
 

 

 INFORMACE PRO DODAVATELE PŘI ZAPOJOVÁNÍ DO EDI KOMUNIKACE S 

ALZA.CZ 

 

ZPRÁVY INVOIC typ „380“ – FAKTURY za servisní OPRAVY 
 

Tento dokument obsahuje informace o procesu zpracování faktur za servisní opravy a náležitostech 

souvisejících dokladů.  

Popis procesu 
1. Po zaslání nabídky na opravu ze strany dodavatele (komunikace mimo EDI) je v případě 

akceptace této nabídky ze strany Alza.cz odeslána objednávka na tuto opravu prostřednictvím 

EDI – zpráva ORDERS typ „220“. 

2. Po provedení opravy je dodavatelem fakturována a odeslána zpráva INVOIC typ „380“.  

 

NÁLEŽITOSTI zpráv ORDERS typ „220“ objednávka servisní služby 
Ve zprávě ORDERS typ „220“ najdete zejména tyto údaje:  

 Číslo objednávky (resp. potvrzení cenového návrhu) - doklad je generován v číselné řadě: 
CNyyxxxxxx; např. CN18000001 

 SET (číslo servisního požadavku) v poli GTIN zboží, např. SET000286810  

 PN (číslo produktu zasílaného k opravě) předáváme v poli Číslo zboží dle dodavatele – zde je 
hodnota stejná jako s objednávkou nového zboží 

 SN (sériové číslo, pokud je u produktu evidováno) předáváme v poli Číslo zboží dle 
objednatele 

 Název položky - např. Servisní požadavek - Mobilní telefon Samsung 

 Uváděná cena na položce je limitní cena dle Vašeho cenového návrhu  

NÁLEŽITOSTI typu zpráv „380“ faktura za servisní opravu 

Ve zprávě INVOIC „381“, jejímž účelem je fakturace servisní opravy, zasílejte tyto údaje:  

 číslo ze zprávy ORDERS (např. CN18000001) v hlavičce dokladu v případě jednopoložkových 

dokladů, u souhrnných faktur za několik oprav musí platit 1 položka faktury = 1 oprava = 1 

objednávka (např. CN 18000001) v řádkovém poli pro Číslo objednávky.  

 

 Další identifikátory ve stejných segmentech jako jste obdrželi ve zprávě ORDER 

 

 GLN místa dodání pro tyto případy je: 

8594177950050 

Alza.cz – vyřízení RMA 

Do Čertous 2658/1 

Praha 9 – Horní Počernice 

  



 

 

Kontakt 
edi@alza.cz 

 

Upozornění 
Všechny informace uvedené v tomto dokumentu včetně jeho příloh prosím považujte za důvěrné. Šíření 

tohoto dokumentu třetím stranám není dovoleno bez předchozího písemného souhlasu společnosti 

Alza.cz a.s. 
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