Návod k ovládání
objednávkového systému
iBYZNYS KOMPEK B2B

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru. Žádná informace o obsahu ani
předmětu tohoto dokumentu nebo jeho části nesmí být kopírována, jinak reprodukována anebo
předávána třetí straně jakýmkoli způsobem bez předchozí dohody a písemného souhlasu firmy
KOMPEK, kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s r.o.
Součástí jakékoli reprodukce tohoto dokumentu nebo jeho části se souhlasem KOMPEK, kombinát
pekařské a cukrářské výroby, spol. s r.o. musí být toto prohlášení.
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1. Názvosloví
Zákazník = firma (právnická osoba) nebo živnostník (má IČ), která objednává u společnosti KOMPEK
zboží.
Osoba = konkrétní osoba zákazníka, která se bude do objednávkového systému KOMPEK přihlašovat
a vytvářet objednávku (takových osob může být v rámci jednoho zákazníka více).

2. Přihlašovací stránka objednávkového systému KOMPEK B2B
Pokud nemá osoba přihlašovací údaje (jméno a heslo), tak se musí nejprve předregistrovat.
Do objednávkového systému může osoba vstoupit a objednat zboží až po přihlášení.
Pokud osoba své přihlašovací údaje zapomene, tak může jednoduchým způsobem získat nové.

2.1.

Předregistrace osoby

Registrace osoby do objednávkového systému, s okamžitou možností objednávání, není možná.
Nová osoba se musí tzv. předregistrovat a teprve po ověření pracovníkem společnosti KOMPEK je jí
povoleno právo objednávat.
Na přihlašovací stránce klikne osoba na odkaz „Předregistrace do objednávkového systému“.

Zobrazí se stránka OVĚŘENÍ FIRMY:
-

zobrazí se informační hláška a
osoba zadá číslo odběrného místa (toto jednoznačné číslo přidělil KOMPEK)

… a klikne na tlačítko „ODESLAT“.
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1/ V případě, že jde o ověřeného zákazníka společnosti KOMPEK, tak se zobrazí registrační formulář,
který osoba vyplní a klikne na tlačítko „Odeslat“.

Dojde k odeslání formuláře a zobrazí se děkovací stránka.

Kliknutím na tlačítko „UKONČENÍ PŘEDREGISTRACE“ dojde k ukončení procesu předregistrace osoby
a přesunutí na přihlašovací stránku objednávkového systému. Vygenerované uživatelské jméno se
odešle e-mailem osobě, která provedla předregistraci.
Osoba se bude moci přihlásit do objednávkového systému až po autorizaci pracovníkem KOMPEK.

2/ V případě, že nejde o ověřeného zákazníka společnosti KOMPEK, tak se rovnou zobrazí děkovací
stránka a proces předregistrace neproběhne.
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Je nutné kontaktovat pracovníka KOMPEK.

2.2.

Zapomenuté heslo

Pokud své přihlašovací údaje osoba zapomene, tak je možné jednoduchým způsobem získat nové. Na
přihlašovací stránce klikne osoba na odkaz „Zapomněli jste heslo?“.

Osoba zadá e-mail, který byl zadán při předregistraci:
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Pokud je e-mail správný, tak na něj přijde návod pro reset hesla.

2.3.

Přihlášení

První, co musí osoba po přihlášení do objednávkového systému udělat, je volba data expedice zboží.
Někteří zákazníci budou muset zadat, pro jaký závoz (první nebo druhý) objednávku vytvářejí.

Jednotlivé dny jsou zobrazeny jako tlačítka, která mohou být aktivní nebo neaktivní a mohou mít
rozdílný vzhled.
Šedivé pozadí, černé písmo (v našem případě 20.12.2020)
Tlačítko není aktivní. Příčinou může být:
-

zákazník nemá na tento den od KOMPEKu přidělený žádný závoz
zákazník již na tento den vytvořil e-shopové objednávky pro všechny přidělené závozy
došlo k překročení limitního času pro vytvoření objednávky (např. 13:00), a nelze tak
objednat na nejbližší další pracovní den

Rudé pozadí, bílé písmo (25.12.2020)
Tlačítko není aktivní. Příčinou může být:
-

tento den je svátek, kdy jsou prodejny zavřené a KOMPEK nevyrábí a neexpeduje (výjimku
tvoří Vánoce a Velikonoční pátek)
tento den je zakázaný prodej, pokud je příčinou vyšší moc. Příkladem může být 2.vlna
pandemie COVID-19, kdy vláda vyhlásila nouzový stav a zakázala až do odvolání prodej
v neděli.

Tmavě červené pozadí, bílé písmo (18.12.2020 a další)
Tlačítko je aktivní a zákazník může vytvořit objednávku.

Zlaté pozadí, červené písmo (22.12.2020)
Tlačítko je aktivní. Zákazník zvolil den expedice zboží.
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Den expedice a číslo závozu má vliv na množinu zobrazovaného zboží v objednávkovém systému.
Zobrazuje se jen to zboží, které se v den expedice a pro konkrétní závoz ve společnosti KOMPEK
vyrábí.
V případě, že tedy osoba nezvolí datum expedice (příp. číslo závozu), tak se nebude v objednávkovém
systému KOMPEK zobrazovat žádný sortiment a osoba je na tuto skutečnost upozorněna hláškou:

Pokud je datum expedice a číslo závozu zvoleno a pokud ho chce osoba změnit, tak k tomu použije
tlačítko „NASTAVENÍ DATA EXPEDICE“ umístěné nad stromem sortimentu:

Zvolený den expedice a pořadí závozu se zobrazí nad tímto tlačítkem.
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3. Popis objednávkového systému KOMPEK B2B
Po přihlášení, zvolení data expedice (a příp. volbě pořadí závozu) může osoba vytvářet denní
objednávku.

3.1.

Hlavička

Logo firmy KOMPEK odkazuje na úvodní stránku objednávkového systému.
V horní liště je menu s názvem přihlášené firmy, prostřednictvím kterého má osoba přístup:
-

k údajům o své osobě (volba Profil osoby)
k údajům o své firmě (volba Profil firmy)
do archívu objednávek (volba Doklady)

Dále je tam tlačítko pro odhlášení z objednávkového systému a menu „O nás“ s kontaktními
informacemi o společnosti KOMPEK.
Pod horní lištou je vyhledávací pole a košík.

3.1.1. Doklady
Zobrazí stránka s podmínkou filtru pro výpis denních objednávek:
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Po nastavení podmínky a kliknutí na tlačítko „HLEDAT OBJEDNÁVKY“ se zobrazí výpis objednávek:

Seznam objednávek lze řadit podle parametru Datum přijetí nebo Datum expedice nebo Číslo
objednávky.
Objednávku lze vytisknout kliknutím na ikonu

.

Objednávku z archívu lze „otevřít“ a kliknutím na tlačítko vložit do košíku. Musí být zvolený den
expedice a do košíku se vloží pouze zboží, které se v den expedice vyrábí.

Stránka 9 z 17

Návod k ovládání e-shopu

3.2.

Strom sortimentu

Strom sortimentu v levém panelu usnadňuje osobě orientaci při vyhledávání zboží:

3.3 Aktuality
Na úvodní stránce se mohou zobrazovat různé aktuality:
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3.4 Zboží
Zboží se objednávkovém systému zobrazuje buď jako KATALOG (velký obrázek + základní informace)
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nebo jako SEZNAM (bez obrázku)

nebo jako DETAIL
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Množství zboží lze zadat ručním zápisem nebo klikáním na šipky.
U zboží, které bylo vloženo do košíku, se změní vzhled tlačítka „KOUPIT“ na „V košíku“.

U vybraného zboží (a pro určité zákazníky) vyžaduje KOMPEK dopočet do minimálního množství,
kterým je půl přepravky nebo celá přepravku.
Objednávkový systém ohlídá, aby bylo možné toto zboží objednat jen podle výše uvedeného
algoritmu, tzn. umožní zadat pomocí šipek pouze „správné“ množství. Pokud by osoba přepsala počet
v zadávacím poli, tak ho systém upozorní na chybu a nedovolí odeslání do košíku:
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3.5 Piktogramy
Piktogramy u zboží osobu upozorňují na zařazení do speciálních kategorií:

Zvláštnosti

Doprodej

Doporučujeme

Novinky

Nejprodávanější
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4 Nákupní košík
Do košíku se osoba dostane buď při vložení zboží do košíku

nebo kdykoliv po kliknutí na ikonu:

V košíku je možné položky zboží rušit nebo upravovat objednané množství.

V košíku se zobrazí informační hláška, pokud se u zboží vedle pole „Množství“ zobrazí piktogram:
!

upozorní osobu na „zvláštnost“ u zboží (např. odběr v přepravkách apod.)

?

systém zjistí, že u zboží došlo k překročení běžně objednávaného množství
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V košíku je možné využít funkce tzv. rychlý výběr zboží … pokud zná osoba číslo zboží. Pokud zadá
osoba číslo zboží, které se ten den nevyrábí, tak se zobrazí chybová hláška:

Kliknutím na tlačítko „Přepočítat“ dojde k přepočítání košíku.
Pokud je potřeba košík celý vyprázdnit, tak k tomu slouží tlačítko „Vyprázdnit košík“.
Pokud chce osoba přejít k odeslání objednávky, tak klikne na tlačítko „Připravit objednávku“.
Pokud je v košíku zboží s piktogramem “?“, tak se zobrazí informativní hláška:

Kliknutím na tlačítko „Pokračovat v objednávce“ se osobě zobrazí formulář „Shrnutí objednávky“.
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5 Formulář „Shrnutí objednávky“

Kliknutím na tlačítko „Zpět do košíku“ se osoba vrátí do košíku a může pokračovat v objednávce.
Kliknutím na tlačítko „Objednat“ se objednávka se odešle do ekonomického systému KOMPEK, osobě
se zobrazí děkovací stránka a zároveň se jí odešle potvrzující informace o objednávce také e-mailem:

Kliknutím na číslo objednávky se zobrazí tao objednávka v archívu.

Důležité upozornění: Objednávkový systém umožní osobě zadat na jeden den
pouze tolik objednávek, kolik má zákazník k dispozici závozů (jeden nebo dva).
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