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Geis EDI Validátor (v2.0)
1. Instalace

Stažený ZIP archiv rozbalte do libovolného adresáře. Aplikace se instaluje spuštěním aplikačního souboru
„Validator.msi“, po instalaci se Vám vytvoří na ploše ikonka pro spuštění Validátoru.

2. Používání
Aplikace slouží ke kontrole datových souborů u zákazníků, kteří se připravují na přímé datové napojení
se společností skupiny Geis.
Na Obr. 1 je zobrazeno hlavní okno aplikace s vyznačením ovládacích prvků.
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Popis jednotlivých prvků (odpovídá číslům uvedeným v Obr. 1):
1. Načíst soubor – slouží k načtení datového souboru s informacemi o zásilce/zásilkách, které se zobrazí
v textovém editoru (bod 8). Pokud se načte soubor s jiným kódováním než Win-1250, zobrazí se okno
s upozorněním.
2. Zkontrolovat – slouží ke spuštění kontroly dat, po které se zobrazí nové okno s výpisem chyb (viz. Obr. 2).
3. Kontrolní číslice – tato část slouží k ručnímu ověření správnosti kontrolní číslice, zobrazené na štítku zásilky.
Tato funkce nemá přímou souvislost s kontrolou datového souboru.
4. Zvýraznit – pro lepší čitelnost barevně zvýrazní jednotlivá pole v textovém editoru (bod 8).
5. Povolit editaci – povolí/zakáže možnost upravit data v textovém editoru.
6. Kontrola routování - tato část slouží k ručnímu ověření depa a rozvozové trasy ke zvolenému PSČ. Pokud
bude nalezeno depo a směr ke zvolenému PSČ příjemce, výsledek se zobrazí v přilehlých oknech. V seznamu
routovacích tabulek je možnost výběru pro země odesílatele CZ/SK/PL a jestli se jedná o zásilku exportní a
nebo vnitro. Po výběru routovací tabulky se zpřístupní výběr zemí, pro které je možné ověřit směr a depo
ke zvolenému PSČ. O vnitrostátní přepravu se jedná tehdy, pokud se stát odesílatele a příjemce shodují.
V opačném případě se jedná o exportní zásilku.
Pokud se během zapínání aplikace objeví chybové hlášení „Nepodařilo se aktualizovat routovací tabulky“,
je třeba pro správnou kontrolu routingu aktualizovat tabulky ručně. Ty je možné stáhnout z našeho FTP:
FTP server: ftp1.geis.cz
Uživatel: ftp_integrace
Heslo: ftp194int
Tabulky uložte do složky:
C:\Users\UživatelskéJménoVeVašemPC\AppData\Roaming\Validator
Poté je nutné aplikaci spustit znovu.
Tato kontrolní část nemá vliv na vlastní kontrolu dat.

7. Volba jazyka – Validátor můžete použít v českém a nebo v anglickém jazyce.

8. Hlavní editor – slouží k zobrazení datového souboru.

9. Stavový řádek - který zobrazuje, podle pozice kurzoru, číslo řádky, číslo pozice a název pozice.
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Výpis chyb
Toto okno se zobrazí po spuštění tlačítka Zkontrolovat. Vlastní kontrola je rozdělena na dvě části, kontrola struktury
a kontrola logiky (viz. Obr. 2).
Výpis obsahuje popis příslušných chyb, které se dělí na soft (oranžové) a hard (červené). Hard chyby je
vždy třeba opravit, protože jejich přítomnost v datech by zabránila korektnímu zpracování dat. Soft
chyby jsou ty, které se neshodují s Manuálem pro systémovou integraci, ale nebrání korektnímu
zpracování datového souboru.

Popis jednotlivých bodů ve výpisu chyb:
1. Kontrola struktury – kontroluje správnost struktury textového dokumentu.
2. Kontrola polí a logiky – kontroluje správnost jednotlivých polí a jejich návaznosti.
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