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Tento návod je určen pro zákazníky, kteří potřebují naimportovat adresář do webové aplikace G-Client. První
část návodu je primárně určena zákazníkům, kteří dosud používali aplikaci Invio - vysvětluje způsob exportu
adresáře z Invia. Druhá část je všeobecnější a je určena také zákazníkům, kteří potřebují upravit adresář z vlastního
systému nebo systému jiného dopravce.

1. Postup při exportu adresáře z aplikace Invio
Adresář z Invia můžete vyexportovat ze základního rozcestníku přes Adresář – Exportovat celý adresář…

Nebo přímo z adresáře přes ikonu Export

Klikněte na tlačítko pro zadání cesty
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V následujícím okně si zvolte cestu pro uložení výsledného souboru a jeho název. Dejte „Uložit“ a pak „OK“.
Adresář máte nyní připravený k importu do G-Clienta. Struktura adresáře je stejná jako vyžaduje G-Client, někdy se
však mohou vyskytnout problémy s konkrétními adresami. G-Client totiž při importu kontroluje platné formáty
různých polí. Pokud se při importu adresáře do G-Clienta objeví nějaké chyby, postupujte podle informací
uvedených v následující části.

2. Postup při importu adresáře z CSV souboru do aplikace G-Client
Povinná pole
Zdrojový CSV soubor pro import adres musí mít hodnoty v pořadí uvedeném níže a jednotlivá pole musí
splňovat uvedené podmínky. Povinná pole jsou podtržená:
1. Číslo adresy – může být vynecháno nebo se zde uvádí ID adresy ze zákazníkova systému. Pomocí tohoto
čísla je možné později adresář aktualizovat
2. Společnost – max. 50 znaků
3. Ulice a číslo – max. 50 znaků
4. Město – max. 50 znaků
5. PSČ – může mít mezery – budou automaticky odmazány
6. Země
7. IČ – max 10 znaků
8. DIČ – max 12 znaků
9. Kontaktní osoba – max. 50 znaků
10. E-mail – max. 50 znaků - nesmí obsahovat nepovolené znaky, občas se objevuje diakritika – tyto adresy je
potřeba opravit nebo je při importu ignorovat
11. Telefon – může obsahovat mezery a je povolen import bez předvolby i s předvolbou. Mezinárodní
předvolba musí být ve tvaru „+420“
12. Aktivní (0 = ne, 1 = ano) – pozor, jedná se o povinné pole
13. Číslo popisné – max. 8 znaků
14. Číslo orientační – max. 5 znaků
15. Vyhledávací řetězec – max. 50 znaků
16. Poznámka pro řidiče
Pokud importujete z aplikace Invio, tak adresář obsahuje všechna povinná pole v uvedeném pořadí. Pokud
importujete adresář z jiné aplikace, je potřeba nastavit správné pořadí sloupců. Nastavení pořadí sloupců můžete
udělat v MS Excel.
Pokud se při importu adresáře objeví nějaké chyby, je potřeba se podívat, jaké chyby se zobrazují a dle toho
případně upravit původní soubor. Pokud je chyb málo, je možné je opravit přímo při importu v G-Clientu přes
tlačítko „Upravit“ “, které je na každém řádku.
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Pokud je chyb hodně, je lepší celý import smazat (přes zelené tlačítko „Smaž Import“) a nejdříve upravit.

Úpravy v MS Excelu
Pokud je potřeba upravit pořadí sloupců nebo opravit větší množství chyb, doporučujeme soubor otevřít
v MS Excelu, kde se s daty dobře pracuje. Excel však při otevření a úpravách CSV souboru nechá všechny sloupce ve
formátu „Obecný“. Tento formát bohužel často mění telefonní čísla na formát, který je vidět na obr. níže. A také
např. umazává první nulu u SK PSČ:

Formát je v Excelu možné upravit, ale někdy to dělá další problémy. Proto doporučuji spolehlivější způsob adresář před úpravou do Excelu naimportovat dle následujícího postupu:
Otevřete si Excel – nový prázdný sešit. Klikněte na záložku „DATA“ – ikona „Z textu“
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V následujícím okně si najdete uložený csv soubor s adresářem a dáte „Importovat“
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Otevře se Průvodce importem – pak postupujte tak, že označíte „Oddělovač“, pak dáte „Další“

Pak označíte typ oddělovače, nejčastěji to bývá „Středník“ – po zakliknutí se data zobrazí ve sloupcích. Dále
klikněte na „Další“ k posunu na další krok
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Zde si postupně označte sloupce, ve kterých máte PSČ a Telefonní číslo. Původně mají nastavený „Obecný“ formát.
Ten dle print screenu změňte na „Text“

Po kliknutí na „Dokončit“ se ještě zobrazí tabulka pro umístění dat – pohlídejte si, že Vám nabízí umístění na první
buňce v tabulce – $A$1. Pak stačí potvrdit tlačítkem „OK“
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Poté se data zobrazí přímo v Excelu, kde s nimi můžete dále pracovat – např. přesouvat sloupce do požadovaného
pořadí nebo opravit chybné údaje.

Nejčastější chyby při importu adresáře
Příliš dlouhý název
Příklad: Při ukládání adresy s id "632" od společnosti "Modrozelená pojišťovna, a.s., pojišťovací skupina ABC" byly odhaleny
následující chyby ve vstupních datech:
Řetězec "Modrozelená pojišťovna, a.s., pojišťovací skupina ABC" importovaný do pole Jméno/společnost byl příliš
dlouhý, proto byl zkrácen na maximální povolenou délku 50 znaků: "Modrozelená pojišťovna, a.s., pojišťovací
skupina ".

Tato chyba se objeví, pokud do jakéhokoliv pole importujete více znaků, než je povoleno. Jedná se spíše o
upozornění, takže chybu můžete ignorovat a import provést – textový řetězec bude zkrácen na max. povolenou
délku pro dané pole. Případně překontrolujte, o jaké pole se jedná a pokud je potřeba, tak danou adresu můžete
upravit přímo v G-Clientu přes tlačítko „Upravit“, které je na každém řádku:

Chyba formátu telefonního čísla
Adresu s id "" od společnosti "Ján Novák" začínající v importu na 189. znaku se nepodařilo uložit k dalšímu zpracování.
Došlo k následující chybě:
Pole "Kontaktní telefon" má nesprávný formát.

Kontaktní telefon je potřeba opravit, protože adresa s chybným telefonním číslem nebude vůbec
naimportována (tato skutečnost je v popisu chyby uvedena: „adresu… se nepodařilo uložit k dalšímu zpracování“).
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Telefonní čísla mohou obsahovat mezery a při importu do adresáře mohou být bez předvolby nebo
s předvolbou. Předvolba musí být ve tvaru „+420“. Naopak telefonní číslo nesmí obsahovat žádné nepovolené
znaky, jako jsou různá lomítka, pomlčky, závorky nebo dokonce text.

Chyba v kódu země
Při ukládání adresy s id "" od společnosti "Ján Novák" byly odhaleny následující chyby ve vstupních datech:

Nepodařilo se naimportovat hodnotu "SK " do pole Země. Bylo očekáváno celé číslo.
Kód země se na první pohled jeví v pořádku, ale není, protože obsahuje mezeru. Tato chyba se může objevit
při převodu adresáře vyexportovaného z aplikace jiného dopravce, kdy se stává, že za kódem země je mezera – „CZ
“ – správně musí být „CZ“ - tyto mezery je možné hromadně odstranit – v Excelu označit celý sloupec, ve kterém
jsou kódy států, dát Ctrl+H – do Najít kliknout mezerníkem, Nahradit nechat prázdné a pak kliknout na Nahradit vše

Příliš velký počet adres
Pokud je v adresáři více jak zhruba 2300 adres, tak je potřeba rozdělit adresář na části – G-Clientem projde
najednou import asi 2300 – 2700 adres. Toto číslo není úplně přesné – je to závislé na počtu znaků, ne řádků
s adresami. Pokud je tedy v adresáři více adres, je potřeba ho rozdělit do několika souborů, kdy každý bude
obsahovat maximálně 2300 adres.
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