
Note: 

Always use a title slide with the division color for external presentations. 

Objednávky přepravy 

Uživatelská příručka 



Note: 

If you replace a picture you need to send the new picture to back again afterwards. 

Objednávka – zadání objednávky 
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Přihlášení a spuštění modulu Objednávky 

1 

2 

Otevřete www prohlížeč 
na adrese 
eschenker.dbschenker.com 

 

Přihlaste se vašim  
SIMS ID a heslem 

 

V nabídce klikněte na 
ikonu modulu 
Objednávka (pokud se 
nenachází v prvním 
řádku s ikonami, 
naleznete ji ve druhém 
řádku po rozkliknutí 
Všechny eServices) 

 
Pozn. Modul Objednávka je 
dostupný pouze po přihlášení. 
Pokud nemáte přístupové údaje, 
proveďte prosím registraci na 
adrese 

https://sims.dbschenker.com 
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http://eschenker.dbschenker.com/
https://sims.dbschenker.com/
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Úprava rozložení ikon modulů na hlavní obrazovce 

1 
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Klikněte na ikonu 
zubatého kolečka v 
pravé horní části 
obrazovky. Plocha se 
přepne do editačního 
režimu 

 

Přetahováním myší 
(drag-and-drop) 
uspořádejte tlačítka 
aplikací dle svého 
uvážení 

 

Klikněte na ikonu diskety 
pro uložení vašeho 
rozložení. Kliknutím na 
křížek ukončíte editační 
režim bez uložení změn 
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Nová objednávka 
Výběr typu přepravy nebo šablony  
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Proces objednávky 
začíná výběrem typu 
přepravy nebo výběrem 
oblíbené šablony 
objednávky 

 

Typy přeprav (dostupné 
dle nastavených práv) 

• Pozemní 

• Námořní (FCL nebo 
LCL) 

• Letecká 

 

Šablony 

Šablony jsou uživatelsky 
předvyplněné 
objednávky (obsahují již 
vyplněné opakující se 
údaje). Tvorba šablony 
je popsána v kapitole 
Šablona objednávky 
 



Nová objednávka 
Obecné informace 
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Vyplňte údaje o 
objednávce. Povinné 
jsou údaje označené 
hvězdičkou (*) 

 

Klikněte na tlačítko Další 
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Nová objednávka 
Informace o zásilce 
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Vyplňte údaje o 
zásilce. Povinná 
pole jsou označena 
hvězdičkou (*), 
ostatní mohou 
zůstat nevyplněna 

 

 

Klikněte na tlačítko 
Další 
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Nová objednávka 
Nebezpečné zboží (ADR)* 
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Vyplňte údaje o 
nebezpečném 
zboží. Povinná 
pole jsou označena 
hvězdičkou (*), 
ostatní mohou 
zůstat nevyplněna. 
Při zadání UN/ID č. 
je možné vybrat 
druh zboží z 
databáze, kde se 
následně ostatní 
pole doplní 
automaticky. 

 

Klikněte na tlačítko 
Další 
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*pozn.: Karta Nebezpečné zboží je zobrazena pouze v případě, že v Informacích o zásilce bylo 

alespoň u jedné položky zboží zaškrtnuto tlačítko ADR. 



Nová objednávka 
Souhrn 
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Zkontrolujeme zadaná 
data (v případě 
nalezené chyby se lze 
vrátit zpět kliknutím na 
tlačítko Předchozí a 
provést potřebné 
opravy) 

 

Po odsouhlasení 
obchodních podmínek 
se tlačítkem Dokončit 
objednávka odešle – již 
ji nelze změnit ani zrušit 
(pouze telefonicky přes 
zodpovědnou pobočku 
DB Schenker) 
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Nová objednávka 
Tisk štítků, souhrnu objednávky, zodpovědná 
pobočka 
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Zde naleznete kontakt na 
pobočku zodpovědnou za vaši 
objednávku 

 

ID objednávky – číslo, dle 
kterého lze objednávku 
dohledávat, případně ho 
použijte jako identifikaci při 
komunikaci s námi 

 

Kliknutím na ikonu PDF si 
vytisknete souhrn 
objednávky 

 

V této sekci si nastavíte a 
vytisknete štítky na vaši 
zásilku 

 

Pomocí těchto tlačítek zvolte 
další krok 
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Další možnosti zadávání objednávek 
Částečně automatizované zadání 
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Pro urychlení zadávání objednávek je možné využít následující postupy: 

 

Vytvoření nové objednávky kopií stávající objednávky – lze vytvořit ihned po dokončení objednávky, případně z libovolné v 
minulosti zadané objednávky – VIZ. STR 14 

 

Vytvoření nové objednávky ze šablony - Do šablony je možné si „předvyplnit“ údaje, které se opakovaně v objednávkách 
vyskytují (např. odesílatele, dodací podmínku, časy nakládky či informace o zásilce…). Nová objednávka vytvořená ze šablony bude 
již tyto předvyplněné údaje obsahovat a lze tedy doplnit pouze chybějící údaje či stávající upravit – VIZ. STR 15 - 18 

 

Hromadný import objednávek z CSV souboru – Tato funkce umožňuje přímo v objednávkovém modulu vytvořit konverzní 
šablonu, pomocí které je následně možné hromadně ze strukturovaného CSV souboru nahrát hromadně více objednávek najednou. 
Nastavení této funkce vyžaduje pokročilé uživatelské znalosti na straně zákazníka, případně i zapojení IT oddělení – z tohoto 
důvodu není tato možnost standardně aktivována. V případě zájmu o její využití prosím kontaktujte našeho obchodního zástupce. 

 

Přímé EDI spojení mezi systémem zákazníka a provozním systémem DB Schenker v ČR – veškerá komunikace probíhá mezi 
systémy, bez zapojení portálu eSchenker. Jedná se o individuální řešení „na míru“ se zapojením IT oddělení na obou stranách. V 
případě zájmu o tuto službu prosím kontaktujte našeho obchodního zástupce. 
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Note: 

If you replace a picture you need to send the new picture to back again afterwards. 

Moje objednávky – správa již vytvořených objednávek 



Moje objednávky – přehled vytvořených 
objednávek 
Základní orientace 
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Sekce Moje objednávky slouží 
k práci s již zadanými 
objednávkami a obsahuje 
nástroje na jejich vyhledávání a 
další využití (tvorba nových 
objednávek, tracking,…) 

 

V horní části obrazovky zadejte 
vyhledávací kritéria a potvrďte 
tlačítkem Hledat 

 

Ve spodní části obrazovky se 
zobrazují výsledky 
odpovídající zadaným kritériím 
(max. 1000 záznamů) 

 

Vyhledané objednávky lze dále 
zpracovávat pomocí panelu 
nástrojů, který je umístěn nad 
výsledky vyhledávání 
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Moje objednávky – přehled vytvořených 
objednávek 
Panel nástrojů 
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Zobrazení podrobností o vybrané objednávce (je 
nutné mít označenou právě jednu objednávku) 

 

Úprava rozpracované, ještě neodeslané objednávky 
(je nutné mít označenou právě jednu objednávku, 
která nebyla ještě odeslána) 

 

Vytvoření nové objednávky kopií označené 
objednávky (je nutné mít označenou právě jednu, již 
odeslanou objednávku) 

 

Smazání objednávky (je možné mazat více 
označených objednávek najednou, nelze mazat již 
odeslané objednávky) 

 

Tisk přepravního listu z označených objednávek – 
souhrnný dokument (lze použít nad více odeslanými 
objednávkami najednou) 
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Export označených objednávek do souboru Excel 
(lze použít nad více objednávkami, bez ohledu na 

jejich stav) 

 

Tisk čárového kódu (lze použít nad více 
objednávkami, všechny musí být odeslány) 

 

Zobrazení informací o zásilce – Tracking (lze použít 
vždy pouze nad jednou objednávkou, která je již 

potvrzena – má zelený příznak a přidělené STT číslo) 

 

Odeslání rozpracované objednávky na příslušnou 
pobočku DB Schenker 

 

Nastavení zobrazení výsledků vyhledávání – jaké 
sloupce s informacemi se budou zobrazovat 
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Note: 

If you replace a picture you need to send the new picture to back again afterwards. 

Šablona objednávky 



Vytvoření objednávky ze šablony a správa šablon 
Vytvoření nové šablony 
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V menu zvolte volbu Moje šablony 

 

V panelu nástrojů klikněte na tlačítko 
Nový 

 

Šablona objednávky je totožná s 
objednávkou s tím rozdílem, že je 
možné se mezi jednotlivými kroky 
přepínat i bez vyplnění všech údajů. 
Vyplňte tedy jen ty údaje, které se 
budou v objednávkách opakovat. 
Ostatní ponechte prázdné/nevyplněné 

 

Pro uložení šablony klikněte na tlačítko 
Uložit jako šablonu 

 

V otevřeném dialogovém okně vyplňte 
název šablony 

 

Potvrďte kliknutím na tlačítko Uložit 
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Vytvoření objednávky ze šablony a správa šablon 
Správa šablon 
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Rozklikněte v menu položku Moje šablony 

 

Vyplňte vyhledávací kritéria a klikněte na tlačítko Hledat (v případě, že kritéria nejsou vyplněna, výsledkem 
vyhledávání jsou všechny dostupné šablony) 

 

Pomocí tlačítek na panelu nástrojů lze vytvořit novou šablonu, upravit stávající, vytvořit objednávku ze šablony 
či šablonu smazat 

 

U existujících šablon je možné nastavit Sdílení ve skupině (šablona je dostupná více uživatelům) nebo zařadit do 
Oblíbených šablon (šablona je dostupná k použití na stránce s novou objednávkou) 
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2 
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Vytvoření objednávky ze šablony a správa šablon 
Nová objednávka ze šablony 
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Oblíbené šablony nastavené v předchozích krocích naleznete na hlavní stránce pro Nové objednávky 

 

Pod tlačítky pro objednávky jednotlivých typů přeprav naleznete seznam oblíbených šablon s náhledem jejich 
základního nastavení (odesílatel a příjemce, typ přepravy a produkt) 

 

Kliknutím na šipku ve sloupci Akce použijete vybranou šablonu pro vytvoření nové objednávky 7 

5 

6 
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Note: 

If you replace a picture you need to send the new picture to back again afterwards. 

Správa adres – adresáře 



Objednávka – zadání/úprava jedné adresy 
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Jednotlivé adresy lze zadávat v průběhu 
tvorby objednávky: 

 

Klikněte na tlačítko „+“ napravo od pole 
pro zadání adresy 

 

V otevřeném okně vyplňte všechny 
potřebné údaje, údaje označené * jsou 
povinné 

 

V poli Kategorie adresy zaškrtněte 
alespoň jednu variantu, adresa se objeví k 
použití pouze ve zvolených polích! 

 

V případě potřeby doplňte Další 
informace (nejsou povinné) 

 

Tlačítkem Uložit se adresa uloží do 
adresáře a zároveň použije v objednávce 

 

Pozn.: Vedle tlačítka „+“ pro přidání je 
možné použít tlačítko „s lupou“ pro 
vyhledávání adres, či tlačítko „s tužkou“ 
pro úpravu vybrané adresy 
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Správa adres – spuštění modulu, rozložení 
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Po přihlášení na hlavní stránce eSchenker klikněte 
na tlačítko Správa adres 

 

Prostředí pro správu adres se skládá ze dvou 
hlavních částí: 

 

Část pro vyhledávání adres 

 

Panel nástrojů pro správu vybraných 
adres 
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Správa adres – vyhledávání adres, vyhledávací 
kritéria 
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Vyplňte základní vyhledávací kritéria – pokud 
zadaná nebudou, výsledkem vyhledávání jsou 
všechny adresy v adresáři (výsledkem 
vyhledávání může být max. 1000 záznamů) 

 

Zaškrtnutím rozhodujete o zobrazení 
duplicitních výsledků vyhledávání 

 

Tlačíktem „+“ je možné přidat další 
vyhledávací kritéria, např.: kód státu, PSČ, 
typ adresy apod. 
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Tímto tlačítkem se vymažou všechna zadaná 
vyhledávací kritéria – obnoví se původní stav 

 

Tímto tlačítkem uložíte nastavená kritéria 
vyhledávání pro opakované použití do budoucna 

 

Tlačítkem Hledat spusťte vyhledávání adres 
odpovídajících zadaným kritériím. Tyto adresy se 
zobrazí v dolní části obrazovky (lze zobrazit max. 

1000 záznamů) 
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Správa adres – panel nástrojů pro zpracování 
adres 

23 

Ve výsledcích vyhledávání lze jednotlivé 
adresy vybrat myší – kliknout na ně. Je možný 
výběr více adres najednou. Vzhledem k výběru 
se pak aktivují jednotlivé nástroje na panelu: 

 

Zobrazit detail adresy – pouze pro jednu 
označenou adresu 

 

Upravit vybranou adresu – pouze pro jednu 
označenou adresu * 

 

Zadání nové adresy – zadá se 1 nová adresa * 

 

Smazání označených adres – smaže všechny 
označení adresy 
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Stažení prázdné excelovské šablony pro hromadný 
import adres z externích zdrojů * 

 

Hromadné nahrání adres z vyplněné excelovské 
šablony * 

 

Export označených adres do Excelu 

 

Možnost označit všechny adresy ve výsledcích 
vyhledávání 

 

Nastavení zobrazených sloupců – v otevřeném 
dialogovém okně si zaškrtnutím vyberte, jaké položky 

chcete zobrazit ve výsledcích vyhledávání 

 

 

* Podrobnější popis na následujících snímcích 
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Správa adres – panel nástrojů 
Úprava / zadání nové adresy 
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Okno pro úpravu adresy je shodné s oknem 
pro zadání nové adresy, jen je předvyplněné 
údaji z upravované adresy. 

 

Vyplňte/upravte adresní údaje, povinné údaje 
jsou označeny hvězdičkou „*“ 

 

Vyplňte/Upravte Kategorii adresy – alespoň 
jedna kategorie musí být vybrána 

 

V případě potřeby doplňte/upravte Další 
informace 

 

Zadané informace uložte kliknutím na tlačítko 
Uložit 
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Správa adres – panel nástrojů 
Hromadný import adres ze šablony 
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Stažená šablona pro nahrání adres je 
Excelovský soubor, do kterého je možné 
adresy připravit. Struktura souboru je pevně 
daná a nesmí se měnit! Povinné položky jsou 
označeny a musí být vždy vyplněny! 

 

Délka textových polí je omezena na 35 znaků 
(sloupce AC – AM), resp. 20 znaků – sloupec B 

 

V polích, kde se určuje hodnota pomocí 
ano/ne resp. yes/no, je jazyk přepínače 
závislý na jazykovém nastavení prostředí – 
pokud je v češtině, používám ano/ne, pokud v 
angličtině, tak použiji yes/no apod. 

 

Při importu vyberte adresář, do kterého se 
bude importovat (platí pouze v případě, že je k 
dispozici více adresářů) 
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Tlačítkem Přidat soubor vložte vyplněnou 
excelovskou šablonu 

 

Zadání potvrďte tlačítkem OK. Spustí se import dat. 
O výsledku importu obdržíte email s výsledky a 

odkazem na chybový report. 

 

Pozn.: Všechny chybně zadané adresy (chybějící povinné údaje, 
příliš dlouhé texty apod.) nebudou nahrány – jejich seznam, včetně 

popisu chyby, je součástí chybového reportu, který obdržíte v 
emailu s výsledky importu 
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V případě dotazů nás prosím kontaktujte: 
 
nges@schenker.cz 
 nges@schenker.cz 
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