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1. Prihlásenie
Užívateľ sa do portálu ASEKOL SK Dopravca prihlási zadaním príslušného užívateľského
mena a hesla, ktoré Vám bolo zaslané na e-mail.

Po prihlásení si v pravom hornom rohu skontrolujte nastavený jazyk. Má byť sk

Po prihlásení do portálu dopravca vidí základnú obrazovku so zoznamom konkrétnych
objednávok, ktoré mu boli automaticky podľa zvozovej oblasti pridelené.
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2. Administrácia
V záložke Administrácia sa zobrazujú Výjazdy, Používatelia a Dokumenty na stiahnutie.

2.1 Výjazdy
Po kliknutí na tlačidlo výjazdy sa užívateľovi zobrazujú dve možnosti, Depá a Vozový park.

Depá
Kliknutím na Depá sa užívateľovi otvorí okno so zoznamom jeho dep. Dispečer môže:
a) pridať depot,
b) upraviť depot.
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a) Pridať depot
Po kliknutí na
sa zobrazí obrazovka, viď nižšie. Pole zvýraznené
červenou farbou je nutné vyplniť.
Po kliknutí na

je depo zaradené do zoznamu dep.

b) Úprava depa
Pre úpravu depa je nutné kliknúť na tlačidlo

Kliknutím na tlačidlo
Údaje se uložia kliknutím na

.

sa zobrazí okno detailu depa, ktoré je možné upraviť.
.

Vozový park
Kliknutím na Vozový park sa užívateľovi otvorí okno so zoznamom vozidel. Dispečer
môže pridať a upraviť vozidlo.
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a) Pridanie vozidla a úprava vozidla
Kliknutím na tlačidlo

alebo

sa zobrazí okno s detailami

vozidla, ktoré je možné doplniť / upraviť. Kliknutím na

sa údaje uložia.
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2.2 Používatelia
Kliknutím na Používatelia sa otvorí okno so zoznamom užívateľov. Dispečer môže pridať
a upraviť užívateľa.

a) Pridanie používatela
Manažér môže vytvoriť / upravit šoféra kliknutím na
/
, zobrazí se nasledujúce okno:

Manažér uloží nového užívatela (šoféra) / vykonané zmeny kliknutím na tlačidlo
.
Pridanie používateľa – šoféra je nutné, v prípade, že budete využívať mobilnú
aplikáciu.
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3. Objednávky
3.1 Kategórie objednávok:

Objednávky DCZ-OS – objednávky – regionálna doprava
Objednávky MCZN – súhrnné objednávky (trasy) pozostávajúce z objednávok DCZ
3.2 Stavy objednávok = trasy MCZN:
Nová – objednávka MCZN vytvorená z objednávok DCZ-OS, dostupná a viditeľná iba pre
dispečing dopravcu, objednávku je možné upravovať
V plánovaní – prebieha plánovanie trasy, objednávka viditeľná aj pre zberné miesto.
Funkcia plánovania bude dostupná v ďalšej verzii ISA-SK
Schválená – objednávka / trasa schválená dispečingom, viditeľná pre šoféra v mobilnej
aplikácii
Vybavuje sa – trasa prebieha a objednávka DCZ-OS je naložená šoférom (funkciu šoféra
je možné zastúpiť aj cez portál)
Vybavená – trasa je ukončená a objednávky (DCZ-OS) sú vyložené u spracovateľa
Zrušená – objednávka MCZN je zrušená, objednávky DCZ-OS je možné naplánovať
znova v novej MCZN
4. Naplánovanie trasy zvozu
V záložke

môže dopravca z prijatých DCZ-OS objednávok vybrať ich

ľubovoľné množstvo a vytvoriť z nich MCZN (trasu) kliknutím na tlačidlo
Keď je objednávka vybraná, je označená ikonou

.
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Po kliknutí na

sa otvorí okno s podrobnými informáciami, ktoré sú potrebné

pro vytvorenie MCZN (trasy):
Plánovaný dátum výsypu – je dátum, kedy plánujete zviesť vybranú objednávku/
objednávky DCZ-OS/
Vykládka – vyberiete zo zoznamu Vám dostupných vykládok
Vodič – nie je povinná kolónka

Po kliknutí na Pridať a zavrieť sa MCZN ukladá a získa svoje identifikačné číslo.
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Po vytvorení a uložení MCZN nájdete vytvorenú/ naplánovanú trasu v okienku

5. Úprava objednávky MCZN (trasy)
V záložke
upraviť.

môže užívateľ kliknutím na tlačidlo

MCZN v stavu Nová
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Užívateľ môže robiť zmeny v zozname objednávok DCZ-OS (v danej MCZN), odobratie
DCZ-OS z MCZN (trasy), zmeniť:
miesto vykládky,
plánovaný dátum výsypu,
termín vykládky (čas vykládky),
vodiča
vozidlo, a
zadávať predpokladanú vzdialenosť.

Termín, kedy nie je miesto vykládky dostupné, je označený červenou farbou, čas nie je
možné zvoliť ako termín vykládky.

Po kliknutí na tlačidlo

se objaví kontrolná otázka:
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Po schválení zvozu objednávky MCZN sa zmení stav objednávky z Nová na Schválená (je
už viditeľná pre zberné miesto a pre šoféra v aplikácii). Zapnú sa ďalšie funkčné tlačidlá

Po kliknutí na tlačidlo

sa objednávka prepne do stavu Prebieha (suplovanie šoféra

pomocou portálu). V dolnej časti sa na jednotlivých objednávkach v naplánovaje trase
objavia funkčné tlačidlá jednotlivých operácií.

Tlačidlo

sa zmení na

, to znamená, že ste začali jazdu.

Ak je všetko v poriadku použijete zobrazenú ikonku tlačiarne
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V prípade, že potrebujete zrušiť celú naplánovanú trasu, je to možné pomocou kliknutia na
tlačidlo

. Takto sa celá trasa zostornuje a jednotlivé objednávky DCZ-OS sa vrátia do

nevybavených.

Po kliknutí na tlačidlo

se objaví kontrolná otázka:
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Prepravný a dodací list
Po schválení naplánovanej trasy dispečerom sa pri objednávke v stave Schválená /
Prebieha / Vybavená zobrazuje ikona tlačiarne
Kliknutím na ikonu

.

sa zobrazí prepravný a dodací list, ktorý je pripravený k tlači vo

formáte PDF.
Naplánovaná trasa sa vybavuje
Pomocou tlačidiel jednotlivých operácii je možné jednoducho ovládať trasu cez portál

Dispečer môže v portále zmeniť dátum, termín a miesto vykládky objednávky, ktorá sa
vybavuje kliknutím na tlačidlo
Po kliknutí na

.

sa zobrazí Detail MCZN – ZMENA CIEĽA. Tu je možné upraviť miesto

vykládky, dátum výsypu a termín vykládky. Kliknutím na Uložiť a zavrieť sa zmeny uložia.
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Objednávky v naplánovanej trase
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Kým nie sú všetky DCZ-OS v danej MCZN vybavené, systém nedovolí celú trasu MCZN
prepnúť do stavu vybavená. Vybavenie/dokončenie DCZ-OS vie dispečer prepnúť v detaile
DCZ-OS kam sa dostane cez ikonu
možné cez políčko

. Otvorí sa okno detailu objednávky. Ukončenie je

. Objednávka DCZ-OS sa ukončí, okno je potrebné

zavrieť.

Vybaviť objednávku DCZ-OS je možné aj ako márny zvoz. Je to pre prípad kedy šofér prišiel
na zberné miesto ale nemohol odpad naložiť. Márny zvoz sa prepína cez ikonu

.

Taktiež systém umožňuje odpojiť DCZ-OS z MCZN v prípade ak šofér nestíha alebo nemá
kapacitu danú objednávku DCZ-OS zviezť. Takto označená DCZ-OS sa presunie medzi
zoznam objednávky DCZ-OS, ktoré je možné opäť vložiť (naplánovať) do novej MCZN.
Robí sa to cez ikonu

.
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Ukončenie naplánovej trasy MCZN
Po ukončení všetkých objednávok v naplánovanej trase MCZN je potrebné celú trasu
tlačitkom

prepnúť do stavu Vybavená.

Pred ukončením objednávky MCZN sa objaví okno, kde je potrebné zadať prejdenú
vzdialenosť v km. Tento údaj zadajte, v prípade dohodnutej fakturácie na EUR/KM.

Takto sa trasa celá uzavrie a prestane sa zobrazovať v naplánovaných trasách MCZN.
Proces bol úspešne ukončený.
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