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Poznámka
Tento dokument je vytvořen z online příručky objednávkového systému
Vyzvednisi, kterou najdete na adrese http://manual.vyzvednisi.cz.
Obě verze, jak tento dokument tak verze online, jsou identické a jsou vždy
aktualizovány společně.
Tento dokument má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné
záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a
softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.
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1 Vyzvednisi.cz
Vyzvednisi je jednoduchá služba pro distribuci čehokoliv s sebou nebo na rozvoz. Po přihlášení do systému
založíte profil

7

své "provozovny", nastavíte pracovní dobu a vložíte nabídku. Zákazník si pak na webu
33

nebo prostřednictvím aplikace

28

vybere, a jakmile vytvoří objednávku, přenese se do aplikace Vyzvednisi

pro prodejce. Tam ji dále zpracujete. Vyzvednisi je zdarma pro všechny. Službu můžete využít pro
distribuci čehokoliv odkudkoliv.
Pro pohyb v příručce využijte seznam kapitol a témat v levém sloupci. Odpovídající klíčové slovo najdete
také v rejstříku či můžete použít standardní vyhledávání. Každou část příručky si můžete vytisknout
jednoduše přímo z prohlížeče pomocí klávesové zkratky CTRL+P nebo ikonky v záhlaví.

Vyzvednisi ve zkratce pro prodejce:
1. Do chytrého zařízení nebo dotykové pokladny Dotykačka
14
nainstalujete aplikaci Vyzvednisi .
2. Na stránce Vyzvednisi se zaregistrujte pomocí e-mailu. Vznikne tak
uživatelský profil, do kterého se přihlásíte.
3. Ve svém profilu vyplníte informace o provozovně a vložíte nabídku.
4. Aktivujete

14

aplikaci Vyzvednisi. Tím se propojí s vaší

provozovnou.
5. Volitelně požádejte o online platby

26

- platby kartou.

6. Vaše provozovna se objeví i s nabídkou na veřejné části webu,
kterou vidí každý návštěvník - zákazník. Zákazníci si vyberou z
nabídky a udělají objednávku na vyzvednutí či rozvoz.
7. Stránku s nabídkou vašeho podniku lze také využít pro tzv.
bezkontaktní menu v Dotykačce, kdy po naskenování štítku s QR
kódem je zákazníkům zobrazena vaše nabídka na displeji mobilního
telefonu.
8. Vytvořená objednávka se propíše
ním dále pracujete.

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka
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Vyzvednisi ve zkratce pro zákazníky:
1. Na stránce Vyzvednisi nebo ve stejnojmenné aplikaci 33 najděte
preferovanou provozovnu. Můžete se orientovat dle mapy 29 nebo
aktuální lokality a jednoduše najít tak provozovnu ve svém okolí.
2. Vyberte si z nabídky a vytvořte objednávku na vyzvednutí nebo
rozvoz (pokud možnost rozvozu provozovna nabízí). Vaši
objednávka bude e-mailem, případně také telefonicky potvrzena.
Pokud to podnik nabízí, můžete objednávku zaplatit online.
3. Jestliže jste přímo v podniku, můžete si prostřednictvím aplikace
objednat online k vašemu stolu. Tuto možnost však musí podnik
také nabízet.
4. Objednané položky si vyzvedněte v provozovně nebo očekávejte
jejich dovoz. To je vše.

Co je na Vyzvednisi nového najdete na této stránce. Změny lze také odebírat
pomocí tohoto

RSS kanálu.

Máte nápad na vylepšení, chcete nás pochválit nebo Vám naopak něco
nesedí? Dejte nám vědět e-mailem na podpora(zavináč)Vyzvednisi. Na
Vyzvednisi takřka neustále pracujeme a budeme rádi za každou zpětnou
vazbu.

Verze návodu: 2.4 Poslední aktualizace: 21.04.2022
Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené
specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze
informativní. Vzhled a funkce se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi aplikace.
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1.1 Jsem prodejce

Jak začít používat Vyzvednisi?
Máte ostatním co nabídnout? Chcete něco prodávat či jen nabízíte pomoc? Ve všech případech využijte
Vyzvednisi. Začít nabízet cokoliv komukoliv můžete takřka ihned, vše je otázkou jen několika málo minut.
Počet prodejců na stránkách Vyzvednisi narůstá každým dnem. Věnujte proto čas pečlivému vyplnění
všech údajů o svém podniku, a přidejte také odpovídající nabídku. Jen tak vás zákazníci najdou, a zaujmete
je.
Jako první věc je nutné založit si účet, registrovat se. V dalším kroku vytvoříte provozovnu a k ní přidáte
nabídku pro zákazníky, tj. nějaké produkty, služby, pomoc. Nakonec si do svého Android zařízení (chytrého
telefonu, tabletu, dotykové pokladny) nainstalujete aplikaci Vyzvednisi. Jednoduše jí spárujete se svou
provozovnou a můžete směle prodávat či nabízet své služby.

Vše je přehledně popsáno v následujících kapitolách.
· Registrace a vytvoření provozovny
· Vložení nabídky

12

· Správa objednávek
· Účet / změna hesla
· Online platby

7

14

25

26

Každý registrovaný podnik nebo provozovna získá adresu ve formátu
https://vyzvednisi.cz/jmeno-provozovny. Na tuto adresu můžete
zákazníky jednoduše odkazovat. Stránku s nabídkou vašeho podniku lze také
využít pro tzv. bezkontaktní menu v Dotykačce v Dotykačce, kdy po
naskenování štítku s QR kódem je zákazníkům zobrazena vaše nabídka na
displeji mobilního telefonu.

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka
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1.1.1 Registrace a vytvoření provozovny

Krok 1. Registrace a vytvoření provozovny
Přejděte na stránku https://vyzvednisi.cz/ a vytvořte zde účet. Ťukněte na tlačítko
, a do registračního dialogu zadejte pečlivě základní osobní informace. Přihlašovací heslo je nutné
zadat pro potvrzení 2x.Nakonec tlačítkem

potvrďte vložené informace.

Objeví se autorizační dialog, do kterého přepište kód ze SMS zprávy, automaticky odeslané na vaše
zadané tel. číslo. Po stisknutí tlačítka

budete přihlášeni, a zobrazí se stránka

pro založení nového podniku (provozovny). Nový podnik případně založíte tlačítkem
v části PROVOZOVNY v záhlaví stránky.

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka
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Vytvořit můžete více provozoven, každá však musí být spárována se
samostatnou aplikací pro správu objednávek

14

. Pro každý podnik tak

potřebujete samostatné chytré Android zařízení s aplikací pro správu
objednávek.

Doplňte veškeré informace o provozovně. Nezapomeňte doplnit přesnou adresu provozovny. Po
vložení adresy podniku klikněte na ikonku
objevila na mapě

29

, aby se doplnili souřadnice a vaše provozovna se

.

Pečlivě uveďte kontaktní informace podniku. Webové stránky i e-mail se zákazníkům zobrazí jako
aktivní odkazy. Pokud přidáte do kontaktů adresy sociálních sítí (Facebook, Instagram, Twitter a
LinkedIn), zobrazí se zákazníkům i s odpovídající ikonkou.
Přidejte odpovídající obrázek provozovny. Pod výchozím obrázkem klikněte na

a vyberte

si z nabídky obrázků ten, který nejlépe odpovídá vašemu podniku nebo přidejte vlastní. Vlastní
obrázek lze oříznout, stejně jako obrázek v nabídce

13

.

V dolní části stránky uvidíte přehled štítků. Vyberte ze seznamu ty, jež odpovídají vašemu podniku.
Na základě souvisejících štítků

29

váš podnik zákazníci snadněji najdou. Aktivací volby Skrýt

provozovnu lze vytvořený podnik dočasně skrýt, nebude se tak zobrazovat na stránkách a
zákazníci ho neuvidí.
Nakonec zadané informace zkontrolujte, a pokud je vše v pořádku, tlačítkem

v horní

části obrazovky uložte.

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka
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Jestliže používáte pokladní systém Dotykačka, můžete po registraci a
založení podniku doplnit do Vyzvednisi prodejní položky z vaší pokladny, a to
prostřednictvím Vzdálené správy. Ve vzdálené správě Dotykačky upravíte
také kategorie a prodejní dobu pro vyzvednutí či rozvoz. Na celý postup krok
za krokem se mrkněte do manuálu k pokladnímu systému Dotykačka.
Produkty vám můžeme do pokladny naimportovat hromadně. Stačí vyplnit
tento soubor ve formátu .xlsx a poslat nám ho zpět v jednom .zip archivu i s
pojmenovanými obrázky jednotlivých produktů.

Klikněte na VYZVEDNUTÍ nebo ROZVOZ v záložkách na pravé straně stránky. Zde specifikujete
otevírací dobu / dobu pro příjem objednávek a akceptované platební metody. V případě vyzvednutí
vyberte, zda umožníte vyzvednutí zákazníkem ještě v den objednávky či později. U rozvozu lze
nastavit minimální nutnou výši objednávky nebo částku, od které bude rozvoz nabízen zdarma.

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka
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Jestliže zapnete možnost Povolit doplacení do minimální hodnoty, bude k objednávce, která
nedosahuje minimální hodnoty pro rozvoz, automaticky přidána chybějící částka + cena rozvozu.

Nastavená doba pro VYZVEDNUTÍ a ROZVOZ má přímý vliv na objednávky
zákazníků. Mimo nastavenou dobu nebude možné objednávky uskutečnit.
Podniků si můžete samozřejmě založit více. Každý podnik však musí být
spárovaný se samostatnou aplikací Vyzvednisi pro správu objednávek.

Na záložce PROPAGACE najdete odkaz na vytvořený podnik a vygenerovanou cedulku s otevírací dobou.
Odkaz směřuje na stránku s vaší nabídkou

12

a jeho součástí je kombinace obrázku podniku a grafiky

Vyzvednisi. Můžete ho vložit na vlastní webové stránky, Facebook apod. Cedulka je ve formátu .pdf buď
barevná nebo černobílá, lze ji tak jednoduše vytisknout na jakékoliv tiskárně.
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Tak, podnik máte založený. Vrhněte se tedy na další kapitolu

12

a vytvořte nabídku pro zákazníky.

1.1.2 Vložení nabídky

Krok 2. Vložení nabídky
Podnik bez nabídky je k ničemu a zákazníky může odradit. Proto doporučujeme co nejdříve přidat k
vytvořenému podniku

7

nabídku produktů či služeb. Může se jednat o jídlo, nápoje, různé výrobky, věci,

pomoc s něčím apod. Jednotlivé položky v nabídce lze jednoduše členit do kategorií. Vaší nabídku
zatraktivní vhodně zvolený obrázek.
Stránku s nabídkou vašeho podniku lze využít pro tzv. bezkontaktní menu v Dotykačce, kdy po naskenování
štítku s QR kódem je zákazníkům zobrazena vaše nabídka na displeji mobilního telefonu.

Jestliže používáte pokladní systém Dotykačka, můžete po registraci a
založení podniku doplnit do Vyzvednisi prodejní položky z vaší pokladny, a to
prostřednictvím Vzdálené správy. Ve vzdálené správě Dotykačky upravíte
také kategorie a prodejní dobu pro vyzvednutí či rozvoz. Na celý postup krok
za krokem se mrkněte do manuálu k pokladnímu systému Dotykačka.
Produkty vám můžeme do pokladny naimportovat hromadně. Stačí vyplnit
tento soubor ve formátu .xlsx a poslat nám ho zpět v jednom .zip archivu i s
pojmenovanými obrázky jednotlivých produktů.

Po úspěšně založeném podniku

7

přejděte na záložku NABÍDKA. Tlačítkem

novou

nabídku - položku vytvoříte. Pokud položku nabízíte zdarma, uveďte cenu 0. V menu Stav položky
nabídku dočasně skryjete, a tlačítkem
pomocí šipek

ji trvale odeberete. Pořadí položek na stránce určíte

.

Mezi jednotlivé položky lze vložit

s popisem. Umístění kategorie mezi položkami jde

také měnit. Kategorie by totiž měla být vždy umístěna nad položkami, které do ní patří. Jen tak
bude správně zobrazena zákazníkům včetně položek, které do ní patří. Také kategorii lze dočasně

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka
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skrýt pomocí menu Stav kategorie. Zobrazení / skrytí kategorie nebo položky je indikováno ikonkou
.
Při editaci se ostatní položky pro lepší přehlednost "zabalí". Tlačítkem

všechny

kategorie a produkty rozbalíte. Uvidíte tak jejich vlastnosti včetně ikonek pro změnu pořadí a
vymazání.

Kliknutím na

v rámečku prázdného obrázku přidáte k nabídce ilustrační obrázek. Jeho

velikost musí být alespoň 200 x 200 px. Větší obrázky lze oříznout. Pomocí myši chytněte a táhněte
rám oříznutí na požadovanou velikost. Myší pak lze rám i přesouvat. Po uložení bude obrázek
oříznut a viditelná zůstane ta část obrázku, která je vně rámu.
Nový obrázek vložíte k položce po odstranění původního ikonkou

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka
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Vytvořené položky a kategorie nakonec uložte tlačítkem

v horní části obrazovky.

Jakmile uložíte první nabídku, zobrazí se upozornění na instalaci aplikace Vyzvednisi. V té budete
14
objednávky od zákazníků spravovat a evidovat. Tak šup na další kapitolu , kde Vám ukážeme jak na to.

1.1.3 Správa objednávek
Aby bylo možné z webu Vyzvednisi zpracovávat objednávky, je nutné do vašeho chytrého zařízení nebo
pokladny Dotykačka

24

nainstalovat stejnojmennou aplikaci pro prodejce. V této aplikaci se pak jednotlivé

objednávky zobrazují a můžete s nimi dále pracovat

18

. Aplikace je dostupná pro zařízení se systémem

Android.
Týdenní a měsíční přehled

24

o objednávkách pak najdete ve správě provozovny na záložce PŘEHLED.

Instalace aplikace a spárování s vaší provozovnou
Odbavení objednávek

18

Odbavení objednávek zaplacených kartou / online
Nastavení aplikace

15

19

21

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka
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Pokud používáte pokladní systém Dotykačka

15
24

Jak pracovat s aplikací Vyzvednisi pro prodejce?
Krok 1. Instalace aplikace a spárování s vaší provozovnou
Jakmile vytvoříte a uložíte první nabídku

12

, zobrazí se dialog s upozorněním na instalaci aplikace

Vyzvednisi. Aplikaci nainstalujte z obchodu Google Play. Pokud však máte Dotykačku, aplikaci
nainstalujte do pokladny prostřednictvím Dotykačka Marketplace. Jestliže do pole
telefonní číslo a odešlete tlačítkem

zadáte

, ozveme se vám v pracovní dny cca. do 60

minut a s instalací či spárováním aplikace pomůžeme.
Alternativní cestou je stažení APK souboru přímo do zařízení a jeho instalace. Je však nutné povolit
instalaci z neznámých zdrojů v nastavení systému Android nebo instalaci neznámých aplikací v
prohlížeči, kterým soubor APK stahujete. Před instalací se objeví informační dialog, ze kterého
přejdete do NASTAVENÍ a instalaci v zařízení povolíte.

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka
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Spusťte aplikaci Vyzvednisi a naskenujte zobrazený QR kód nebo ručně vložte aktivační kód. Tím
spárujete aplikaci s vaší provozovnou. Aplikaci lze spárovat vždy s jednou provozovnou. V případě
několika provozoven, je nutné používat aplikaci na samostatných zařízeních.
Aktivaci (spárování) lze provést i později. Aktivační kód najdete v detailu provozovny na záložce
OBECNÉ po kliknutí na ZOBRAZIT AKTIVAČNÍ KÓD.

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka

© 2022 Dotykačka ČR s.r.o.

1 Vyzvednisi.cz

17

Po vložení aktivačního kódu nebo naskenování QR kódu, se v aplikaci začnou zobrazovat vytvořené
objednávky. Na každou novou objednávku budete upozorněni. V případě, že je v zařízení
nainstalována pokladní aplikace Dotykačka, můžete upravit propisování

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka
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objednávek do pokladny.
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Krok 2. Odbavení objednávek
Jakmile zákazník na webu Vyzvednisi vytvoří a odešle objednávku, objeví se v aplikaci jako nová
objednávka. Novou objednávku můžete tlačítky

či

. V případě

zamítnuté objednávky je pak nutné uvést důvod zamítnutí. Změna stavu nové objednávky je
automaticky poslána

20

zákazníkovi na e-mail, který uvedl v objednávce. Obdrží tedy i důvod

zamítnutí. Pokud byla objednávka již zaplacena online

26

, bude modře podbarvena.

Potvrzená objednávka se dále zobrazí na záložce Potvrzené. V tomto stavu lze objednávku
označit jako připravenou či ji zrušit. Připravenou objednávku po vyzvednutí či předání k rozvozu
uzavřete, a přesune se na záložku Uzavřené. Ke zrušené objednávce je opět nutné přidat důvod,
který odchází zákazníkovi.
Ťuknutím na ikonku

lze nahlásit neposlušného zákazníka. Tj. takového zákazníka, který vás

například zahlcuje nesmyslnými objednávkami apod.

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka
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Všechny přijaté objednávky se po odbavení či zrušení přesunou na záložku Uzavřené. Zde je lze
filtrovat dle stavu pomocí tlačítek v záhlaví.

Při spuštěné aplikaci pro prodejce bude váš podnik na stránkách označen
žlutým podbarvením. Bude se také prioritizovat na veřejné části webu při
hledání zákazníky, nebo při zobrazení provozoven. To vše samozřejmě v
rámci vaší otevírací doby pro vyzvednutí a rozvoz.

Odbavení objednávek při platbě kartou / online

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka
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Nově přijatá objednávka
Novou objednávku hrazenou platební kartou - online lze potvrdit nebo zrušit. Okamžitě po zaplacení
zákazníkem dojde k rezervaci jeho finančních prostředků. Získáte tím garanci, že zákazník na má na kartě
dostatečnou výši pro zaplacení objednávky. Zákazník vidí v tomto okamžiku ve svém bankovnictví transakci
jako čekající nebo rezervovanou.
Pokud objednávku potvrdíte, označí se jako potvrzená a po její přípravě ji označíte jako připravenou k
vyzvednutí, viz Možnosti a stavy objednávek v aplikaci

20

níže. Jestliže objednávku v tomto okamžiku

zamítnete, dojde k ukončení rezervace platby zákazníka a peníze mu nebudou odečteny. Zamítnutí
objednávky by však mělo nastat jen skutečně v odůvodněných případech, např. při překročení kapacity, kdy
již nejste schopni objednávku v daném čase připravit.

Potvrzená objednávka
I po počátečním potvrzení máte možnost objednávku zrušit. Opět by k tomu měly být jasné důvody, které je
vždy nutné sdělit také zákazníkovi.
Při potvrzení objednávky dochází k finálnímu zaúčtování online platby a finanční prostředky jsou odečteny z
platební karty zákazníka. Naopak při zrušení objednávky je zákazníkovi vrácena plná částka a dochází tedy
k refundaci.
Postup pro objednávky zaplacené online je nutné kvůli správnému zaúčtování
online plateb a evidenci tržeb ze strany obchodníka řádně dokončit. Jestliže
byla objednávka realizována a zákazníkem vyzvednuta nebo předána
kurýrovi, je nutné ji také správně označit v aplikaci pro správu objednávek a
uzavřít. Taková objednávky musí tedy vždy končit ve stavu Uzavřená.

Automatické e-mailové zprávy
Jakmile zákazník odešle objednávku, dostává automatickou zprávu o jejím vytvoření, a další ve chvíli, kdy je
objednávka potvrzená. Dále systém odesílá zákazníkovi informaci v případě zamítnuté / zrušené
objednávky, kdy je vždy nutné uvést důvod zrušení. Chování a možnosti objednávek v aplikaci ukazuje
následující tabulka.

Možnosti a stavy objednávek v aplikaci

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka
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Objednávky k vyzvednutí
Záložka v aplikaci

Možnosti

Stav objednávky

E-mail zákazníkovi

Nové

POTVRDIT

Nová

ano

ZAMÍTNOUT

Zamítnutá

ano + důvod

VYZVEDNUTO

Potvrzená

ano

PŘIPRAVENO

Připravená k vyzvednutí

ano

ZRUŠIT

Zrušená

ano + důvod

---

Hotová / Zamítnutá / Zrušená

ne

Potvrzené

Uzavřené

Objednávky k rozvozu
Záložka v aplikaci

Možnosti

Stav objednávky

E-mail zákazníkovi

Nové

POTVRDIT

Nová

ano

ZAMÍTNOUT

Zamítnutá

ano + důvod

PŘIPRAVENO PRO KURÝRA

Potvrzená

ne

VYZVEDNUTO KURÝREM

Připravená na donášku

ano

DORUČENO

Probíhá doručení

ne

ZRUŠIT

Zrušená

ano + důvod

---

Hotová / Zamítnutá / Zrušená

ne

Potvrzené

Uzavřené

Nastavení aplikace
Do nastavení se dostanete ťuknutím na ikonku

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka
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Zobrazovat ceny jednotlivých položek
Mimo celkové ceny se v objednávkách bude zobrazovat také cena u každé položky.

Notifikovat o nových objednávkách
Na novou objednávku budete upozorněni zprávou na obrazovce.
Vyzvednisi pravidelně kontroluje, zdali máte spuštěnou aplikaci a zapnuté
upozornění na nové objednávky. Pokud nikoliv, zobrazí se na webu v nabídce
vaší provozovny zákazníkům toto upozornění:

Připojit zprávu k potvrzení objednávky

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka
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Jestliže chcete po potvrzení objednávky v aplikaci poslat vlastní zprávu zákazníkům, aktivujte tuto volbu a do
pole zadejte text zprávy. Tento text bude jako zpráva od prodejce součástí automatického e-mailu při
potvrzení objednávky. Jakmile objednávku potvrdíte, bude v aplikaci zobrazen dialog se zprávou pro
zákazníka a text zprávy bude předvyplněný. Můžete ho tedy vždy před odesláním ještě dodatečně upravit.

Posílat objednávky do Dotykačky*
Pokud je tato volba aktivní, budou nové objednávky přenášeny

24

do pokladní aplikace Dotykačka. Ťuknutím

na volbu OTEVŘÍT NASTAVENÍ* můžete určit chování objednávek v Dotykačce. Objednávky lze rovnou
uzavřít a označit jako zaplacené, nebo může být vytvořen otevřený účet. Ten, po odbavení objednávky,
uzavřete a zaplatíte ručně. Další volbou je potom uplatňovaná sazba DPH pro všechny objednávky.
Nabízené sazby DPH vycházejí z Nastavení zdanění v nastavení aplikace Dotykačka.
V případě aktivní volby VYSTAVIT A ZAPLATIT* (kdy je účet v Dotykačce automaticky uzavřen a zaplacen),
lze dále zvolit automatické poslání účtenky na e-mail zákazníka a deaktivovat její tisk. Volbu VYSTAVIT A
ZAPLATIT doporučujeme používat, pokud máte aktivní online platby. Do Dotykačky se tak přenese i
informace o tom, že účet již byl zaplaceno online.
* Tyto volby jsou k dispozici jen v případě, pokud je v zařízení nainstalovaná pokladní aplikace Dotykačka.

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka
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Pokud používáte pokladní systém Dotykačka
Každá objednávka označená jako Potvrzená se v Dotykačce zároveň objeví jako nový otevřený účet a
může být též vytisknuta. Jakmile zákazník dorazí či objednávku předáte k doručení, zobrazte si v Dotykačce
související otevřený účet a proveďte jeho zaplacení. Uzavřené a zaplacené účty najdete v Historii. Další
možností je přenesené objednávky (účty) automaticky uzavírat a označit jako zaplacené. V tomto případě
nemusíte účtenku tisknout, bude automaticky poslána na zákazníkův e-mail, viz nastavení výše

21

.

Informace o zákazníkovi z objednávky se také přenesou do Dotykačky a automaticky se vytvoří nový
zákaznický účet. Jakákoliv další objednávka se přiřadí k tomuto zákazníkovi.

Pokud máte aktivní online platby

14

a používáte Dotykačku, doporučujeme

objednávky rovnou uzavírat a označovat jako zaplacené

21

. Do poznámky k

platbě se tak automaticky přenese i platební metoda, kterou byla objednávka
zaplacena, tedy online platba. V otevřených účtech tuto informaci nenajdete,
a je tedy nutné je uzavírat s ručním výběrem správné platební metody, což je
platba kartou.

Standardně se objednávky do Dotykačky přenášejí jako otevřené účty s 21%
sazbou DPH. Toto chování změníte buď ťuknutím na ANO v dialogu Chcete
zkontrolovat nastavení propisování?, který se zobrazí po správném
zadání aktivačního kódu, nebo později v nastavení aplikace

21

Vyzvednisi.

1.1.3.1 Přehled objednávek
Na záložce PŘEHLED najdete týdenní a měsíční přehled objednávek. Přehledy je možné omezit jen na
vybrané období pomocí menu

v záhlaví každého přehledu. Šipkami lze také mezi týdny či měsíci

listovat. Měsíční přehled obsahuje, mimo grafického znázornění hodnoty objednávek, i tabulku s jednotlivými
počty objednávek v každém dni vybraného měsíce. Tabulku najdete ve spodní části stránky.

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka
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1.1.4 Účet / změna hesla
Kliknutím na ÚČET v záhlaví po přihlášení otevřete stránku, kde je možné změnit přihlašovací heslo. Pro
změnu hesla zadejte 2x nové heslo a klikněte na tlačítko

.

Jestliže zapomenete své přihlašovací heslo, můžete si ho jednoduše obnovit na přihlašovací stránce

7

.

Stačí zadat e-mail, kterým se přihlašujete a přijde vám zpráva s odkazem pro změnu hesla.

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka
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Pro smazání účtu či provozovny nás prosím kontaktujte na
podpora(zavináč)Vyzvednisi.

1.1.5 Online platby
Volitelně lze požádat o online platby, tj. nabídnout zákazníkům možnost zaplatit
objednávku kartou nebo jinou platební metodou online. Online platba pak bude pro vaše
zákazníky k dispozici jak při objednávce přes web
aplikace

33

28

, tak prostřednictvím objednávkové

. Žádost o online platby podáte prostřednictvím online formuláře.

Online platby jsou jedinou funkcí Vyzvednisi, která, pokud ji aktivujete, je zpoplatněna. Z každé provedené
platby bude odveden poplatek 2,89 % + DPH, který si neúčtuje Vyzvednisi, ale poskytovatel online plateb.
Zaplacené prostředky za objednávky jsou poukazovány na váš účet 1x týdně. Je tedy nutné mít zřízen
elektronický účet u některé z bank.

Zapnutí online plateb:
1. Na záložce ONLINE PLATBY otevřete formulář pro podání žádosti.

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka
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2. Veškerá pole formuláře pečlivě a správně vyplňte. Uveďte údaje fyzické nebo právnické osoby, která
bude oprávněná pro podpis smlouvy.
3. Věnujte pozornost správnému vyplnění čísla bankovního účtu, na který chcete platby poukazovat.
4. Po odeslání formuláře vás kontaktujeme a zašleme vám Smlouvu o zprostředkování platební
brány.
5. Smlouvu s úředně ověřenými podpisy nám pošlete zpět.
6. O následné aktivaci online plateb vás budeme informovat.

Celý proces aktivace online plateb je tedy velmi jednoduchý. Nejprve projdete jednoduchým elektronickým
formulářem, na jehož základě vám připravíme a zašleme Smlouvu o zprostředkování platební brány.
Podepsanou smlouvu necháte úředně ověřit a poté nám ji zašlete zpět. Na základě podepsané a ověřené
smlouvy vám online platby aktivujeme.

Pokud máte aktivní online platby

26

a používáte Dotykačku, doporučujeme

objednávky rovnou uzavírat a označovat jako zaplacené

21

. Do poznámky k

platbě se tak automaticky přenese i platební metoda, kterou byla objednávka
zaplacena, tedy online platba. V otevřených účtech tuto informaci nenajdete,
a je tedy nutné je uzavírat s ručním výběrem správné platební metody, což je
platba kartou.

1.2 Jsem zákazník
Vyzvednisi je jednoduchá služba pro objednání čehokoliv s sebou nebo na rozvoz. Může jít o jídlo, nápoje,
různé zboží apod. Objednání zboží provedete jednoduše na webu Vyzvednisi nebo prostřednictvím
stejnojmenné aplikace pro operační systém Android.
Aplikace navíc umožňuje objednat si menu přímo na vybraný stůl v provozovně. Nabízí tedy objednání od
stolu online bez nutnosti volat číšníka. Vybraná provozovna však musí být registrována na Vyzvednisi a
musí objednávky na stůl nabízet.

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka
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Objednání přes webové stránky
1. Otevřete prohlížeč a zadejte adresu https://www.vyzvednisi.cz.
2. Upřesněte vaši lokalitu. Budou zobrazeny podniky v okolí.
3. Najděte preferovanou provozovnu a vytvořte objednávku.

Objednání prostřednictvím aplikace
1. Stáhněte si aplikaci Vyzvednisi z obchodu Google Play a nainstalujte ji.
2. Upřesněte vaši lokalitu. Aplikace vám nabídne podniky v okolí.
3. Zvolte podnik, vyberte si z jeho nabídky a vytvořte objednávku.
4. Pokud podnik nabízí i objednání na konkrétní stůl, můžete si při
návštěvě podniku objednat ke stolu online.

1.2.1 Objednání přes web

Jak objednat přes web?
Na úvodní stránce se primárně zobrazují nejbližší provozovny dle vaší lokality. Proto doporučujeme povolit v
prohlížeči stránce Vyzvednisi přístup k poloze

. Bez tohoto oprávnění nebudou zobrazovány podniky ve

vašem okolí.

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka
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Krok 1. Vyhledání provozovny
Provozovnu naleznete na stránce Vyzvednisi několika způsoby:
· Kliknutím na tlačítko VYBER SI / NAKUP SI a výběrem provozovny.
· Na základě adresy / lokality zadané do vyhledávacího pole v záhlaví stránky

.
· Vyhledáním jména podniku prostřednictvím pole

v záhlaví stránky.

· Výběrem nabídek v nejbližším okolí. Všechny nabídky zobrazíte tlačítkem

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka
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· Kliknutím na preferovanou provozovnu na mapě:

· Kliknutím na odpovídající štítek v dolní části stránky. Máte k dispozici štítky dle lokality a typu nabídky:

Žlutě podbarvené podniky mají aktivní sledování nových objednávek a jsou
aktuálně v provozu. To znamená, že vaši objednávku zaregistrují ihned.
Všechny takové podniky si zobrazíte kliknutím na Prodejci online v patičce
stránky.

Krok 2. Objednávka

Jakmile kliknete na vybranou provozovnu, zobrazí se její nabídka, možnost vyzvednutí či rozvozu a
kontaktní údaje. Vyberte si z nabízených položek, a tlačítkem

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka
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upravte množství. Vytvořit objednávku lze vždy jen pro jednu

provozovnu.
V případě rozvozu uvidíte částku za dopravu. Pokud to prodejce nabízí, bude zobrazena i minimální
výše objednávky pro rozvoz nebo výše, při které máte rozvoz zdarma. Hotovou objednávku potvrďte
tlačítkem

.

Nabídky se zobrazují jen v provozní dobu určenou provozovnou. Provozovna
může být vytvořena, ale nemusí mít ještě zveřejněné žádné nabídky. Stejně
tak možnost rozvozu je dána vybranou provozovnou, a nemusí být vždy k
dispozici.
Pokud prodejce nemá aktivní upozornění na nové objednávky, budete na to
upozorněni. Znamená to, že prodejce může zpracovat vaši objednávku s
určitým zpožděním.

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka
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Nyní vyberte, zda si objednávku vyzvednete nebo ji chcete doručit. V případě vyzvednutí vyberte z
rozbalovacího menu termín, kdy se pro objednávku stavíte. Nakonec doplňte kontaktní údaje,
případnou poznámku pro prodejce, a objednávku odešlete tlačítkem
.
Jestliže prodejce nabízí platbu online, bude možné zvolit před odesláním objednávky, zda provedete
okamžitou platbu (kartou / Google Pay) nebo osobně při převzetí v provozovně. Pokud zvolíte platbu
Ihned (online), budete po odeslání objednávky přesměrováni na zabezpečenou platební bránu, kde
platbu kartou či jinou online platební metodou realizujete. Nabízené možnosti platby vždy závisí na
konkrétním podniku.

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka
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Objednávka je nyní odeslána a na zobrazené stránce můžete sledovat její stav. Informace o
odeslané objednávce, včetně odkazu ke sledování, dostanete do e-mailu. Vyčkejte prosím na
potvrzení prodejcem. Jakmile vaši objednávku potvrdí a připraví, budete informováni další
automatickou e-mailovou zprávou. Tuto zprávu neposílá přímo prodejce, ale Vyzvednisi. Stejně tak,
pokud prodejce objednávku zruší, přijde vám automatická zpráva s uvedením důvodu.
Pokud prodejce do 30 minut od odeslání nezmění stav vaší objednávky, obdržíte automatický e-mail
s kontaktními informacemi prodejce, a můžete se s ním spojit. Seriózní prodejce by vás měl však
kontaktovat e-mailem či telefonicky.
První objednávku je vždy nutné potvrdit prostřednictvím zaslané SMS. Ověřuje se tak správně
zadané telefonní číslo. Další objednávky již takto potvrzovat nemusíte.

Chybí váš oblíbený podnik? Dejte nám o něm vědět prostřednictvím tohoto
formuláře. Podnik kontaktujeme a nabídneme bezplatnou registraci na
Vyzvednisi.

1.2.2 Objednání z aplikace

Jak objednat prostřednictvím aplikace?
Abyste mohli provést objednávku, je nutné nejprve nainstalovat objednávkovou aplikaci Vyzvednisi do
vašeho chytrého zařízení. Aplikaci nainstalujete prostřednictvím obchodu Google Play. Volitelně je možné
aplikaci nainstalovat také z Dotykačka Marketplace, což je obchod, který najdete na zařízeních společnosti
Dotykačka.
Jakmile aplikaci nainstalujete, můžete se pustit do objednávky.

Po spuštění aplikace vyberte vaši lokalitu nebo povolte přístup k poloze. Aplikace poté zobrazí
podniky ve vašem okolí. Podniky lze v záhlaví filtrovat dle nabízeného způsobu doručení. Volba
znamená, že provozovna podporuje online objednání prostřednictvím aplikace přímo od
stolu.
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Ťuknutím na vybraný podnik zobrazíte jeho nabídku. Ťuknutím na vybranou položku
košíku. Informace o podniku, včetně otevírací doby zobrazíte ťuknutím na ikonku

ji přidáte do
. Tlačítkem

pak položky vložíte do košíku a přejdete ke způsobu odeslání objednávky.
Nabízené možnosti doručení jsou závislé na vybrané provozovně. Pokud to podnik nabízí, můžete si
při jeho návštěvě objednat také přímo ke stolu online, bez nutnosti volat obsluhu.
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Po výběru doručení budou zobrazeny časové sloty pro osobní vyzvednutí či doručení kurýrem. V
případě objednávky ke stolu bude zobrazen přehled stolů v provozovně. Vyberete tedy preferovaný
čas nebo váš stůl. Dále je nutné zadat kontaktní informace, které se odešlou spolu s objednávkou.
Pokud je na vašem stole čárový kód, můžete ho před objednávkou prostřednictvím aplikace
naskenovat. Vaše objednávka pak bude automaticky se stolem spárována. Stačí na hlavní
obrazovce v přehledu provozoven ťuknout v dolním panelu na tlačítko

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka
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V posledním kroku bude zobrazena rekapitulace objednávky. Ťuknutím na Způsob objednávky,
Čas vyzvednutí, Platba a Kontaktní informace nebo Adresa pro doručení, lze tyto údaje před
vlastním odesláním ještě upravit. Jednotlivé položky jsou dostupné pro úpravu na základě vybraného
způsobu objednávky.
Nabízené možnosti platby jsou závislé na konkrétním podniku. Můžete zaplatit při převzetí, nebo
online kartou či prostřednictvím Google Pay. Online platby však musí mít podnik aktivní. Záleží tedy
na podniku, jaké možnosti zaplacení svým zákazníkům nabízí.
Po odeslání objednávky bude zobrazen její stav. Nechte si tuto obrazovku otevřenou, stav
objednávky se mění v reálném čase na základě informací z podniku.

První objednávku je nutné autorizovat pomocí kódu v SMS zprávě
automaticky zaslané na tel. číslo uvedené v objednávce. Další objednávky
pak již probíhají bez autorizace.

Pokud chcete mít přehled o všech svých realizovaných objednávkách, vytvořte si v aplikaci účet. To
provedete po ťuknutí na ikonku

na hlavní obrazovce s přehledem provozoven. Ťuknutím na

objednávku v přehledu uvidíte její aktuální stav.

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka

© 2022 Dotykačka ČR s.r.o.

1 Vyzvednisi.cz

37

Informace o odeslané objednávce obdržíte na e-mail. Ve e-mailové zprávě
naleznete i odkaz ke sledování stavu objednávky. O každé změně stavu
objednávky budete také informování notifikací ve vašem zařízení.

1.3 Časté otázky a odpovědi
Je objednávkový systém Vyzvednisi opravdu zdarma?
· Celý systém je komplet zdarma, bez poplatků a provizí dopravcům. Pro vaši nabídku si zákazníci buď

osobně přijdou nebo jim nabídnete vlastní dopravu za podmínek vámi určených.
· Jediná věc, která vás bude něco málo stát, jsou realizované online platby

26

. Zda si tuto platební

metodu pro zákazníky aktivujete a tuto možnost jim nabídnete je však zcela na vás.

Co musím udělat proto, abych mohl nabízet své produkty nebo
služby?

Vyzvednisi.cz - Kompletní příručka
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7

38

se na Vyzvednisi, vytvořit podnik a nabídku.

· Mít k dispozici chytré zařízení s Androidem (telefon nebo tablet), na které nainstalujete aplikaci pro

správu objednávek

14

.

· Aplikaci pro správu objednávek spárovat s vytvořeným podnikem.
· Volitelně požádat o online platby

26

.

Jak to vlastně funguje?
1. Na Vyzvednisi si založíte uživatelský profil a v něm vytvoříte vlastní podnik

7

.

2. Rozhodnete se, zdali budete, mimo osobního vyzvednutí, nabízet i dopravu a určíte její cenu a
podmínky, např. minimální útratu nebo maximální vzdálenost.
3. Vytvoříte prodejní nabídku

12

, kterou můžete rozdělit do kategorií.

4. Na zařízení s operačním systémem Android nainstalujete aplikaci Vyzvednisi pro prodejce a
spárujete ji s vaším podnikem

14

.

5. Hotovo, můžete začít prodávat. Na každou vytvořenou objednávku budete v aplikaci pro prodejce
upozorněni.
6. Zákazníci si objednají přímo na webu
pro Android.

28

, nebo mohou objednávku vytvořit v objednávkové aplikaci

33

Jak se zákazníci dozví, že jsem na Vyzvednisi?
· Po založení provozovny na stránce Vyzvednisi najdete na záložce Propagace cedulku s vaší

otevírací dobou v grafice Vyzvednisi.. Tu můžete vytisknout a umístit na dveře, k výdejnímu okénku
apod.
· Každý založený podnik získá adresu ve tvaru https://vyzvednisi/jmeno-podniku. Ta vede přímo na

stránku vašeho podniku. Pokud budete tuto adresu promovat na Facebooku, bude součástí příspěvku
obrázek vašeho podniku a logo Vyzvednisi.
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Je Vyzvednisi dostupné i pro iOS nebo PC (Windows)?
· Aktuálně není. Pro správu objednávek

14

je nutné vždy použít zařízení se systémem Android.

· Zákazníci s tímto systémem mohou objednávku vytvořit prostřednictvím webového prohlížeče

28

.

Musím mít Dotykačku?
· Nemusíte, Vyzvednisi není vázáno na pokladní systém Dotykačka. Pokud však Dotykačku máte na

stejném zařízení jako aplikaci pro správu objednávek, můžete nastavit, aby každá objednávka byla do
24
Dotykačky přenesena
jako otevřený či uzavřený účet.

Je možné vytvořit denní menu na několik dní dopředu?
· Zatím není. Tuto možnost však připravujeme.
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Jak se dozvím, že mám novou objednávku?
· Budete upozorněni v aplikaci pro správu objednávek

14

. S každou objednávkou vám přijde také e-

mailová zpráva na adresu uvedenou při registraci.

Vytvořil jsem provozovnu se špatným jménem
· Vytvořte provozovnu novou se správným jménem a původní chybnou skryjte. To provedete ve správě

provozovny na záložce Obecné. Následně nás kontaktujte a uveďte údaje chybné provozovny,
postaráme se o její smazání.

Při registraci jsem zadal omylem špatný e-mail
· Vytvořte si registraci novou a dejte pozor na správně zadanou e-mailovou adresu. Následně nás

kontaktujte a uveďte údaje chybné registrace, postaráme se o její smazání.
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Na stránce mého podniku se zobrazuje, že nepřijímám objednávky
· Během vámi uvedené otevírací doby mějte aktivní (spuštěnou) aplikaci pro správu objednávek

14

. Tak

se bude váš podnik zobrazovat na stránkách Vyzvednisi přednostně.
· Pokud nemáte správu objednávek aktivní v otevírací době, nebo je již po otevírací době, zobrazuje se

upozornění, že podnik aktuálně nepřijímá objednávky.

Jakým způsobem provedu objednávku?
· Přímo na webových stránkách Vyzvednisi
· Prostřednictvím objednávkové aplikace

33

28

.

Vyzvednisi pro Android.

Mám dotaz ohledně objednávky, kam se mohu obrátit?
· V tomto případě vždy kontaktujte podnik, u které jste objednávku vytvořili. Kontaktní informace najdete

na stránce podniku nebo v e-mailové zprávě se souhrnem objednávky.

Je možné objednávky zaplatit kartou?
· Zákazníci budou moci objednávky zaplatit online, tedy i kartou, pokud na své stránce provozovny

požádáte o online platby

26

.

· Z každé provedené platby odvedete poplatek 2,89 % + DPH.
· Zaplacené prostředky za objednávky obdržíte na účet vždy 1x týdně.
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