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1. Prihlásenie
Užívateľ sa do portálu ASEKOL SK Spracovateľ prihlási zadaním príslušného
užívateľského mena a hesla.

Po prihlásení sa zobrazí základná obrazovka.
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2. Objednávky
2.1 Prichádzajúce objednávky
V okne

je možné vidieť zoznam objednávok, ktoré sú / boli na

ceste k danému spracovateľovi.
Po kliknutí na ľubovoľnú objednávku MCZN / MCZS / XCZ sa v spodnej časti obrazovky
zobrazí obsah = zoznam jednotlivých objednávok DZC-OS. Užívateľ má možnosť použiť
filter pre stav alebo typ objednávky.

2.1.1 Typy prichádzajúcich objednávok
MCZS

súhrnná objednávka (trasa), automaticky vytvorená z objednávok SCZ –
stacionárny kontajner, objednávku vytvára systém automaticky

MCZN

súhrnná objednávka, vytvorená z objednávok DCZ-OS

XCZ

objednávku vytvára prekladisko / spracovateľ pre vývoz odpadu ku
koncovému spracovateľovi

2.2 Objednávky v spracovaní (UCZ)
V okne

sú zobrazené objednávky, ktoré boli reálne vyložené

u spracovateľa, môžu byť v stave Ukončené alebo Prijaté.
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2.2.1 Prijatie objednávky k spracovaniu (UCZ)
Stav Prijaté znamená, že objednávka bola vyložená dopravcom na prekladisku/
u spracovateľa.

2.2.2 Zadanie hmotnosti u položky skladovej karty
Prekladisko/ spracovateľ zadáva v spodnej časti obrazovky reálnu naváženú hmotnosť u
položky skladovej karty.

Po vyplnení hmotnosti systém danú hodnotu uloží (stále je možné ju meniť). Pri ukladaní
sa dané pole zafarbí na zeleno.

2.2.3 Pridanie a zmeny skladovej karty
Po kliknutí na

, má užívateľ možnosť pridať ďalšiu skladovú kartu do

objednávky UCZ.
Je nutné zadať skladovú kartu, názov odpadu a hmotnosť v kg.
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Po kliknutí na

je skladová karta pridaná do UCZ.

Užívateľ nemá možnosť pridať skladovú kartu s názvom odpadu, ktorý sa už v UCZ
nachádza. Ak sa tak deje, je na to upozornený.
Kliknutím na ikonu

v spodnej časti okna, má užívateľ možnosť upraviť obsah skladových

kariet v objednávke.

Užívateľ má možnosť zmeniť názov odpadu a hmotnosť odpadu v existujúcej skladovej
karte.
Kliknutím na

vo vrchnej časti okna objednávky, užívateľ vidí detaily objednávky, vrátane

všetkých zmien, ktoré boli vykonané (čas zmeny alebo užívateľa, ktorý zmenu vykonal).
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2.2.4 Dokončenie objednávky pre spracovanie (UCZ)
V okne

po kliknutí na tlačidlo

zmení prijatá objednávka stav na

Ukončená.

Stav Ukončená – objednávka je dokončená a užívateľ nemá možnosť ju editovať.
Možnosť úpravy (editácie) má stále administrátor = dispečing Asekolu SK.
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3. Pohyb skladu
V okne

užívateľ vidí stav odpadu prijatého na sklad. V prehľade je uvedený

rok, názov skladovej karty, kód odpadu, názov odpadu, vyzbieranú hmotnosť za dané roky
ale aj aktuálnu hmotnosť k danému okamihu.

3.1 Zmena prevádzkovej doby
Prekladisko / spracovateľ má možnosť upraviť svoje otváracie hodiny kliknutím na tlačidlo
,

8

ASEKOL SK Spracovateľ portál

3.2 Funkcia prekladisko
Ak je spracovateľ zároveň prekladiskom, má možnosť vydať nazbierané množstvá odpadu
k inému, koncovému spracovateľovi.
Vytvorí tak objednávku XCZ a prevedie množstvo danej skladovej karty k inému
spracovateľovi.
3.3 Vytvorení objednávky XCZ (Výdaj odpadu)
Po kliknutí na tlačidlo

sa otvorí okno s informáciami, ktoré je potreba vyplniť pre

vytvorenie novej objednávky XCZ.

Vytvorenie objednávky XCZ:
Je nutné zvoliť cieľovú vykládku, dopravcu, dátum odvozu a výsypu.
Užívateľ vyberie zo skladových kariet a zaznamená hmotnosť v kilogramoch.
Systém ponúka možnosť váženia na konci, kedy je naváženie platné až pri vykládke.
Po kliknutí na

sú zmeny uložené a nová XCZ je vytvorená.
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3.4 Stav objednávky XCZ
V okne

sa zobrazuje zoznam objednávok XCZ.

XCZ sú v stave:
-

Nová – viditeľná iba pre prekladisko / spracovateľa, ktorý ich vytvoril

-

Objednaná – objednávka sa zobrazí aj príjemcovi materiálu (koncovému
spracovateľovi)

-

Schválená – stav prijaté príjemcom (koncovým spracovateľom)

-

Naložená – potvrdená dopravcom

-

Dokončená – po vyložení v cieli

-

Zrušená – objednávka zrušená dopravcom

4. Práca s kalendárom skladu prekladiska / spracovateľa
V okne

sa užívateľovi zobrazujú jeho naplánované objednávky a dostupné

voľné termíny pre vykládku.

Prevádzkovateľ skladu má možnosť zadať

, napr. v prípade dovolenky

alebo odstávky. Je nutné zadať dátum, čas a poznámku. Po kliknutí na

je

nedostupný termín zobrazený v kalendári.
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Po kliknutí na termín v kalendári, kedy je sklad nedostupný, je možné informácie upraviť,
alebo nedostupný termín odstrániť.

Prevádzkovateľ skladu má možnosť upravovať

skladu. Po kliknutí na OK

sa zmeny uložia.
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Po kliknutí na konkrétnu objednávku v kalendári, sa užívateľovi zobrazí detail
prichádzajúcej objednávky.
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