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Pre používanie portálu prosím navštívte https://sk.isa.asekol.eu

Pre získanie prihlasovacích údajov prosím kontaktujte zber@asekol.sk
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1. Prihlásenie
Užívateľ sa do portálu ASEKOL SK Zberné miesto prihlási zadaním príslušného
užívateľského mena a hesla.

Po prihlásení si skontrolujte v pravej hornej lište
komunikácie – slovenčina.

jazyk

Po úspešnom zadaní prihlasovacích údajov sa zobrazí úvodná obrazovka, na ktorej
užívateľ môže vidieť prehľad zberných miest svojej organizácie a jej objednávky.

V základnom pohľade užívateľ má možnosť filtrovať
zadané objednávky podľa stavu zadanej objednávky.
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2. Objednávka
2.1.

Stav Objednávky

Objednávka môže byť v stave:
Neodoslaná

objednávka vytvorená zberným miestom, viditeľná iba pre
zberné miesto, v tejto chvíli ešte nie je odvoz objednaný

Odoslaná

objednávka je odoslaná dopravcovi

Schválená

objednávka je prijatá a schválená dopravcom

Dokončená

objednávka je naložená dopravcom

Žiadosť o zrušenie

objednávka čaká na potvrdenie administrátorom ASEKOL SK

Zrušená

Objednávka je zrušená administrátorom ASEKOL SK

2.2.

Nová Objednávka

Založenie novej objednávky je pomocou tlačidla

.
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Po kliknutí na príslušné tlačidlo sa užívateľovi otvorí detail objednávky v stave Nová
objednávka.
V prípade, že Vaša organizácia má viac ako jedno zberné miesto, je potrebné vybrať
konkrétne zberné miesto zo zoznamu zberných miest.

Následne musí byť objednávka uložená kliknutím na tlačidlo

.

Automaticky sa objaví výberové objednávacie okno, kde je potrebné vybrať položku, ktorú
objednávate podľa typu kontajnera; skladovej karty (kategórie elektroodpadu) a kódu
odpadu (katalógové číslo odpadu). V prípade, potreby iného katalógového čísla je možné
riadok rozkliknúť a vybrať ho z ponuky.
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Vyplnené objednávacie okno je potrebné uložiť kliknutím na

Pridanie novej položky je možné kliknutím na

.

.

Dokončenie objednávky
Po kliknutí na

objednávka ostáva v stave Nová. Je možné ju dotačne

upravovať.
Po kliknutí na

objednávka sa dostane do stavu Odoslaná. Objednávka sa

uzatvára pre ďalšie úpravy a je odoslaná dopravcovi.
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V prípade, že objednávka sa neuzavrie a nezmení stav na Odoslaná je potrebné
kontaktovať dispečing Asekol SK (zber@asekol.sk; +421 948 934 170).
Úspešné odoslaná objednávka má pridelené číslo a zobrazí sa v prehľadovom okne
objednávok.

2.3.

Úprava existujúcej objednávky

Úžívateľ môže vytvorenú objednávky v stave Nová upraviť po kliknutí na ikonu pera

Objednávku v stave Odoslaná nie je možné dodatočne upravovať. V prípade, že by sa Vám
zmenili

údaje

na

existujúcej

objednávke,

kontaktujte

dispečing

ASEKOL

SK

(zber@asekol.sk; +421 948 934 170).
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2.4.

Storno objednávky

Pokiaľ je objednávka v stave Odoslaná, nie je možné ju už dodatočne upravovať. Je
možné ju iba zrušiť - Stornovať

Objednávka zmení svoj stav na Zrušená.

2.5.

Žiadosť o storno

Objednávka po prijatí dopravcom do plánu prepráv, zmení svoj stav na Schválená.
V prípade, že došlo ku zmene a je potrebné objednávku zrušiť, kliknutím na ikonu pera
je v detaile objednávky tlačidlo Žiadosť o zrušenie. Požiadavka je automaticky odoslaná
dopravcovi a mení svoj stav na Žiadosť o zrušenie.
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2.6.

Objednávky v stave Dokončená

Po vybavení objednávky dopravcom sa objednávka prepne do stavu Vybavená.
Užívateľ môže vybavené objednávky jednoducho zobraziť pomocou filtra Stav.

Na vybavenej objednávke vidí užívateľ dátum odvozu, konečnú váhu objednávky a zobrazí
sa ikonka

, kde je možné vytlačiť alebo uložiť vo formáte pdf Potvrdenie o odobraných

odpadoch.
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3. Úprava prihlasovacích údajov
Zmena prihlasovacích údajov je možná v časti Administrácia

Postup na zmenu hesla:





prihláste sa do ISA-SK https://sk.isa.asekol.eu
potom zvoľte vpravo hore tlačidlo Administrácia,
pod voľbou Používatelia - otvorí sa nové okno so zoznamom používateľov
na svojom mene použite tlačidlo Upraviť používateľa - otvorí sa nové okno s
detailom o užívateľovi,



v pravej časti v poli Prihlásenie a Heslo môžte zmeniť svoje prihlasovacie meno a
heslo



nakoniec treba zmeny uložiť cez tlačidlo Uložiť údaje
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