VELKOOBCHODNÍ PORTÁL BETA DOBROVSKÝ
PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU
Úvodní obrazovka
http://vo.dobrovsky.cz

První přihlášení do systému
Společně s informací o novém B2B distribuce BETA jste obdrželi informaci, pro kterou z Vašich
emailových adres je zřízen přístup do systému. Heslo do systému jsme negenerovali dopředu, aby
byla jistota, že bude pouze pro Vás unikátní.

Heslo získáte pomocí funkce“ Zapomenuté heslo“ v pravé dolní části obrazovky.

Do formuláře zadáte Váš email, který jste obdrželi a formulář odešlete

Následně systém odešle na zadaný email instrukce na zadání nového hesla. Pomocí prolinku z emailu
se dostanete opět zpět na web, kde nové heslo zadáte. Nyní je heslo v platnosti a můžete ho
využívat.
Pro práci je nyní potřeba se přihlásit do systému na Úvodní obrazovce.

Opakované přihlášení do systému
Přihlašovací formulář na úvodní obrazovce – přihlásíte se pomocí emailu a zadaného hesla

POPIS NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SYSTÉMU

Předobjednávky
Jedná se o seznam titulů a počty kusů, které u Vás evidujeme jako předobjednané a budou dodány
ihned po té, co budou k dispozici skladem.
Uvedené počty kusů můžete v přehledu editovat – po změně počtu je potřeba změnu potvrdit
Výjimku tvoří tituly, které jsou označeny

, u tohoto titulu lze počet kusů pouze snižovat.

Všechny tituly je samozřejmě možné z přehledu odstranit

Tituly k předobjednání
Seznam titulů, kde lze zadávat předobjednávky a to jak u knih, které vyjdou poprvé
avizovaných dotisků

, tak i

. U každé položky je vidět datum (sloupec Dostupnost), kde je uveden

termín, kdy by kniha měla vyjít. V případě, že je uvedena cena s otazníkem, např.

,

jedná se o knihu bez zatím stanovené MOC. Jakmile zde dojde k vyplnění požadovaného množství,
automaticky dojde k propsání počtu kusů do

předobjednaných titulů.

Detail produktu
Obsahuje obvyklé parametry knihy
Dále lze vyčíst:
-

kolik kusů je aktuálně skladem
zda a kolik kusů evidujeme na vašem
komisním skladu
rabat, za který vám knihu dodáváme
v rámečku je vidět počet kusů,
které již máte vloženy v košíku
barevné indikace (viz níže)

Katalog zboží
Přehled titulů, které máme v nabídce a lze je tedy objednávat. V katalogu lze filtrovat a vyhledávat
několika různými způsoby.
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novinka, položka je označena novinkou po 30 dní od první příjmu v distribuci BETA
Top tituly
výhradní tituly distribuce BETA
označení slev, výprodejů, akcí atd…
knihy k předobjednání
chystaný dotisk s uvedeným termínem (k předobjednání)
platí pro komisionáře, tento titul není možné dávat do komise, pouze na fakturu

Pozor – vždy je potřeba příslušné filtry rušit, jinak by se mohlo stát, že nejsou zobrazeny všechny
dostupné tituly
V poli Skladem je uvedena aktuální dostupná zásoba v distribuci, zásoba vyšší jak sto kusů je uvedena
množstvím 100+ Ks bez další bližší specifikace.
Po zadání množství do pole

se množství vloží do košíku v pravém horní

rohu.

Po kliknutí na nákupní košík se zobrazí všechny položky připravené k objednání:

Minimální limit pro expedici objednávky je 1.500 Kč v nákupních cenách, lze však samozřejmě
objednat i za menší množství, které bude ihned rezervováno a bude čekat na další Vaši
objednávku, díky které se expediční limit splní.

Hromadné objednání
Požadované knihy je možné zadat do systému i pomocí hromadného importu. Systém umí zpracovat
CSV soubor, který obsahuje EAN a požadovaný počet kusů (formát 9788073061234;10)

Do políčka EAN lze vepsat konkrétní čárový kód, přes volbu „Vybrat soubor“ lze nahrát uložený
soubor ve formátu .CSV (viz výše).

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ dojde ke startu importu. Pokud knihu (EAN) nemáme v nabídce naší
distribuce, zobrazí se toto dialogové okno:

U ostatních položek proběhl tedy import v naprostém pořádku, množství lze samozřejmě ještě
jakkoliv upravit.

Teprve po kliknutí na zelené tlačítko

dojde k přenesení importovaných položek do

košíku a finální kontrole skladové dostupnosti na centrálním skladě.

Pokud se zobrazí toto okno, zobrazenou položku / položky nemáme momentálně skladem. Seznam
nedostupných položek lze vytisknout přes volbu „Tisk“.

Vše ostatní se v pořádku vložilo do košíku (pravý horní roh) a lze objednávky bez problémů dokončit.

Můj profil
Zde naleznete historii svých objednávek, faktur, dodacích listů, předobjednaných titulů a informace o
registračních údajích (včetně možnosti změnit heslo apod.).

Všechny zde uvedené dokumenty si můžete stáhnout v PDF formátu, případně v CSV, dokumenty lze
datumově filtrovat, případně přes číslo dokladu vyhledat.

