Manuál pre implementáciu produktov
Expres kuriér na poštu/do BalíkoBOXu a
Balík na poštu/do BalíkoBOXu

1. Popis produktu
Slovenská pošta, a.s. (ďalej len SP, a.s.) v rámci produktového portfólia ponúka pre doručovanie tovaru
tieto základné druhy produktov :
- Expres kuriér – dodáva sa nasledujúci pracovný deň po dni podania
- Balík - dodáva sa nasledujúci pracovný deň po dni podania
V rámci vyššie uvedených produktov je možné zásielku dodať na vybrané pošty alebo do BalíkoBOXu
prostredníctvom produktov
- „ Expres kuriér na poštu“ (ďalej aj ako zásielka na poštu)
- „Balík na poštu“ (ďalej aj ako zásielka na poštu),
pričom za zásielku na poštu sa považuje aj zásielka smerovaná do BalíkoBOX-u*)
Zásielku na poštu je možné dodať na takmer 1500 pôšt a BalíkoBOXov na celom území SR bez ohľadu
na bydlisko adresáta
Medzi hlavné výhody zasielania zásielok na poštu / do BalíkoBOXu patria:
• lacnejšie doručenie,
• vysoká flexibilita na vyzdvihnutie balíka (v prípade doručenia balíka do BalíkoBOXu môže
adresát zásielku prevziať 24 hodín denne vrátane víkendov a sviatkov),
• vysoká diskrétnosť (o uložení zásielky sa nedozvedia rodinní príslušníci adresáta),
• možnosť uloženia na takmer 1500 odberných miestach bez ohľadu na to, kde sa nachádza
trvalé bydlisko adresáta,
• možnosť úhrady dobierky platobnou kartou pri prevzatí zásielky z BalíkoBOXu,
• SMS a e-mail notifikácie pre adresáta zdarma,
• prehľad o pohybe zásielky prostredníctvom Track&Trace a

Poznámka:
BalíkoBOX - samoobslužný terminál na výdaj balíkov dostupný 24/7

*)

2. Ako službu implementovať do elektronického obchodu
V prípade, ak využívate vlastné riešenie IS na prevádzku eShopu, SP, a.s., umožňuje zákazníkom
implementovať tri rôzne zoznamy pobočiek do elektronického obchodu, ktoré sú denne aktualizované:
a. XML databáza pôšt a BalíkoBOXov: http://www.posta.sk/public/forms/zoznam_post.xml
b. XML databáza pôšt: http://www.posta.sk/public/forms/zoznam_post_bnp.xml
c. XML databáza BalíkoBOXov: https://www.posta.sk/public/forms/zoznam_bboxov.xml
Pre implementáciu do Vášho eShopu je potrebné:
• Vytvoriť funkcionalitu na spracovanie xml súborov
• Vytvoriť vyhľadávací formulár na stránke eShopu
• Zabezpečiť automatickú/manuálnu aktualizáciu databázy
Poznámka:
Pri implementácii zoznamu pôšt a BalíkoBOXov na webovej stránke eshopu odporúčame zobrazovať
názov a adresu pošty, resp. BalíkoBOXu. Údaje sa budú zobrazovať z elementov <NAZOV>, <ULICA> a
<CISLO>.
Príklad zobrazenia BalíkoBOXu v zozname na webovej stránke eshopu:
Banská Bystrica – BalíkoBOX pri Pošte 11, Rudohorská 27
Príklad zobrazenia pošty v zozname na webovej stránke eshopu:
Banská Bystrica 11, Rudohorská 27.

3. Ukážka xml súboru
<POSTY xmlns="http://www.posta.sk/public/forms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.posta.sk/public/forms
zoznam_post.xsd">
<GENEROVANE>2015-03-06T01:00:53</GENEROVANE>
<POSTA>
<ID>292481</ID>
<NAZOV>Ábelová</NAZOV>
<PSC>98513</PSC>
<TELEFON>0474212238</TELEFON>
<ADRESA>
<ULICA>Ábelová</ULICA>
<CISLO>94</CISLO>
<OBEC>Ábelová</OBEC>
</ADRESA>
<HODINY_PRE_VEREJNOST>
<PONDELOK>
<OD>10:30</OD>
<DO>13:30</DO>
</PONDELOK>
<UTOROK>
<OD>10:30</OD>
<DO>13:30</DO>
</UTOROK>
<STREDA>
<OD>10:30</OD>
<DO>13:30</DO>
</STREDA>
<STVRTOK>
<OD>10:30</OD>
<DO>13:30</DO>
</STVRTOK>
<PIATOK>
<OD>10:30</OD>
<DO>13:30</DO>
</PIATOK>
</HODINY_PRE_VEREJNOST>
<GPS>
<LONGITUDE>19.4326164069571</LONGITUDE>
<LATITUDE>48.4111601519231</LATITUDE>
</GPS>
<SLUZBY>
<SLUZBA>
<KOD>BNP</KOD>
<NAZOV>Balík na poštu</NAZOV>
</SLUZBA>
</SLUZBY>
<HMOTNOSTNE_LIMITY>
<PRODUKT>
<KOD>EX</KOD>
<NAZOV>Expresné zásielky</NAZOV>
<PODAJ_DO>15</PODAJ_DO>
<DODAJ_DO>15</DODAJ_DO>
</PRODUKT>
<PRODUKT>
<KOD>ZB</KOD>
<NAZOV>Zmluvný balík</NAZOV>
<PODAJ_DO>15</PODAJ_DO>
<DODAJ_DO>15</DODAJ_DO>
</PRODUKT>
</HMOTNOSTNE_LIMITY>
</POSTA>

Vysvetlivky k jednotlivým sekciám a elementom xml súboru:
•

Sekcia <POSTA> obsahuje názov pošty / BalíkoBOXu a PSČ




•

•

•

•

•

<NAZOV> - názov pošty/BalíkoBOXu. Odporúčame zobrazovať názov
pošty/BalíkoBOXu pri zobrazovaní výsledkov vyhľadávania podľa tohto elementu
<PSC> - PSČ pošty/BalíkoBOXu, ktoré sa použije v adrese na doručenie
<TELEFON> - telefónne číslo pošty

Sekcia <ADRESA> obsahuje všeobecné informácie o adrese pošty
 <ULICA> – názov ulice
 <CISLO> – adresný údaj číslo domu
 <OBEC> – názov mesta
Sekcia <HODINY_PRE_VEREJNOST> obsahuje informácie o štandardných otváracích
hodinách danej pošty, sekcia je rozdelená po dňoch pondelok až nedeľa. Jednotlivé položky
každého dňa predstavujú:
 <OD> – časový údaj o otvorení pošty v danom dni
 <DO> – časový údaj o zatvorení pošty v danom dni
 <PRESTAVKA1OD> – časový údaj o začiatku 1. prestávky
 <PRESTAVKA1DO> – časový údaj o konci 1. prestávky
 <PRESTAVKA2OD> – časový údaj o začiatku 2. prestávky
 <PRESTAVKA2DO> – časový údaj o konci 2. prestávky
Sekcia <GPS> obsahuje informácie o GPS polohe pošty, jednotlivé položky predstavujú:
 <LONGTITUDE> – zemepisná dĺžka, na ktorej sa nachádza pošta
 <LATITUDE> – zemepisná šírka, na ktorej sa nachádza pošta
Sekcia <SLUZBY> obsahuje informácie o doplnkových službách poskytovaných na pošte,
jednotlivé položky predstavujú:
 <KOD> – kód služby
 <NAZOV> – názov služby
Sekcia <HMOTNOSTNE_LIMITY> obsahuje informácie o hmotnostných limitoch podávaných
a dodávaných zásielok na pošte, jednotlivé položky predstavujú:
 <KOD> – kód služby
 <NAZOV> – názov služby
 <PODAJ_DO> - informácia o max. hmotnosti balíka, ktorý je možné podať na pošte
 <DODAJ_DO> - informácia o max. hmotnosti balíka, ktorý je možné dodať na pošte

4. Vizuálna podoba vyhľadávača – príklad zobrazenia
a. Formulár pre výber spôsobu doručenia

Rôzne formy doručenia je možné použiť pre všetky typy zásielok. Uveďte prosím tie, ktoré sú
predmetom zmluvnej dohody s SP.
b. Vyhľadanie mesta a zobrazenie výsledkov vyhľadávania
Odporúčame vyhľadávanie a zobrazenie pobočiek nastaviť podľa elementu <NAZOV>, podľa ktorého
môže adresát rozlišovať medzi poštou a BalíkoBOXom s podobným názvom. V prípade možnosti je
vhodné pod názvom zobraziť aj ulicu podľa elementu <ULICA>, resp. mapu na základe GPS súradníc
uvedených v sekcii <GPS>. Vizuálna podoba zobrazovania výsledkov podľa elementu <NAZOV> je
vyobrazená na nasledujúcom obrázku.

c. Detailné informácie o zvolenej pobočke/ BalíkoBOXe

V prípade otvorených otázok pri implementácii doručovania balíkov na pošty a do
BalíkoBOXov, prosím, kontaktujte obchodníka SP, resp. Zákaznícky servis SP na emailovej
adrese zakaznickyservis@slposta.sk.

