
a następnie kliknij na przycisk Zapisz jako nowy.
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5.2.

Lista adresów

Podczas filtrowania wyświetlają się tylko te wiersze, które spełniają wszystkie określone warunki. Filtr
jest zastosowany tylko po kliknięciu Zastosuj filtr. Realizując działania w ramach formularza
(przeglądanie, sortowanie/kolejność) pozostaje w filtrze wartość, która została wpisana ostatnio.
Każdy adres można zmodyfikować klikając na odpowiedni przycisk w tabeli.

6. Import
Importowanie danych z plików jest możliwe w jednym z następujących formatów:


Tabela z separatorem (zwykle z poszerzeniem * csv)



plik w formacie XML (zwykle z rozszerzeniem * xml).



Import Adresów

6.1

Import adresów

Formularz służy do półautomatycznego wprowadzania adresów do bazy danych. Konieczne jest,
aby wybrać lokalizację wymaganego pliku, klikając na przycisk Wybierz plik Po wybraniu pliku, należy
zaimportować adresy przez wybór odpowiedniego klawiszu:


importuj CSV dla importu *.csv pliku,



importuj XML dla importu *.xml *.
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Oznaczenie wyboru Ignoruj pierwszy wiersz w pliku CSV spowoduje ignorowanie wiersza nagłówka
w *.csv pliku. W przypadku pomyślnego importu, zaimportowane adresy zostaną wyświetlone jako
lista poszczególnych adresów (podczas importowania można zaimportować wiecej adresów razem,
jeżeli są zapisane w jednym pliku). W przypadku wystąpienia błędu podczas importu, (np. klikając
na Importuj CSV przy wyborze XLS, lub ogólnie wybierając plik w złym formacie), wyświetli
się komunikat o błędzie bezpośrednio poniżej formularza, powyżej listy importowanych adresów. Może
się również zdarzyć, że sam import się uda, ale z ostrzeżeniem, które się wyświetli bezpośrednio
do konkretnego adresu w liście importowanych Adresów.
Każdy adres możemy edytować lub usunąć. Cały import (można wybrać również starsze importy)
może być zapisany do bazy danych, która została wybrana z listy, klikając na przycisk Zapisz import,
lub usunąć za pomocą przycisku Usuń. W przypadku wystąpienia błędów, które pozwoliły na import,
ale nie pozwolą na zapis do bazy danych, użytkownik jest informowany o błędzie edycji konieczna jest
edycja adresu przed zapisaniem do bazy danych. Pomyślnie zapisany import jest widoczny w innych
miejscach w liście adresowej
Kolejność jest zastosowana przez kliknięcie na nazwę kolumny. Ponownym kliknięciem na tą samą
kolumnę kierunek kolejności/sortowania zostanie odwrócony i trzecim kliknięciem

się kolejność

anuluje.
źródło CSV musi posiadać wartości w następującym szeregu:
1.Numer adresu
2.Spółka
3.Ulica
4.Miasto
5.Kod pocztowy
6.Kraj
7.Regon
8.NIP
9.Osoba kontaktowa
10. E-mail
11. Telefon
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12. Aktywny
13. Numer domu
14. Numer domu
15. Ciąg wyszukiwania
Wymagana struktura XML pliku:
W przypadku gdy nie posiadamy informacji o danym szeregu wystarczy wpisać „x”

6.2

Import ekspedycji

Formularz służy do półautomatycznego wprowadzenia ekspedycji do bazy danych. Konieczne jest, aby
wybrać lokalizację pliku, klikając przycisk Wybierz plik Po wybraniu pliku, należy zaimportować
ekspedycję wyborem odpowiedniego klawiszu:


importuj CSV dla importu *.csv pliku,



importuj XML dla importu *.xml.

Zaznaczenie opcji Ignoruj pierwszy wiersz w pliku CSV spowoduje ignorowanie wiersza nagłówka
w *.csv pliku. W przypadku pomyślnego importu, importowane ekspedycje wyświetlają się jako lista
poszczególnych ekspedycji (podczas importowania można zaimportować wiecej ekspedycji razem, gdy
są one zapisane w jednym pliku). W przypadku wystąpienia błędu podczas importu, który zapobiega
importowi (np. kliknięcie Importuj CSV przy wyboru XLS, lub wybór pliku w złym formacie), wyświetla
się komunikat opisujący błąd bezpośrednio poniżej formularza, powyżej listy importowanych
ekspedycji. Może się też zdarzyć, że import uda się, ale z ostrzeżeniem, które się pojawi bezpośrednio
u konkretnej ekspedycji na liście importowanych ekspedycji.
Każdą ekspedycję można edytować lub usunąć cały import (można wybrać również starsze importy)
można zapisać w bazie danych, która będzie wybrana z listy klikając na Zapisz import, lub usunąć
za pomocą przycisku Usuń. W przypadku wystąpienia błędów, które pozwoliły na import,
ale nie pozwalają na zapisywanie do bazy danych, użytkownik jest informowany o błędzie i musi
wyedytować poszczególne ekspedycje przed zapisaniem do bazy danych. Import zapisany pomyślnie
do wybranej bazy danych z listy importu jest automatycznie usuwany i jako aktualnie wybrany import
jest automatycznie wybierany ostatni niezapisany. Pomyślnie zapisany import jest widoczny jako
dalsza ekspedycja na liście wypraw. Aktualnie wybrany import możemy zmienić w liście Wybór
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importu. Importowane, ale niezapisane importy można edytować i zapisać do bazy danych również
później.
Kolejność jest stosowana przez kliknięcie na nazwę kolumny. Kliknięciem ponownie na tą samą
kolumnę kierunek kolejności/sortowania zostanie odwrócony i trzecie kliknięcie się anuluję.
źródło CSV musi posiadać wartości podane w następującym szeregu/porządku:

1. Numer dokumentu
2. Odbiorca – Nazwa
3. Odbiorca – państwo
4. Odbiorca – Miasto
5. Odbiorca – ulica
6. Odbiorca - Kod pocztowy
7. Odbiorca - osoba kontaktowa
8. Odbiorca - e-mail kontaktowy
9. Odbiorca - telefon kontaktowy
10. Data kolekcji (jeśli nie jest wypełniona, bieżący dzień)
11. Referencja
12. EXW (tak - 1, nie - 0)
13. Za pobraniem (tak - 1, nie - 0)
14. COD
15. Symbol zmienny
16. Waga
17. Objętość
18. Ilość
19. Opis
20. Rodzaj opakowania - jedna z wartości wymienionych w tabeli rodzajów opakowań patrz poniżej

21. Rodzaj zamówienia (paczka - 1, ładunek - 0)
22. Uwaga do odbiorcy (opcjonalnie, nie jest obowiązkowe)
23. Uwaga dla kierowcy (opcjonalnie, nie jest obowiązkowe)
24. Doubezpieczenie (tak - 1, nie - 0)
25. Wartość doubezpieczenia
26. Zawiadomienie o doręczeniu/dostawie przesyłki (tak - 1, nie - 0)
27. Zawiadomienie o dostarczeniu/dostawie przesyłki - numer telefonu lub e-mail
28. Zawiadomienie o uszkodzeniu przesyłki (tak - 1, nie - 0)
29. Zawiadomienie o problematycznej przesyłce - numer telefonu lub e-mail
30. Zawiadomienie o problematycznej przesyłce (tak - 1, nie - 0)
31. Doradztwo problematycznej przesyłki - numer telefonu lub e-mail
32. B2C - adres prywatny (tak - 1, nie - 0)
Data utworzenia 2016-08-26
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33. Dostawa do 12 godzin (tak - 1, nie - 0)
34. Gwarantowane dostawy (tak - 1, nie - 0)
35. POD zamówienie (tak - 1, nie - 0)
36. POD - e-mail
37. SMS zamówienie (tak - 1, nie - 0)
38. Zamówienie telefoniczne (tak - 1, nie - 0)
39. Odbiorca - numer domu (opcjonalnie, nie jest obowiązkowe)
40. Odbiorca – numer domu (opcjonalnie, nie jest obowiązkowe)
41. CrossDock - nazwa (na płycie CD)
42. CrossDock - Rodzaj Płyty CD (- 1, Geis - 2 CD)
43. CrossDock - Liczba samochodów w przypadku własnej dostawy (tylko CD)
44. CrossDock – Data dostawy do DC (na płycie CD)
45. Email odbiorcy (tak - 1, nie - 0)
46. Opłata kartą płatniczą (tak - 1, nie - 0)
6.3

Import zamówień/zleceń

Formularz służy do półautomatycznych zamówień do bazy danych. Konieczne jest wybranie lokalizacji
wymaganego pliku, klikając na przycisk Wybierz Plik. Po wybraniu pliku, należy zaimportować
zamówienia/zlecenia wybierając odpowiedni przycisk:


importuj CSV dla importu *.csv pliku



importuj XML dla importu *. xml *.

Oznaczenie opcji Ignoruj pierwszy wiersz w pliku CSV spowoduje ignorowanie wiersza nagłówków
w pliku *.csv. W przypadku pomyślnego importu się importowane zamówienia/zlecenia wyświetlają
jako lista indywidualnych zamówień/zleceń (podczas importowania można zaimportować więcej zleceń
razem, jeżeli są przechowywane w jednym pliku). W przypadku wystąpienia błędu podczas importu,
który zapobiegł importowi (np. Wciśnięcie Importuj CSV przy wyboru XLS lub ogólnie wybranie pliku
w złym formacie), wyświetli się komunikat opisujący błąd bezpośrednio poniżej formularza, powyżej
listy importowanych ekspedycji. Może się też zdarzyć, że import uda się, ale z ostrzeżeniem,
że jest podawana bezpośrednio u konkretnego zamówienia/zlecenia na liście importowanych zleceń.
Indywidualne zamówienia można edytować lub usunąć cały import (można wybrać starsze importy)
można zapisać w bazie danych z listy do bazy danych, klikając Zapisz import, lub usunąć za pomocą
przycisku Usuń. W przypadku wystąpienia błędów, które pozwoliły na import, ale nie pozwalają
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na zapisywanie do bazy danych, użytkownik jest informowany o błędzie i trzeba zmodyfikować
określone zamówienie/zlecenie, zanim zostanie zapisane w bazie danych. Import pomyślnie zapisany
do wybranej bazy danych z listy importu jest automatycznie usuwany i jak aktualnie wybrany import
jest automatycznie wybierany ostatni niezapisany. Pomyślnie zapisany import jest widoczny jako inne
zlecenia/zamówienia w liście zleceń. Aktualnie wybrany import możemy zmienić w liście Wybór
importu. Importowane, ale niezapisane importy można edytować i zapisać w bazie danych również
później.
Kolejność jest stosowana przez kliknięcie na nazwę kolumny. Klikając ponownie na tą samą kolumnę
kierunek sortowania zostanie odwrócony i trzecim kliknięciem się anuluję. Źródło CSV musi posiadać
wartości podane w następującej kolejności:

1. Numer dokumentu
2. Odbiorca – Nazwa
3. Odbiorca – państwo
4. Odbiorca – Miasto
5. Odbiorca – ulica
6. Odbiorca - Kod pocztowy
7. Odbiorca - osoba kontaktowa
8. Odbiorca - e-mail kontaktowy
9. Odbiorca - telefon kontaktowy
10. Data kolekcji (jeśli nie jest wypełniona, bieżący dzień)
11. Referencja
12. EXW (tak - 1, nie - 0)
13. Za pobraniem (tak - 1, nie - 0)
14. Wartość za pobraniem
15. Symbol zmienny
16. Waga
17. Objętość
18. Ilość
19. Popis zboží
20. Typ obalu - viz níže
21. Typ zakázky (parcel - 1, cargo - 0)
22. Nadawca - nazwa
23. Nadawca – państwo/kraj
24. Nadawca - miasto
25. Nadawca - ulica
26. Nadawca – numer domu
27. Nadawca – numer domu
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28. Nadawca – kod pocztowy
29. Nadawca – email kontaktowy
30. Nadawca – telefon kontaktowy
31. Uwaga do odbiorcy
32. Uwaga do kierowcy
33. Doubezpieczenie (tak - 1, nie - 0)
34. Wartość doubezpieczenia
35. Zawiadomienie o doręczeniu/dostawie przesyłki (tak - 1, nie - 0)
36. Zawiadomienie o dostarczeniu/dostawie przesyłki - wartość
37. Zawiadomienie o uszkodzeniu przesyłki (tak - 1, nie - 0)
38. Zawiadomienie o uszkodzeniu przesyłki – wartość
39. Zawiadomienie o problematycznej przesyłce (tak - 1, nie - 0)
40. Zawiadomienie o problematycznej przesyłce - wartość
41. B2C - adres prywatny (tak - 1, nie - 0)
42. Dostawa do 12 godzin (tak - 1, nie - 0)
43. Gwarantowana dostawa (tak - 1, nie - 0)
44. POD (tak - 1, nie - 0)
45. POD - E-mail
46. SMS zamówienie (tak - 1, nie - 0)
47. Zawiadomienie telefoniczne (tak - 1, nie - 0)
48. Odbiorca - numer domu (opcjonalnie, nie jest obowiązkowe)
49. Odbiorca – numer domu (opcjonalnie, nie jest obowiązkowe)
50. Email odbiorcy (tak - 1, nie - 0)
51. Opłata kartą płatniczą (tak - 1, nie - 0)
7. Protokół zdawczo-odbiorczy
Tutaj dokonuje się drukowania Protokołów zdawczych i etykiet.

7.1

Druk protokołu Paczki

Formularz umożliwia drukowanie protokołów zdawczych i etykiet przesyłek parcel paczek.
Do drukowania należy wybrać jednego z płatników.
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Filtr automatycznie wybiera dla drukowania tylko odpowiednie przesyłki, zgodnie z najnowszym
stanem każdej przesyłki.
Ważne – Wydruk protokołu zdawczo odbiorczego jest wymagany by założone Expedycje trafiły do
systemu Geis.

8. Ustawienia
8.1

Oddziały

Ustawienie dotyczy klientów, którzy posiadają więcej niż jeden oddział firmy.
Proszę w takim przypadku o kontakt z Opiekunem Handlowym.

9. Zmiana Hasła
9.1

Zmiana hasła

Ten formularz pozwala zmienić hasło zalogowanego użytkownika. Aby sprawdzić, należy wypełnić
Stare hasło i dwa razy Nowe hasło. Hasło jest zmienione klikając na przycisk Zmień hasło.
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