
Automatizovaná tvorba datových  souborů
pro Celní správu

Načítání QR kódů z kontrolních pásek a ukládání do datových souborů odesílaných Celní správě.

Pro koho je software určen
Software je určen pro všechny registrované osoby,  které jsou povinné značit líh (podle zákona
č. 307/2013  Sb.),  a  které  se  rozhodly  (nebo  zvažují)  přikládat  seznam  individuálních  kódů
vracených  kontrolních  pásek  (dále  jen  KP)  v  elektronické  podobě  jako  přílohu  formuláře  pro
vracení kontrolní pásky (příloha č. 4 k vyhlášce č. 334/2013 Sb.).

Software slouží k automatizovanému načítání jednotlivých KP pomocí snímače čárového kódu (QR
kód, 2D kód) a ukládání do datového XML souboru dle specifikace Celní správy.

Načítání kódů

Pomocí snímače QR kódů

Po spuštění lze rovnou začít snímat QR kódy z KP. Sejmutý kód se objeví v seznamu načtených
kódů. Snímač QR kódu je vhodné mít nastaven tak, aby na konci sejmuté sekvence vkládal znak
konce řádku (CRLF). Snímání pak probíhá automaticky a není během něj nijak nutné do ovládání
zasahovat. Během vkládání jsou data kontrolována na duplicitu, aby omylem nedošlo k zadání více
stejných kódů.

Ruční zadání

Při ručním pořizování je potřeba za každým zadáním stisknout ENTER. 

Během vkládání jsou data kontrolována na duplicitu, aby omylem nedošlo k zadání více stejných
kódů.

Seznam načtených kódů 
Seznam načtených kódů lze uložit do souboru (Ctrl+S) a poté jej zase zpětně načíst (Ctrl+O). Tato
možnost  umožní  nejprve nasnímat různé dávky kódů a až  dodatečně je  vyexportovat  do XML
souborů. Rovněž vhodná pro účely zálohování nasnímaných dat.

Instalace a spuštění
Aplikace  nepotřebuje  instalátor,  stačí  jí  zkopírovat  do  libovolné  složky  a  spustit  (soubor
CelniceXML.exe). Aplikace také může být nahraná a spouštěná z flashdisku nebo ze sdílené složky v
síti. Lze jí spouštět z neomezeného počtu klientských stanic.
Aplikace je kompatibilní s operačním systémem Windows Vista, Windows 7, 8 ve všech edicích a to
jak pro 32 bitové, tak pro 64 bitové systémy.
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Export seznamu do XML

Jednotlivé KP 

Zkontrolujeme,  zda  seznam  načtených  kódů
obsahuje  všechny potřebné  a  poté  stiskneme
tlačítko  v  nástrojové  liště  (menu:
Export/Jednotlivé  KP).  Vybereme  umístění  a
uložíme.  V  daném  umístění  bude  uložen
příslušný XML soubor.

Celé KP

Zkontrolujeme,  zda  seznam  načtených  kódů
obsahuje  všechny potřebné  a  poté  stiskneme
tlačítko  v  nástrojové  liště  (menu:  Export/Celé
KP).  Vybereme  umístění  a  uložíme.  V  daném
umístění bude uložen příslušný XML soubor.

Kombinované KP

Zkontrolujeme,  zda  seznam  načtených  kódů
obsahuje  všechny  potřebné.  Kódy,  které
reprezentují  celé  balení  označíme  v  seznamu
zaškrtnutím.  To  zajistí,  že  budou  zahrnuty  do
správné sekce XML souboru.
Poté  stiskneme   tlačítko  v  nástrojové  liště
(menu:  Export/Kombinované  KP).  Vybereme
umístění  a  uložíme.  V  daném  umístění  bude
uložen příslušný XML soubor.
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Snímač QR kódu DataLogic



Ukázka aplikace
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Obchodní informace

Dodavatel  řešení

Aplikaci vytvořila a dodává společnost TT Software, s.r.o. Demoverzi, objednávky, 
zakázkové úpravy, uživatelskou podporu a další informace získáte na těchto 
kontaktech:
TT Software, s.r.o., Rybářská 839/2, 360 17 Karlovy Vary
e-mail: info@ttsoftware.cz
telefon:  +420 776 573 321, +420 351 161 088

Obsah dodávky

TT Software, s.r.o. nabízí spolu se softwarem také osvědčený a spolehlivý snímač 
QR kódů od firmy DataLogic. Tento snímač je dodáván již nastavený pro optimální 
spolupráci se softwarem a součástí balení je i praktický stojánek. 

Zákazník tak získává komplexní řešení pro pohodlnou a rychlou tvorbu bezchybných 
datových souborů. 

Licence

Software je dodáván jako multilicence pro libovolný počet počítačů v rámci firmy.

Způsob dodání

Software společně se snímačem zasíláme prostřednictvím PPL na základě uhrazené 
proforma faktury nejpozději  do 7 dnů. Dopravné činí  112,- Kč bez DPH.
V případě objednávky samotného software dodáváme  elektronickou cestou ihned 
po obdržení platby. Software je možno na vyžádání také zaslat na CD Českou poštou.

Ceny
Neomezená multilicence pro libovolný počet  počítačů v rámci firmy: 9600,- Kč bez DPH

Snímač QR kódu DataLogic QuickScan QD2430 USB, stojánek: 4995,- Kč bez DPH/ks

Doprava PPL: 112,- Kč bez DPH

Zaslání  software na CD poštou: 65,- Kč bez DPH

Zaslání software elektronicky zdarma
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Výstupní XML soubory – ukázky

Jednotlivé KP 

Celé KP

Kombinované KP
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