
Chytrá technologie, která sdílí volnou 
kapacitu samoobslužných boxů všem



Lockers.ai – Pomocník na poli výdejních boxů

Odesílatelé

Provozovatelé boxů

Dopravci

Spotřebitelé

Větší počet výdejních míst pro 

své zákazníky 

Poskytují k využití kapacitu 

volných schránek

Rozšiřují si počet výdejních 

míst

Získávají nový komfortní 

způsob doručení

Lockers.ai
od Balikobot.cz



Lockers.ai sjednocuje přístup k boxům 
a monetizuje jejich kapacitu

Spravuje přidělené kapacity boxů bez komplikace s individuálními nastaveními 
jejich majitelů

Komunikuje vhodnost a dispozici pozic boxu

Zajišťuje, zjednodušuje a standardizuje Váš přístup ke komerčnímu využití 
samoobslužných boxů 



V tuto chvíli již integrováno 
a připraveno:

• Blocks (provozovatelé boxů)
• Pilulka (E-shop dopravce, majitel boxů)
• Alza (provozovatel boxů)
• Cubesave

Aplikace Lockers.ai ve verzi MVP 
připravena v souladu s plánem

• CMS
• Demoshop
• Widget

Lockers.ai – stav vývoje aplikace & integrace 
subjektů k 01.10.2021



Majitelé boxů:
• Penguin Box
• OX.Boxy 

(CompegPayments4u)
• 3id
• WeDo boxy (Mallboxy)

V procesu integrace či v jednání

Lockers.ai – stav vývoje aplikace & integrace 
subjektů k 01.10.2021

E-commerce platformy:
• Shoptet

Dopravci:
• Hlavní páteřní dopravci
• Liftago, Airway

Spuštěna  registrace pro Odesilatele

Příprava pilotních případů



Popis procesu objednávka-doručení prostřednictvím 
Lockers.ai



‚

Vyzvednutí zásilky z boxu

7a. Příjemce (objednatel)

Výběr dopravy do výdejního boxu

1. Příjemce (objednatel)
Přijetí objednávky

2. E-shop (či prodejce)
Svoz zásilky na depo

3. Dopravce
Doručovací depo

4. Dopravce

Rozvoz zásilky do boxu

5. Dopravce
Vkládání zásilky kurýrem

6. Box
Zásilka nevyzvednuta

7b. Příjemce (objednatel)

Základní kroky procesu od objednávky k vyzvednutí



Vybírá zboží na E-shopu

1. Příjemce (objednatel)

Vybírá dopravu do boxu (widget)

1. E-shop rozhoduje jakým způsobem si seznam boxů 

zobrazí ve svém košíku. 

2. Preferovaná varianta zobrazení výdejních boxů je přes 

Widget Lockers. 

3. Alternativní varianta pro zobrazení boxu: E-shop od 

Lockers dostane přes API seznam boxů a ten u sebe 

v košíku sám zobrazí. 



Na pozadí probíhá kontrola dostupnosti 
boxů ve widgetu

1. Lockers.ai predikuje předběžnou dobu dopravy 

prostřednictvím algoritmu kombinujícího:

• Data o doručování jednotlivých dopravců 

z Balíkobotu 

• Informace o době od přijetí objednávky do 

vyskladnění u zboží, které je skladem, poskytovaná  

E-shopem (prodejcem)

• Historická data o vytížení boxů dodávaná Majiteli 

boxů



2. E-shop (či prodejce)

Tisk štítku s pomocí Balíkobotu 
a předání dat dopravci

Příprava a balení zásilky - garantuje rozměr

• E-shop je zodpovědný za velikost zásilky (součást 

smluvní dokumentace) - Pokud nedodrží maximální 

rozměr zásilky, Dopravce má právo vrátit zásilku            

E-shopu. Nebo může v rámci kaskády (svého 

procesu doručování) doručit na výdejní místo

• Štítek obsahuje informaci o tom, do jakého boxu je 

zásilka doručována včetně adresy a názvu boxu 



Vyzvednutí zásilky u E-shopu (prodejce)

3. Dopravce (svoz zásilky
    na depo)

Doručení do depa Dopravce
• V souladu s interními pravidly Dopravce

• Tracking a informace o pohybu zásilky může být 

předávána E-shopu (prodejci) přes Lockers.ai, který 

má k dispozici track status od Balikobotu, nebo 

v případě preference Dopravcem prostřednictvím 

jeho procesu notifikace

• Standardně s ostatními zásilkami dle 

domluveného svozového okna



4. Dopravce (Doručovací 
    depo)

Rezervace schránky boxu před 
zahájením rozvozu 

1. Rezervaci schránky provádí Lockers na základě 

změny stavu z trackingu dopravce. 

2. Dopravce si rezervaci provede sám přes Lockers API 

na základě svých procesů - preferovaná varianta. 

• Pokud nastane problém s kapacitou potom 

náhradní proces (např. výdejní místo)

Možnosti rezervace schránky



5. Dopravce (rozvoz zásilky 
    do boxu)

Zásilka z depa do boxu

• Link obsahuje návod a PIN pro vložení zásilky. 

• 2 varianty zobrazení: 

1. Lockers přebírá stav z trackingu: Dopravci Lockers pošle 

URL s instrukcemi pro kurýra pro konkrétní zásilku. 

Dopravce si určí jakou cestou a kam link odeslat. 

2. Přes API: Dopravce dostane z API po úspěšné rezervaci 

link s instrukcemi pro vyzvednutí. Případně s PINem pro 

vložení zásilky. 

Po rezervaci dostane dopravce link pro 
kurýra



6. Box (vkládání zásilky 
    kurýrem)

Kurýr vkládá zásilku do schránky

Kurýr potvrzuje vložení do schránky boxu

• Zobrazení postupu řešení v případě, že nastane 

problém: Na stránce pro Kurýra bude zobrazena 

informace koho má kontaktovat. Kurýr kontaktuje 

buď přímo support Majitele boxů nebo support 

Lockers.ai. 

V případě problému – notifikace 
a řešení dle postupu

• Kurýr postupuje dle instrukcí (link rezervace) a 

vkládá balík do schránky 



7a. Příjemce (objednatel) 
      vyzvednutí zásilky z boxu

Vyzvednutí zásilky z boxu

Lockers informuje o vyzvednutí 
zásilky Dopravce

• Lockers nebo Dopravce zašle příjemci notifikaci 

s linkem a instrukcemi pro vyzvednutí

• Zobrazení postupu řešení v případě, že nastane 

problém - na stránce pro Příjemce bude zobrazena 

informace koho má kontaktovat – obdobně jako 

u kurýra



7b. Příjemce (objednatel)
      zásilka nevyzvednuta)

Nevyzvednutí zásilky

• Lockers informuje Dopravce o nevyzvednutí zásilky 

po uplynutí expirace rezervace boxu - přes API nebo 

jiným způsobem, který Dopravce preferuje

• Případně se Dopravce může rozhodnout, že 

bude spravovat vrácené zásilky (vratky) sám

• Dopravce následně postupuje dle svého procesu 

(např. zásilka na výdejní místo)

• Dopravce má standardně 12h od uplynutí 

původního vyzvednutí zásilky



Způsoby notifikací

Notifikace

• Může odesílat kterýkoliv z účastníků, ale je potřeba si definovat proces tak,, aby příjemce zásilky nebyl 

přehlcen notifikacemi. V ideálním případě by měl posílat Dopravce , pokud se bude jednat o hlubokou 

integraci na straně Dopravce. Případně může posílat Lockers

• Notifikace s připomenutím vyzvednutí by měl odesílat E-shop (prodejce). Případně může Lockers 

pomocí e-mailu notifikovat přímo Příjemce. Bezprostředně před expiraci rezervace schránky  možné i  

pomocí SMS (placená služba)

•  Notifikace vratka - Odesílá Lockers s linkem pro Kurýra a notifikuje Dopravce o vratce.  V případě 

hluboké integrace si Dopravce může hlídat vratky sám



Vstupní předpoklady pro spolupráci s 
Lockers.ai



Prodejce (E-shop)

Vstupní předpoklady  pro spolupráci s Lockers.ai

• Existující napojení na službu Balíkobot

• Poskytnutí informací o délce procesu vyskladnění (od okamžiku přijetí objednávky po předání Dopravci)

• Uzavřená smlouva mezi Prodejcem a Lockers.ai

• Odpovědnost za dodržení rozměru Zásilky (zásilka musí rozměrem umožňovat vložení do  schránky boxů - 

maximální velikost je uvedena ve smlouvě) 

Dopravce
• Existující integrace s Balíkobotem

• Integrace funkcionalit a procesů Lockers.ai do svých systémů a procesů (rozsah dle dohody)

• Uzavřená smlouva mezi Dopravcem a Lockers.ai

Majitel boxu
• Integrace s Lockers.ai (funkcionality boxů)

• Uzavřená smlouva mezi Majitelem Boxu a Lockers.ai



Martin Coufal

martin.coufal@balikobot.cz

+420 603 807 505

Chcete být součástí úspěšného řešení?


