NABÍDKOVÝ LIST

MODUL 2D ZNÁMEK
Elektronický systém spisové služby
ICZ e-spis®
Původci, kteří využívají při přípravě zásilek frankovací stroje, potřebují co nejjednodušeji
a nejspolehlivěji přenášet údaje o zásilce a vypravení mezi frankovacím strojem a elektronickým
systémem spisové služby. Starší frankovací stroje disponují API rozhraním, jejichž prostřednictvím
lze údaje přenášet. Nové moderní typy frankovacích strojů již využívají možnosti potištění zásilek
schválenou 2D známkou a nevyžadují tak žádné přímé propojení s aplikacemi spisových služeb.

2D známka nebo taky digitální známka je technologický prostředek České pošty, který umožňuje snadné a rychlé přenášení údajů o vypravení mezi zásilkou a elektronickým systémem
spisové služby ICZ e-spis ® bez využití webových služeb nebo aplikačních rozhraní.

Obsahem digitální známky je cena a typ zásilky, její hmotnost, ID odesílatele, datum podání a další
informace důležité pro odesilatele a jeho evidenční systém. Modul tedy nahrazuje u nových typů frankovacích
strojů samostatnou aplikaci a integrační rozhraní a nabízí možnost pohodlného načtení informací
o vypravení postupným snímáním požadovaných čárových kódů (kód vypravení, digitální známka, ČDZ).
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[ FRANKOVACÍ STROJE Quadient (Neopost) ]
Aplikace ICZ e-spis® je testována na čtení digitálních
známek, schválených Českou poštou pro frankovací
stroje značky Quadient (Neopost) (např. řada IS typ IS
420).
[ HARDWARE PODMÍNKY ]
Pro vytěžování a přenos údajů z digitální známky
musí mezi elektronickým systémem spisové služby
a frankovacím strojem existovat elektronická čtečka
s podporou čtení 2D kódů, například DS6708 Digital
Scanner.

VLASTNOSTI A VÝHODY
▪ Není třeba aplikační rozhraní nebo
webové služby.
▪ Hromadný přenos údajů o zásilce.
▪ Eliminace
hodnot.

chyb

manuálního

zápisu

▪ Zrychlení a zjednodušení procesů na
výpravně.

[ POPIS struktury digitální 2D známky ]
Ilustrační otisk digitální 2D známky znázorňuje
umístění 2D kódu v rámci údajů na zásilce.
Digitální známka obsahuje číselníkové i jiné údaje
zadané nebo zjištěné při práci s frankovacím
strojem:
datum podání,
ID odesilatele,
typ zásilky,
cena,
hmotnost a jiné.

Obchodní kontakt

ICZ a.s.

Na hřebenech II, 1718/10

Tel:

+420 222 271 111

Fax:

+420 222 271 112

E-mail:

marketing@i.cz
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Vybrané údaje skryté ve 2D kódu, je možné
pomocí příslušné čtečky vytěžit a zapsat do
aplikace ICZ e-spis®.
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