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Návod pro použití elektronického podacího archu Roznáška
informačních/propagačních materiálů a Cílený leták (ePA RIPM CL)
– Princip práce s ePA RIPM CL
1. Formát a vytvoření datového souboru
Formát datového souboru ePA RIPM CL, který předává podavatel na přepážce je „*.csv“ (csv = textový formát
s definovanými sloupci oddělenými středníkem). Tento typ formátu je obecný a především nezávislý na prostředí
(operační systém, sw, verze sw, ve kterém byl vytvořen).

Nezbytné podmínky, resp. definice formátu souboru, které je potřeba dodržet, jsou následující:
•

Formát CSV

•
•
•

Pořadí sloupců
Oddělovač středník
Definované kódování češtiny (CP-852 nebo CP-1250 nebo ISO 8859-2, případně další rozšířené
formáty)
Libovolný název souboru s příponou CSV

•

Příklady možností postupu vytváření souborů CSV na straně podavatele:
•

•

•
•
•

Podavatel má k dispozici předdefinovanou tabulku (list ePA RIPM CL) k vyplnění ve formátu xls (Excel),
kterou mu poskytne ČP s těmito instrukcemi k vyplnění. Podavatel tuto tabulku vyplní a uloží ve formátu
CSV (Uložit jako " CSV). Při ukládání do CSV je uložen vždy jen jeden list a to ten, na kterém se podavatel
nachází a je aktivní
Uložení souboru do formátu CSV umožňuje předejít komplikacím a problémům s formátem a strukturou
souboru

Podavatel si vytvoří výstup ve formátu CSV z libovolného jiného sw
Podavatel vyplní přímo požadovaný CSV soubor např. v textovém editoru
atd.



Česká pošta s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 471 14 983
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565

Strana 2/3
www.ceskaposta.cz

Návod pro použití elektronického podacího archu Roznáška informačních/
propagačních materiálů a Cílený leták (ePA RIPM CL)
Princip práce s ePA RIPM CL

2. Obsah datového souboru
První věta (řádek) v datovém souboru obsahuje údaje o odesílateli:
Č.

Popis pole

Doporučený
počet znaků

1.

Identifikace věty podavatel

19

Zde uveďte název podavatele

N

2.

Číslo smlouvy

30

Zde uveďte číslo smlouvy

A

3.

Podací číslo zakázky

30

Zde uveďte číslo zakázky

A

4.

Typ materiálu

Zde uveďte, zda se jedná o informační (IM) nebo
propagační materiál (PM)

A

5.

Název materiálu

Zde uveďte název materiálu

A

6.

Hmotnost 1 výtisku

3

Zde uveďte předpokládanou hmotnost 1 ks materiálu
v gramech (max 100 g). Zapište pouze číslo bez zkratky
jednotky „g“

A

7.

Datum zahájení roznášky

10

Datum zahájení roznášky ve formátu dd.mm.rrrr

A

8.

Datum ukončení roznášky

10

Datum ukončení roznášky ve formátu dd.mm.rrrr

A

9.

Produkt

Zde uveďte název produktu RIPM nebo Cílený leták

A

10.

Okruh příjemců

10

Zde uveďte okruh příjemců:
D = Domácnosti F = Firmy P = P.O.Boxy
Pro více možností oddělte čárkou

A

11.

Počet balíků

6

Zde uveďte počet kusů balíku za celou zakázku

A

2
40

Význam pole

Povinné pole
(A/N)

Druhá až x-tá věta v datovém souboru obsahuje údaje o zásilkách:
Č.

Popis pole

Doporučený
počet znaků

1.

PSC_D

5

2.

NAZ_D

3.

Význam pole

Povinné pole
(A/N)

Zde uveďte PSČ dodávací provozovny

A

40

Zde uveďte název dodávací provozovny

A

OBEC

40

Zde uveďte název obce

A

4.

KODOBCE

40

Zde uveďte kód obce

A

5.

CAST_OBCE

40

Zde uveďte název části obce

A

6.

KODCOBCE

40

Zde uveďte kód části obce

A

7.

PASMO

1

Seznam obcí v pásmu A je uveden na listu Seznam obcí
v pásmu A, ostatní obce nebo firmy jsou v pásmu B

A

40

Zde uveďte počet kusů materiálů, které budou v
působnosti dodávací provozovny v rámci této části
obce s ohledem na typ příjemce roznášeny. Například
pokud bude materiál roznášen jak domácnostem, tak
firmám, přičemž v dané části obce je evidováno 1100
domácností a 50 firem, bude zde číslo 1150.

A

3

Zde uveďte mutaci v číselné podobě, pokud existuje.
Například označení prodejny, v jejíž spádové oblasti
bude informační nebo propagační materiál roznesen.

N

8.

KUSY

9.

MUTACE
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