
Balikobot.cz a propojení s ProEshopem

Chcete si urychlit čas s expedováním zásilek? Proto jsme pro Vás do ProEshopu integrovali na  

Balikobot.cz.

Balíkobot je  ucelený  systém  pro  expedici  zásilek.  Expedice  je  prováděna  přímo  ze  systému 

ProEshop.  Nemusíte  se  tak  přihlašovat  do  jednotlivých  systémů  přepravních  služeb,  vše  je 

sloučeno do jednoho systému. 

S čím vám Balíkobot pomůže:
•      Nemusíte  se  přihlašovat  do  systémů jednotlivých  přepravních  služeb,  ale  data  se 

budou samy stahovat do systému přepravců z eshopu před API.

•       Automatizované sledování zásilek.

•       Automatizovaný tisk štítků v reálném čase v eshopu.

•       Vaše ceny přepravy zůstávají stejné.

•       A hlavně – ušetříte desítky procent času na procesu expedice.

Jak na to:
1) Kontaktujte zástupce Balikobot.cz  .

2) Nastavte propojení v eshopu.

3) Začněte modul Balikobot.cz využívat.

Nastavení v eshopu

1. Nastavení chování modulu

• Nastavíte v záložce Nastavení – Doprava – Balikobot 

Povolte využití služby Balikobot a zadejte API uživatelské jméno a API klíč, který jste obdrželi od 

Balikobotu.

Následně  napárujte  typy  dopravy v  eshopu  na  typy  dopravy  v  Balikobotu.  Pokud  některou 

z doprav nechcete přes Balikobot řešit, nepárujte ji.
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2. Práce s objednávkou

• Nastavíte v záložce Objednávky – Přehled

Vyberte si objednávku, kterou chcete spravovat přes Balikobot. 

V pravém vrchním rohu Vám vyskočí možnost dalšího nastavení pro konkrétního dopravce (např. 

váha balíku,  rozměry balíku atd.) Jakmile budete mít  informace vyplněné,  klikněte na  Vytvořit 
tiket.
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Následně si můžete vytisknout štítek. Můžete si zvolit umístění štítku v jedné ze čtyř pozic nebo 

tisk na celou stránku.

V této fázi stále máte ještě možnost objednávku upravit nebo smazat.

Nakonec klikněte na Objednat svoz.

V záložce Nastavení – Doprava – Balikobot můžete stavy balíků konktrolovat.
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