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Asekol Portál Sběrné místo

Pro používání portálu prosím navštivte:
https://isa.asekol.eu
Pro získání přihlašovacích údajů prosím kontaktujte příslušného
regionálního manažera na:
https://www.asekol.cz/kontaktujte-regionalni-manazery/
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1. Přihlášení
Uživatel se do portálu ASEKOL přihlásí pomocí přiřazeného uživatelského jména
a hesla.

Po úspěšném zadání přihlašovacích údajů se zobrazí úvodní obrazovka, na které
uživatel může vidět přehled sběrných míst a objednávek z nich.
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Uživatel má možnost filtrovat objednávky podle názvu sběrného místa, typu
sběrného místa, stavu objednávky a objednané logistické skupiny, případně
vyhledat objednávku pomocí vyhledávání.

2. Objednávka
2.1 Stav objednávky
Objednávka může být ve stavu:
Neodeslaná! – objednávka vytvořená sběrným místem, viditelná jenom pro sběrné místo, v
této chvíli ještě není odvoz objednán. V případě, že objednávka má být odeslána, pro další
postup je třeba kontaktovat dispečink Asekol

Odeslaná – objednávka je odeslaná dopravci, viditelná již i pro dopravce
Schválená – objednávka je přijatá a schválená dopravcem
Dokončená – objednávka je naložená dopravcem
Žádost o zrušení – objednávka čeká na potvrzení administrátorem Asekol
Zrušená – objednávka je zrušená administrátorem Asekol

2.2

Nová Objednávka

Novou objednávku může uživatel (Zřizovatel / Provozovatel) vytvořit po přihlášení
do portálu dvěma způsoby:
1. Způsob zadání objednávky
V menu Sběrné místo – objednávky
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kliknutím na tlačítko
úvodní obrazovky;

-

-

-

umístěné v pravém horním rohu

Po kliknutí na příslušné tlačítko
se uživateli otevře
hlavička objednávky
Zde uživatel vybere příslušné Sběrné místo, pro které bude objednávku
zadávat (Pokud má uživatel přiřazeno jen jedno sběrné místo, pak je
předvyplněno. V opačném případě vyhledá ve vyhledávacím seznamu)
Dále může uživatel vybrat další Kontaktní osoby, které kromě něj obdrží
email s informací o objednání a o plánovaném termínu odvozu

Jako poslední může v hlavičce objednávky uvést Poznámku (třeba o
dopravním omezení, změně otvírací doby…)

-

Po stisku tlačítka

se zobrazí vlastní Objednávkový

formulář.
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Podle sloupce Logistická skupina vybere uživatel typ elektrozařízení, které chce
objednat k odvozu a ve sloupcích Objednávaný počet (ks) a/nebo Odhadovaná
hmotnost (kg) zadá množství (dle uvedené doporučené jednotky v modře
podbarveném poli).
Pole tmavě modrou barvou je povinný údaj
barvou je doplňující nepovinný údaj

.

Pole bleděmodrou

.

Při přidávání položek do Objednávky je uživatel automaticky upozorňován na
splnění množstevních Limitů pro objednávku ve sloupci Skupina pro výpočet limitů
kde se podlimitní počty zobrazují červenou barvou
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Po zadání povinných (volitelně i nepovinných) údajů u zvolených položek a splnění
limitů v objednávce stiskněte tlačítko

.

Následně se zobrazí obrazovka „Potvrzení“, kde se zobrazí přehled vytvořených
objednávek
V případě, že chce uživatel odeslat objednávku/objednávky s logistickou skupinou,
která se již nachází v jiné odeslané objednávce/objednávkách, je na to upozorněn.

Na obrazovce „Potvrzení“ potvrďte odeslání objednávky/objednávek stiskem

.
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Po odeslání je objednávka/objednávky zobrazena i dopravci a dostává se do stavu
Odeslaná.

Pokud na obrazovce „Potvrzení“ stiskne

systém se vrací na hlavní obrazovku

„Sběrné místo – Objednávky“ a objednávka je ve stavu „Neodeslaná!“. V případě,
že objednávka má být odeslána, pro další postup je třeba kontaktovat dispečink
Asekol (dispecink@asekol.cz, tel.: 234 235 236).
V případě, že na Objednávkovém formuláři stiskne uživatel

,
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systém se taktéž vrací na hlavní obrazovku „Sběrné místo – Objednávky“ a
objednávka je ve stavu „Neodeslaná!“.

2. Způsob zadání objednávky
Druhou cestou jak vytvořit objednávku je přes menu v záhlaví hlavní obrazovky
Administrace->Sběrná místa

a klikem na tlačítko
sloupci přehledu sběrných místech

u vybraného sběrného místa v prvním

Následně je uživatel přesměrován přímo na hlavičku objednávkového formuláře a
pokračuje v procese objednávky stejně jako v prvním případě.
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2.3 Chybová hlášení
V případě, že po vyplnění objednávkového formuláře se uživateli objeví chybové
hlášení
(např.
neexistující
kontejnery
na
sběrném
místě,
atd.),
objednávka/objednávky byly vytvořeny, ale nebyli odeslány dopravci a jsou ve stavu
„Neodeslaná!“.

Po stisknutí tlačítka

na chybovém hlášení, se systém vrací na hlavní

obrazovku „Sběrné místo – Objednávky“ a objednávka je ve stavu „Neodeslaná!“.
Pro odeslání objednávky je třeba kontaktovat dispečink Asekol.
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2.4 Úprava existující objednávky
Uživatel nemůže vytvořenou objednávku ve stavu „Neodeslaná!“ upravit. Je třeba
kontaktovat dispečink ASEKOL.

3. Storno objednávky
Pokud je objednávka ve stavu Odeslaná, není možné ji již upravovat, je možné ji
pouze zrušit – Stornovat po kliknutí na ikonu pera

.
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V případě stornování objednávky objednávka změní svůj stav na Zrušená.

4. Žádost o storno
Pokud je objednávka ve stavu Schválená (viditelná i pro dopravce), může uživatel
požádat dopravce o storno kliknutím na
dopravci a objednávka je ve stavu Žádost o storno.

. Požadavek je odeslán
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5. Objednávka ve stavu Dokončená
Po svezení objednávky dopravcem a potvrzení svozu se objednávka přepne do stavu

Dokončená. Uživatel může svezené objednávky jednoduše zobrazit použitím filtru
„Stav“ na obrazovce Sběrné místo – Objednávky.

U dokončené objednávky vidí uživatel mimo jiné datum odvozu a konečnou váhu
objednávky.
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6. Úprava přihlašovacích údajů
Po otevření záložky Uživatelé vidí uživatel (cp_founder / cp_operator) seznam
existujících uživatelů.

Uživatel má právo vytvářet / upravovat nové uživatele (cp_founder a
cp_operator), kteří jsou zodpovědní za sběrná místa.
Cp_founder – uživatel je zřizovatelem sběrných míst, může mít několik partnerů
(nadřízená role), může vytvářet objednávky všem svým partnerům, vytváří nové
uživatele s rolí cp_founder i cp_operator, má možnost měnit údaje uživatele
Cp_operator – uživatel má jenom jednoho partnera (podřízená role), vytváří jenom
své objednávky, vytváří jenom uživatele s rolí cp_operator, má možnost měnit
údaje uživatele
Kliknutím na
nebo na
se otevře nové okno. Uživatel může
měnit všechna pole, kromě externího ID.
Při přidávaní nového uživatele je nutné vyplnit pole podbarvená červeně.
Po kliknutí na
jsou údaje uloženy.
Partnera je možné v okně vyhledat (jenom pro cp_founder).
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Změna hesla
V případě vytváření hesla / změny není nutno používat speciální znaky ani čísla. V
případě změny přihlašovacího jméno a heslo nepoužívejte prosím mezery,
diakritiku ani znak „.“ (tečka). Pro změnu hesla je nutné heslo pro kontrolu napsat
do obou polí Heslo.
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