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Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: 
 

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru. Je určen výhradně smluvním zákazníkům 

společnosti GRiT, s.r.o. a jako takový nesmí být bez předchozího souhlasu autora kopírován nebo předán 

jiné fyzické nebo právnické osobě.  
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1. Úvod 

Vystavení paletového dodacího listu s SSCC kódy a jeho zaslání odběrateli probíhá formou 

standardizované EDI komunikace. Pro společnosti, které nemají možnost dodací list generovat a 

exportovat s příslušnými SSCC kódy přímo ze svého podnikového systému, je určena služba „Tvorba 

paletového dodacího listu s SSCC“.  Tato uživatelská příručka představuje návod, jakým způsobem posílat 

paletové dodací listy s SSCC prostřednictvím této doplňkové služby. 

2. Aktivace služby „Tvorba paletového 

dodacího listu“ 

Služba pro tvorbu paletových dodacích listů s SSCC kódy představuje nadstavbu řešení ORiON. Pro její 

aktivaci kontaktujte přiděleného obchodního zástupce nebo o další informace žádejte na adrese 

obchod.orion@grit.cz. 

 

Pokud již službu máte sjednanou a nemáte ji dosud ve webové aplikaci k dispozici, kontaktujte 

zákaznickou podporu ORiON na adrese podpora.orion@grit.cz.  

3. Nastavení ORiON EDI pro vytváření zpráv 

DESADV včetně SSCC 

Před prvním použitím Tvorby paletových dodacích listů včetně SSCC z prvotních dokladů, je nutné ve vaší 

EDI schránce nastavit číselnou řadu generovaných SSCC kódů.  

 

SSCC kód se skládá z několika částí: 

 Logistická varianta – přiřazení čísla je plně v kompetenci toho, kdo etiketu vytváří. 

 Předčíslí dodavatele, tzv. Company Prefix (představuje číselný základ pro identifikaci vaší 

společnosti, produktů nebo jednotek). 

 Sériové číslo (generování tohoto čísla probíhá v ORiONu na základě provedeného nastavení 

v kapitole 3.1). 

 Kontrolní číslice (vypočítává se automaticky podle předchozí kombinace čísel). 

 

Upozornění: 

V řešení ORiON lze dodací list s SSCC vytvořit dvojím způsobem. Jestliže budete doklady vytvářet 

z příchozí objednávky přímo v aplikaci, pak jsou pro vás určeny následující kapitoly. Jestliže však využíváte 

řešení ORiON pro to, abyste do dodacích listů generovaných vaším účetním systémem SSCC kódy jen 

doplnili, je pro vás určena kapitola 3.1 a kapitola 5. 

 

 

 

 

mailto:obchod.orion@grit.cz
mailto:podpora.orion@grit.cz
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3.1. Nastavení generování SSCC kódu 

Automatické generování SSCC kódu se definuje v menu Nastavení > Logistické etikety a SSCC (Obrázek 

1). 

 
Obrázek 1: Nastavení SSCC kódů 

 

Kliknutím na položku se dostanete do formuláře pro nastavení generování SSCC kódů (Obrázek 2). 

 
Obrázek 2: Nastavení SSCC kódů – detail 

Po kliknutí na tlačítko                  nastavíte ve formuláři, jak se budou SSCC kódy generovat. 

 

„Logistická varianta“ (LV) je jakékoli číslo od 0 do 9, jehož účelem je navýšení kapacity pro kódování. Použití 

tohoto číselného znaku závisí výhradně na rozhodnutí společnosti, která příslušnou logistickou etiketu 

vytváří.  

„Company Prefix“  je jednoznačné rozlišení, které používá pouze vaše společnost. Číslo vaší společnosti 

najdete na této stránce. V poli Country vyberte Czech Republic a do pole Company name zadejte název 

vaší firmy a klikněte na Vyhledat (Search). 

https://gepir.gs1.org/index.php/search-by-party-name
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Ve výsledcích vyhledávání vás bude zajímat číslo GS1 Company Prefix, které najdete v rozbalovací 

nabídce u Vaší společnosti. Rozbalíte ji kliknutím na ikonu křížku vedle GLN čísla. 

 

 
 

Pokud vaši společnost v této databázi nenajdete nebo budete potřebovat poradit, kontaktujte nás 

prosím na e-mailu podpora.orion@grit.cz nebo na tel. +420 553 610 317. 

 

„Poslední použité sériové SSCC číslo“ představuje číselnou řadu, která slouží pro rozlišení jednotlivých SSCC 

kódů a zajištění jejich unikátnosti. ORiON tvoří tuto číselnou řadu přičtením čísla „jedna“ k předchozímu 

použitému sériovému číslu. Při prvním nastavení generování SSCC kódu je tedy vhodné začít číslicí 1.  

 

Po nastavení všech údajů formulář uložte kliknutím na tlačítko             a poté zamkněte pomocí  

ikony                      . 

Pro vygenerování SSCC kódů klikněte na                             .  Objeví se Vám hlášení s výzvou, kolik kódů si 

přejete vytvořit. Vygenerované kódy se uloží v tabulce ve spodní části stránky (Obrázek 3). Podle tohoto 

nastavení se vám budou SSCC kódy automaticky nabízet ve formuláři pro tvorbu dodacích listů. 

mailto:podpora.orion@grit.cz
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Obrázek 3: Nastavení SSCC kódů – generování SSCC 

Funkcí                             je možno zobrazené záznamy uložit ve formátu PDF nebo provést hromadný tisk. 

Pro tisk etiket slouží také ikona tiskárny ve sloupci „Akce“ u jednotlivých řádků tabulky       . 

Poznámka: 

Vyžaduje-li po vás odběratel přepočet měrných jednotek v kusech, které se uvádí při tisku na etiketě na 

kartony, pak se to dá učinit tak, že v kolonce „Přepočítávat počet jednotek na etiketě“ nastavíte volbu „Ano“. 

Při tvorbě dodacího listu pak nesmíte zapomenout uvést do kolonky „Počet jednotek v balení“ příslušný 

poměr, podle kterého ORiON spočítá množství kartonů a uvede je na tiskové sestavě SSCC štítku pro 

vašeho zákazníka.  

4. Tvorba paletových dodacích listů 

Máte-li nastaveno generování SSCC kódů (kapitola 3.1.), můžete přistoupit k samotné tvorbě paletových 

dodacích listů. K této volbě se dostanete přes menu Prodej > Objednávky.  

 

Zobrazí se vám náhled formuláře s přijatými objednávkami, základní nastavení vyhledávacího filtru je  

na poslední měsíc. To je možné změnit po rozkliknutí roletky v kolonce „Období“, stejně tak můžete vámi 

požadované doklady vyhledávat i po kliknutí na šipku „Pokročilé filtrování“ (Obrázek 4). 
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Obrázek 4: Přehled přijatých objednávek 

Pro tvorbu dodacího listu s paletovým štítkem klikněte ve sloupci „Akce“ na ikonu         , poté zvolte 

možnost „Vytvořit paletový dodací list“ (Obrázek 4). Zobrazí se vám formulář (Obrázek 5), kde se většina 

údajů předvyplní z objednávky automaticky (vždy však záleží na tom, co v objednávce zasílá odběratel), 

pokud některé položky nevidíte vyplněny, znamená to, že je objednávka neobsahuje a musíte je zadat 

ručně.   

Týká se to například čísla dodacího listu, dodavatelských kódů, šarží, dat trvanlivosti nebo měrných 

jednotek balení. 

Poznámka: 

Uděláte-li při vyplňování formuláře chybu (například špatně přesunete řádkovou položku pod jinou 

paletu nebo nedopatřením smažete záznam o položce), lze se kdykoliv vrátit do původního nastavení 

formuláře pro tvorbu dodacího listu kliknutím na tlačítko                             .  

Obrázek náhledu formuláře pro vytváření DESADV včetně SSCC kódů je na další straně dokumentace. 
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Obrázek 5: Náhled formuláře pro tvorbu paletového dodacího listu 
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Při tvorbě dokladu může nastat situace, kdy potřebujete dodávané zboží rozdělit na více palet.  

 

Další řádek s paletou můžete vložit kliknutím na tlačítko              . V kolonce „Přidat počet palet“ si nastavte, 

kolik záznamů o dalších paletách se vytvoří (obrázek 5). 

Jestliže v prázdném řádku, který označuje paletu, kliknete myší na ikonu         , zobrazí se vám roletka 

s možností výběru předgenerovaných SSCC kódů podle nastavení, které jste učinili v kapitole 3.1.  

 

Pod takto označenou paletu je pak možné přesunout zboží z palety první. Jak toho docílit si ukážeme 

v následující kapitole. 

4.1. Přesun řádkové položky na druhou paletu a 

odeslání dokladu 

V řešení EDI ORiON pro tvorbu paletového dodacího listu máte možnost úplné editace dokladu, včetně 

přesunu řádkových položek a jejich přiřazení k jednotlivým paletám. Máte-li přidanou paletu podle 

předcházející kapitoly a k ní přiřazen příslušný SSCC kód, můžete přesunout dodávanou položku pod 

druhý záznam o paletě dvojím způsobem: 

 

 kliknutím na ikonku výběru         . 

 přetažením řádkové položky pod příslušnou paletu (stiskněte opět ikonku výběru        a 

současně řádkovou položku „tahem“ přesuňte pod záznam o nové paletě). 

 

V obou případech se po této akci zobrazí dialog „Přesun zboží“ (Obrázek 6), kde vyspecifikujete, zda chcete 

přesunout veškeré množství dané položky nebo jen její novou část na některou z dalších palet. Těmito 

způsoby lze přesouvat řádkové položky mezi paletami nejen dle rozlišení zboží, ale také podle čísel šarže 

nebo dat trvanlivosti. 

 
Obrázek 6: Přesun zboží 
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K mazání záznamů palet a řádkových položek slouží tlačítko s ikonou     , přidání řádků můžete provést 

kliknutím na ikonu       . 

 

Výše popsaným postupem rozdělte všechny položky zboží mezi jednotlivé palety tak, aby doklad 

odpovídal tomu, jakým způsobem zboží vyskladňujete a odesíláte k zákazníkovi. 

 

Pro odeslání dokladu pak můžete kliknout v horní části formuláře na tlačítko          . Při 

odesílání dodacího listu proběhne kontrola, zda jsou veškeré povinné položky zprávy vyplněny a pokud 

je dodací list validní, dojde k jeho odeslání. V opačném případě budete vyzváni k doplnění povinných 

údajů.  

 

V menu Prodej > Dodací listy máte možnost si odeslaný dodací list zobrazit kliknutím na detail čísla 

dokladu a poté vytisknout SSCC kód(y). To lze učinit po kliknutí na tlačítko „Další akce“, kde vyberete 

možnost „Tisk SSCC etiket“. 

5. Doplnění SSCC do zpráv DESADV 

generovaných systémem dodavatele 

Pokud odesíláte dodací listy bez SSCC kódů, máte v řešení ORiON možnost je doplnit o identifikaci palet  

s SSCC a poté doklady zaslat dále k odběrateli. 

Proces zpracování dokladu dodacího listu je následující: 

 ve svém účetním systému vytvoříte dodací list, který odešlete do řešení ORiON, 

 zpracování dokladu je v aplikaci ORiON pozastaveno a čeká na doplnění SSCC, 

 po doplnění SSCC kódu a případné editaci dokladu dle popisu v předchozích kapitolách je 

doklad uložen a odeslán k odběrateli. 

 

Předtím, než začnete doklady v řešení ORiON o SSCC kódy doplňovat, je nutné EDI schránku nastavit 

podle kapitoly 3.1. Jakmile odešlete zprávu DESADV ze svého systému, přihlaste se po chvíli do aplikace 

pod svým uživatelským účtem a klikněte na menu Prodej > Dodací listy, kde se zobrazí seznam dokladů 

a dodací listy, které čekají na vložení SSCC kódu, budou mít na levé straně žlutý příznak      s popiskem 

„Pozastavená“ (Obrázek 7 – citlivá data jsou záměrně rozmazána). 

 
Obrázek 7: Pozastavený dodací list 

Pro doplnění SSCC kódu klikněte ve sloupci „Akce“ na ikonu          .  

Řádkové položky se vám automaticky přiřadí k jednomu primárnímu SSCC kódu. Strukturu dodacího listu 

můžete libovolně měnit a editovat množství záznamů palet a k nim přidružených řádků, postupujte dle 

popisu v kapitolách 4.1 a 4.2. 
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Pro odeslání upraveného dokladu zvolte v horní části formuláře                            .   

 

Následně můžete v menu Prodej > Dodací listy přejít do deníku odchozích dodacích listů, kde máte 

možnost si odeslaný doklad zobrazit, případně vytisknout SSCC kód(y) v detailu DESADV zprávy. 

 

Poznámka: 

V deníku dodacích listů se pomocí barevných příznaků přehledně zobrazuje, v jakém stavu odeslaný 

doklad je. 

EDI řešení ORiON zobrazuje čtyři stavy: 

 

 Zásilka dokladu je pozastavená (v tomto stavu čeká dodací list na editaci z vaší strany). 

Zásilka je odeslaná a zpracovává se (tento stav má doklad v případě, že jej odešlete protistraně  

do té chvíle, než jej zákazník ve svém systému potvrdí). 

 Zásilka dokladu je odběratelem přijata. 

 Zásilka dokladu je odběratelem zamítnuta. 

V EDI řešení ORiON se vyplatí sledovat, v jakých stavech se odeslané zásilky nacházejí. Takto máte 

okamžitou kontrolu nad tím, co se s vašimi doklady v EDI komunikaci děje. 
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6. Jak nás můžete kontaktovat 

6.1. Klientské centrum EDI ORiON 

V klientském centru EDI ORiON jsme připraveni poskytnout vám bližší informace o našich produktech  

a službách. 

 e-mail: podpora.orion@grit.cz 

  tel:  +420 553 610 317 

 web:  https://www.edizone.cz   

   https://www.grit.cz 

6.2. Doporučený způsob kontaktu 

E-mail 

Pošlete nám email na adresu podpora.orion@grit.cz. Tyto emaily jsou automaticky evidovány 

v požadavkovém systému a jsou postupně zpracovány obsluhou. 

 

Telefon  

V naléhavých případech (kritické chyby) nás můžete kontaktovat telefonicky, případně se spojte se svým 

obchodním zástupcem. Linka není určena pro telefonické řešení běžných provozních záležitostí, jako jsou 

dotazy a poradenství s prací v aplikaci, nastavení prohlížeče apod.  

 

Telefonický HOTLINE je placená služba, kterou si můžete objednat. Součástí je také přístup 

na vyhrazenou VIP linku, vyšší priorita řešení požadavků a další výhody. 

7. O společnosti 

Jsme česká firma (dříve vystupující pod názvem CCV Informační systémy), která od roku 1992 vyvíjí 

informační systémy. Systémy, které díky automatizaci procesů snižují podíl ruční práce při nakládání s 

doklady, zbožím nebo penězi a přispívají tak ke mzdovým úsporám, nulové chybovosti i vyšší efektivitě 

práce.  

Od svého založení jsme se vypracovali na lídra EDI na českém trhu, jehož řešení ORiON využívá více než 

2000 zákazníků, pro které přeneseme měsíčně přes 3 miliony dokladů. Jsme také předním dodavatelem 

skladových systémů (LOKiA WMS) a dalších cloudových služeb. Řídili jsme tisíce IT projektů spojených s 

elektronizací firemních procesů a známe best practises včetně odlišností v jednotlivých oborech.  

Dokážeme poradit, jak nejlépe nastavit tok dokladů, peněz a zboží ve vaší firmě. Každou naši službu je 

možné používat zvlášť – největší užitek vám však přinesou, pokud je spojíte dohromady. Vytvoří kolem 

vaší firmy síť, která vás efektivně propojí s obchodními partnery a která zajistí, aby doklady, peníze a 

zboží automaticky obíhaly a vyžadovaly jen minimální ruční zpracování.  
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