
 

 

INFORMACE PRO DODAVATELE PŘI ZAPOJOVÁNÍ DO EDI KOMUNIKACE S 

ALZA.CZ 

 

Tok EDI dokladů při režimu DROPSHIPMENT 
 

ORDER s prefixem OBDR* – objednávka resp. potvrzení objednávky zboží v režimu drop; 

zasílá Alza.cz, je-li droperem vyžadováno 

INVOIC 380 – faktura za zboží připravené k expedici/expedované (dle Karty dodavatele), 

v poli pro Objednávku obsahuje číslo zakázky tak, jak jej předáváme přes API (jak v hlavičce, 

tak i na položkách dokladů; lze kumulovat více zakázek na jeden doklad dle dohodnuté 

frekvence fakturace) 

RETANN s prefixem OBDR* - avízo pro vystavení dobropisu v případech, kdy zboží 

zákazník nepřevzal; tuto zprávu umíme odeslat v okamžiku, kdy obdržíme notifikaci Rejected 

přes API, obsahuje číslo původní zakázky; zasílá Alza.cz, je-li droperem vyžadováno 

INVOIC 381 s referencí „číslo zakázky“ v poli pro objednávku (hlavička i položky) – 

dobropis 

a) k položkám, které byly dříve fakturované (faktura nám byla odeslaná), ale nedošlo 

k jejich expedici (přes API notifikace Canceled) 

b) k položkám zakázky, kterou zákazník nepřevzal (přes API notifikace Rejected) 

 

RETANN s prefixem VP* (vratka příjemky) - avízo pro vystavení dobropisu v případech, kdy 

zákazník zboží vrátil na pobočkách Alza.cz a Alza.cz tyto položky nechce držet skladem; 

neobsahuje číslo zakázky, referencemi jsou naše číslo VP*, umíme doplnit i Vaší referenci, 

pokud ji známe (shodný proces RETANN i následné zpracování dobropisů s referencí VP pro 

režim vratek zboží v běžném režimu dodání) 

INVOIC 381 s referencí VP* - dobropis za zboží vrácené dodavateli 

INVOIC 381 s referencí SET* (servisní požadavek) – dobropis za dodavatelem uznanou 

reklamaci jak z běžného režimu dodávek zboží, tak i v dropshipmentu 

INVOIC 83 – cenový dobropis pro případy, kdy není dodržena garantovaná cena a vzniká 

rozdíl ceny na dodavatelské faktuře vůči objednávce/zakázce; je vždy individuálně 

komunikováno nákupčím, Alza.cz odesílá COMDIS k faktuře s požadavkem na vystavení 

cenového dobropisu (shodný proces pro běžný režim dodávek zboží, je vyžadováno číslo 

Referenčního dokladu – původního daňového dokladu, v případě souhrnných cenových 

dobropisů za období alespoň číslo jednoho z nich, dále je v případě souhrnných dobropisů 

vyžadována textová informace, o jaký druh kompenzace se jedná - ochrana skladu či zpětný 

rabat, u dobropisů k jedné konkrétní faktuře tato informace není nutná). 

 

  



 

 

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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