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O DOKUMENTU 

Dokument popisuje základní funkcionality objednávkového portálu Mojesodexo.cz. 

Popis zahrnuje oblast objednání poukázek, možnosti administrace systému a správu 

již vytvořených objednávek. 

1. OBJEDNÁVKA 

Objednávku poukázek můžete standardně vytvořit prostřednictvím košíku vložení 
požadovaných produktů nebo v případě většího množství adres hromadným importem 
produktů. 

1.1. Objednávka přes košík 

Objednávku můžete provést prostřednictvím záložky Objednávka v hlavním menu, 

která zobrazí stránku s nabídkou produktů v barvou odlišených polích. V každém 
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z nich je nabídka produktů daného typu. Jednotlivá pole jsou znázorněna 

na následujícím obrázku. 

 

Objednávku můžete provést také prostřednictvím záložek v levém postranním menu. 
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Kliknutím na název produktu nebo skupin produktů zobrazíte výpis se všemi produkty 

daného typu. Výběrem skupiny Poukázky pro volný čas zobrazíte následující 

stránku, na níž můžete vybrat konkrétní produkty v počtu a hodnotě, které požadujete. 

 

Produkt do nákupního košíku přidáte tlačítkem Do košíku. Funkce nákupního košíku 

je popsána v kapitole 2 Dokončení objednávky. 

Další možností je přetažení náhledu poukázky na požadované místo doručení. 

Přetažení se provádí uchopením obrázku levým tlačítkem myši a tažením obrázku 

na požadované místo. Po umístění na cílovou pozici je třeba tlačítko uvolnit. Tento 

způsob vkládání produktu do košíku zachycuje následující obrázek. 

 

V případě, že systém nemá k dispozici všechny potřebné informace (počet poukázek, 

adresu, apod.) dotáže se dodatečným formulářovým oknem. 
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Pokud máte v košíku uvedenou aktuálně jednu adresu, jsou všechny produkty 

přidávány automaticky na ní. 

Pro přidání dalšího místa doručení můžete použít tlačítko Více míst doručení 

v košíku. 

 

Jakmile je v košíku adres více, systém se vždy dotazuje na cílovou adresu. V tomto 

případě je pohodlnější způsob přetahováním obrázku, kterým cílovou adresu 

identifikujete vizuálně. 

1.2. Import poukázek v blocích 

Import poukázek v blocích umožňuje do systému naimportovat soubor obsahující 

strukturu míst doručení a pro ně přiřazené poukázky. Před každým potvrzením importu 

je třeba vybrat typ produktu, pro který se data importují. Importovaná data budou 

následně vidět v objednávkovém košíku, zařazená do příslušných sekcí dle adres 

doručení. 

Import se provádí prostřednictvím záložky Poukázky v blocích v levém postranním 

menu, která je zvýrazněna na následujícím obrázku. 

 

V následující tabulce je popsána strukturu importního souboru poukázek v blocích. 

 

Č. Sl. Název sloupce Popis Typ Znaků Povinné 

1 A Jméno kontaktu Jméno osoby, která bude zásilku přebírat Text 50 ANO 

2 B Příjmení kontaktu 
Příjmení osoby, která bude zásilku 
přebírat 

Text 50 NE 

3 C Telefon kontaktu 
Telefon na osobu, která bude zásilku 
přebírat 

Text 50 NE 

4 D Název společnosti 
Název společnosti na kterou bude 
směřována zásilka 

Text 50 ANO 
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5 E Ulice 
Ulice s nebo bez číselného označení 
budovy 

Text 50 ANO 

6 F Číslo popisné Číselné označení budovy Text 50 ANO 

7 G PSČ Poštovní směrovací číslo Text 50 ANO 

8 H Město   Text 50 ANO 

9 I Počet 1 Počet poukázek Číslo   ANO 

10 J Hodnota 1 Nominální hodnota poukázky Číslo   ANO 

 

 

 

 

 

 

 

Soubor může obsahovat neomezené množství dvojic sloupců s počtem a hodnotou 

poukázek. 

Soubor musí být ve formátu CSV, níže ukázka dat z tabulky. 

Urban;Martin;;Sodexo a.s.;Radlická;2;15000;Praha;21;100 

Koubková;;;Sodexo a.s.;Radlická;2;15000;Praha;19;100 

 

1.3. Sestavení dárkového balení 

Pro objednání poukázek v dárkovém balení nebo speciální obálce slouží záložka 

Sestavení dárkového balení v levém postranním menu. 
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Potvrzením obalu se zobrazí výčet produktů, ze kterých si můžete vybrat konkrétní 

produkty v počtu a hodnotě, které požadujete. 

 

Další možností je přetažení náhledu poukázky na zvolený obal. Přetažení se provádí 

uchopením obrázku levým tlačítkem myši a tažením obrázku na požadované místo. 

Po umístění na cílovou pozici je třeba tlačítko uvolnit. Tento postup je zachycen 

na následujícím obrázku. 
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Počet produktů, které lze vložit do obalu je omezen jeho typem. 

Pro dokončení sestavení bárkového balení je třeba zvolit možnost Vložit do košíku, 

dárkové balení se tak přidá k ostatním položkám v košíku. 

1.4. Potvrzení objednávek podřízených účtů 

Potvrdit objednávky zadané podřízenými účty můžete prostřednictvím záložky 

Přehledy v hlavním menu. Stačí požadované objednávky v seznamu označit 

a potvrdit tlačítkem Sloučit vybrané objednávky. 

 

Pokud potvrzujete více objednávek, sloučí se a vloží do nákupního košíku. 

 

Popis nastavení uživatelského oprávnění podřízených účtů najdete 

v kapitole 3.3 Správa podřízených účtů. 
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2. DOKONČENÍ OBJEDNÁVKY 

V košíku jsou viditelné jednotlivé adresy doručení s celkovou sumou částek produktů 
a jejich typ. 

Adresy doručení i produkty pro danou objednávku můžete upravovat nebo mazat. 
K úpravě slouží tlačítko pera bezprostředně vedle částky a ke smazání pak křížek 
v oranžovém poli. Oba symboly jsou znázorněny na následujícím obrázku. 

 

Pro dokončení objednávky je třeba zvolit tlačítko Dokončit objednávku v nákupním 
košíku. Jeho stisknutím vyvoláte vícekrokový průvodce dokončením objednávky. 

 

2.1. Adresy bez kontaktních osob 

Pokud se v objednávce vyskytuje adresa, ke které dosud nebyla přiřazena 

zodpovědná osoba – zobrazí se nejprve stránka pro výběr kontaktních osob. 

Po uložení se zvolené osoby k adrese přiřadí a v příští objednávce na ně již nebudete 

dotazováni. 

 

Pro jednu adresu můžete zvolit maximálně tři kontaktní osoby. 

2.2. Výběr loga 

V závislosti na podmínkách daných smlouvou je vám umožněn výběr loga, které 

si přejete na jednotlivé poukázky natisknout. 
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2.3. Způsob platby a dopravy 

Zde si můžete zvolit způsob platby a dopravy k jednotlivým místům doručení. 

Pokud objednávka obsahuje adresu doručení, která je shodná s fakturační, bude 

tištěná faktura automaticky odeslána na fakturační adresu definovanou v administraci. 

Pokud v objednávce není žádná adresa doručení shodná s fakturační adresou, 

je zákazníkovi nabídnuta možnost poslat fakturu zvlášť na fakturační adresu, nebo 

ji zaslat na jednu z adres doručení objednávky. 

 

Pokud vyberete možnost zaslání tištěné faktury zvlášť na fakturační adresu, bude vám 

tato služba zpoplatněna podle vašeho aktuálního ceníku. 

Vaši objednávku také můžete pro vlastní identifikaci libovolně pojmenovat. 

 

2.4. Oznámení o doručení 

V závislosti na osobním nastavení (více kapitola 3.1.2 Notifikace) máte možnost 

v rámci objednávky určit, zda si přeje informovat o doručení objednávky – sms 

zprávou a e-mailem. 
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2.5. Kontrola objednávky 

Zde můžete provést kontrolu celé objednávky před jejím závazným potvrzením. 

Stránka se skládá ze dvou částí. V první se nachází sumář celé objednávky 

s možností zobrazení detailu poukázek v objednávce. 

 

V druhé části se nachází informace o adresách doručení s grafickým náhledem štítku 

dopravce. 

 

Pro případnou editaci záznamů slouží možnost Upravit. 
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Další možnosti, v rámci adres doručení jsou Export všech adres do formátu CSV 

a Tabulka všech adres. Druhá z možností adresy vypíše přímo na validační stránce. 

 

Pro rychlé promítnutí detailu adresy ze seznamu slouží tlačítko DET  umístěné 

u každé adresy v pravé části tabulky. 

2.6. Potvrzení objednávky 

Po stisknutí tlačítka K potvrzení objednávky na validační stránce se zobrazí celkový 

přehled objednávky včetně provizí, dopravy, i případných slevových akcí. V tomto 

kroku je potřeba odsouhlasit obchodní podmínky. 

Potvrzením je objednávka závazně objednaná. 
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2.7. Dokončení objednávky 

V posledním kroku se zobrazí stránka s odkazy na PDF dokumenty objednávky nebo 

faktury. 

 

3. ADMINISTRACE 

Oblasti popisované v následujících kapitolách se nacházejí pod záložkou Administrace 
v hlavním menu. 

3.1. Osobní údaje a změna hesla 

Stránka Osobní údaje a změna hesla slouží k nastavení uživatelského účtu 

v aplikaci. 

3.1.1. Osobní údaje a heslo 

Na záložkách Osobní údaje a Heslo, jak již název napovídá, si můžete měnit 

kontaktní e-mailovou adresu uživatele a heslo. Pro změnu hesla je nutné znát heslo 

předcházející. V případě, že jej neznáte, můžete použít formulář pro obnovu hesla 

na titulní stránce. 

3.1.2. Notifikace 

Záložka Notifikace slouží k nastavení e-mailové a sms notifikace informující 

o expedici a průběhu doručení zásilek: 

- E-mail na hlavní účet: po expedici objednávky odchází informativní e-mail 

na adresu vyplněnou v záložce Osobní údaje. 
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- E-mail na kontaktní osoby: po expedici objednávky odchází informativní  

e-mail na všechny kontaktní osoby doručovacích adres. 

- SMS notifikace: v rámci průvodce objednávkou bude nabízena možnost 

odeslání SMS zprávy, v případě doručení zásilek na adresy obsluhované 

Českou poštou. 

Ukázka záložky Notifikace na obrazovce osobního nastavení: 

 

3.1.3. e-Fakturace 

Pokud máte zájem přijímat faktury ve formátu PDF e-mailem namísto tištěných 

dokladů, máte možnost tuto službu aktivovat prostřednictvím záložky e-Fakturace. 

Doklady ve formátu PDF jsou podepsány bezpečnostním certifikátem. 

K této službě je možné zvolit rovněž zasílání dat ve formátu CSV. Tento soubor bude 

zasílán společně s PDF dokladem. 

Doklady lze zasílat až na tři e-mailové adresy, minimálně však musí být vyplněno 

alespoň pole E-mail pro zasílání faktury. 

Ukázka záložky e-Fakturace na obrazovce osobního nastavení: 

 

3.2. Přihlašovací aliasy 

Pro jednodušší přihlášení si můžete jako uživatelské jméno zvolit snadno 

zapamatovatelný alias, díky čemuž nemusíte používat číslo smlouvy. Přihlášení 

pak můžete provádět buď zadáním čísla smlouvy, nebo jedním z nadefinovaných 

aliasů. 

3.3. Správa podřízených účtů 

Pod uživatelským účtem můžete zakládat podúčty, které budou podřízené hlavnímu 

účtu. Slouží k delegaci části objednávek na jiné uživatele. 
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Na takto vytvořený podúčet se přihlašuje uživatelským jménem ve tvaru 

uživatelské_jméno@uživatelské_jméno_hlavního_účtu. Uživatelským jménem 

hlavního účtu může být číslo smlouvy nebo některý z aliasů. 

 

Podřízenému účtu můžete nastavit následující oprávnění: 

- Maximální cena objednávky: uživateli není povoleno provést objednávku vyšší, 

než je zadaná částka. 

- Plné dokončení objednávky: pokud podřízený účet nemá povoleno dokončení 

objednávky, jím vytvořená objednávka zůstane uložena v systému ve stavu 

připraveném k dokončení a její odsouhlasení provede až hlavní účet, případně 

ji upraví či spojí s dalšími objednávkami z ostatních podřízených účtů. 

Postup dokončení objednávky hlavním účtem, v případě, že podřízený účet nemá 

možnost objednávku dokončit, je popsán v kapitole 1.4 Potvrzení objednávek 

podřízených účtů. 

- Povolené produkty: uživatel smí objednávat jen vybrané produkty. 

- Povolené doručovací adresy: uživatel smí objednávat jen na vybrané adresy. 
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Obrazovka s nastavením uživatelského oprávnění podřízeného účtu: 

 

3.4. Adresy 

Stránka Adresy slouží ke správě adres v aplikaci. Standardním způsobem můžete 

adresy přidávat, upravovat a mazat. Mazat jdou jen adresy vzniklé v aplikaci, 

jiné (systémové a importované) slouží pouze pro čtení. 

Náhled stránky správy adres: 

 

3.5. Fakturační adresa 

Na stránce Fakturační adresa máte možnost měnit adresu, na kterou se budou 

vaše objednávky fakturovat. Jedná se o adresu, která se tiskne na fakturu do kolonky 

fakturační adresa. 
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3.6. Kontaktní osoby 

Stránka Kontaktní osoby slouží ke správě kontaktních osob, které jsou zodpovědné 

za přebírání zásilek. Pro každou adresu můžete zvolit maximálně 3 kontaktní adresy. 

Nastavení můžete provést prostřednictvím tlačítka EDIT  u požadované adresy 

na stránce Adresy. 

 

Kontaktní osoby můžete standardním způsobem přidávat, upravovat a mazat. 

Náhled stránky správy kontaktních osob: 

 

3.7. Bankovní účty 

Stránka Bankovní účty má pouze informativní charakter, slouží ke kontrole správnosti 

dat. 

4. PŘEHLEDY 

Oblasti popisované v následujících kapitolách se nacházejí pod záložkou Přehledy 
v hlavním menu. 

4.1. Přehled objednávek 

Obrazovka Přehled objednávek obsahuje výčet všech dříve uskutečněných 

objednávek v systému, s výpisem základních údajů jako je číslo objednávky, datum 

vytvoření, stav, apod. 
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U objednávek se v pravé části tabulky zobrazuje podle situace šest tlačítek. Všechna 

tlačítka mají kontextovou nápovědu (zobrazí se po najetí kurzorem myši). 

- Tlačítko TRACE  slouží k zobrazení přehledu expedovaných balíčků 

s odkazem na trasování zásilky. 

Obrazovka Přehled zásilek: 

 

- Tlačítko Tisk distribučních listů  slouží k zobrazení přehledu distribučních 

listů s možností tisku. Toto tlačítko se zobrazuje jen pro objednávky poukázek 

v obálkách. 

Obrazovka Tisku distribučních listů: 

 

- Tlačítko ADD  duplikuje objednávku a nahraje ji do nákupního košíku. Díky 

tomu můžete již dříve vytvořenou objednávku snadno použít jako šablonu. 

- Tlačítko CLAIM  vyvolá reklamační formulář (více kapitola 4.3 Reklamace), 

s již vyplněným číslem objednávky. 

- Tlačítko DET  zobrazí detailní pohled na průběh vyřízení objednávky. 
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Obrazovka detailního pohledu: 

 

- Poslední tlačítko CHECK  slouží k zpětnému zobrazení již zmiňované 

validační stránky (více v kapitole 2.5 Kontrola objednávky) pro danou objednávku 

bez možnosti její úpravy. 

4.2. Kalendářní přehled objednávek 

Tato stránka svým způsobem zajišťuje stejnou funkčnost jako přehled objednávek 

v předešlé kapitole. Zobrazení objednávek je zde řešeno vizuální formou. Pokud 

se v daném dni uskutečnila objednávka, je den zvýrazněn barvou a vyplněn odkazy 

na konkrétní objednávky. Kliknutím na odkaz dojde k přesměrování na přehled 

objednávek s předvyplněným filtrem pro tuto objednávku. 

Příklad zobrazení kalendáře: 

 

V kalendáři lze přes ovládací prvky listovat měsíci a roky. 
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4.3. Reklamace 

Při potížích s objednávkou je možné použít formulář, kde zadáte číslo objednávky 

a popis problému. Následně po odeslání budete kontaktováni pracovníkem Sodexo 

Infolinky. 

 


