
WEB ISA

INTERNETOVÁ PRODEJNÍ APLIKACE



ÚVOD DO ISA

Több 

termékvonal

K dispozici pro 
zákazníky MOL 

Česká 
republika, s.r.o. Uživatel se 

registruje a 
přihlašuje na 

Partner Portále 
skupiny MOL

Dostupné na 3 
platformách: 

web, Android, 
iOS ISA poskytuje 

kompletní řídící 
panel pro vaše 

objednávky, 
dodávky a 

faktury

Základem 
systému je 

platné 
velkoobchodní 
partnerství se 

zákazníkem

Pro další 
informace se 

obraťte na svého 
obchodního 

zástupce nebo na 
zákaznický servis!

INTERNET SALES APPLICATION (ISA)



ISA HLAVNÍ NABÍDKA
HORNÍ LIŠTA 

Zde je vidět uživatelské jméno, název 
společnosti, SAP ID, e-mail

Můžete nám poslat zprávu a náš zákaznický 
servis Vás bude brzy kontaktovat!

Uživatelský manuál 
je dostupný zde

ISA je dostupná i v anglickém jazyce

Tímto tlačítkem 
můžete vždy přejít 
do hlavní nabídky

Zde vidíte číslo verze 
aplikace WebISA

Tlačítko pro odhlášení



ISA HLAVNÍ NABÍDKA
DLAŽDICE – ZÁKLADNÍ FUNKCE



KONTRAKTY

Kliknutím na tlačítko Filtr se 
zobrazí seznam kontraktů

Vaše kontrakty budou 
zobrazeny s hlavními údaji (v 
případě různých parit budou 

kontrakty násobeny)

Poklikem na řádek 
kontraktu jsou zobrazeny 

další podrobnosti 
(produkty, dodací místa)



MANUÁLNÍ OBJEDNÁVKA
Kliknutím na tlačítko Nový

otevřete formulář pro zadání 
Vaší objednávky!

Kliknutím na tlačítko Přidat předchozí objednávku 
zkopírujete svou poslední platnou objednávku!



MANUÁLNÍ OBJEDNÁVKA
OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ - 1

Vyplňte formulář podle 
svých potřeb. Pole s pouze 
jednou možností budou 
předvyplněna automaticky

Vyberte příslušný kontrakt na základě 
parity a typu obchodu (TERM, SPOT)

Zde vyberte dodací místo:
- v případě parity CPT nebo DAP – vybrat konkrétní dodací místo
- v případě parity FCA nebo CPT SK – příjemce se doplní 

automaticky

V případě SPOT objednávek prosím vždy 
vyplňte domluvenou cenu ( + v případě 

parity CPT i cenu dopravného).
Dále dopňte jakoukoliv poznámku, 

pokud nějaká existuje (speciální 
požadavky k doručení atd).

Nepovinné pole. Vaše interní číslo 
objednávky, pokud ho doplníte, bude 
zobrazeno na faktuře.

Zde vyberte dopravce

Zde můžete vybrat rozpětí platnosti 
objednávky (požadavek na dodání, nebo 
uvolnění objednávky pro vlastní odběr)

Vyberte terminál, kde bude 
objednávka uvolněna, nebo 
odkud bude zboží zavezeno



MANUÁLNÍ OBJEDNÁVKA
OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ - 2

Zde vyberte produkt a 
doplňte množství!

Klikněte na tlačítko 
Uložit!

Klikněte na tlačítko Přidat
– do objednávky je možné 

vložit několik produktů.

Je možné smazat již 
vybraný produkt



Kliknutím na tlačítko Odeslat všechny 
objednávky, dojde k odeslání objednávek 

do interního systému MOL

Můžete vytvořit tolik objednávek, kolik chcete

Před odesláním objednávek do systému 
klikněte na tlačítko Informace o kreditu –
zobrazí se prozatím dostupný kreditní limit

MANUÁLNÍ OBJEDNÁVKA
OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ - 3

Uložené, ale ne odeslané objednávky 
můžete upravovat nebo mazat. Po odeslání 

objednávky může jen zákaznický servis 
provést úpravy nebo zrušení.



OBJEDNÁVKA Z HROMADNÉHO SOUBORU
MOŽNOST NAHRÁNÍ VÍCE OBJEDNÁVEK Z EXCEL 
SOUBORU

Nahrajte předvyplněný Excel soubor s vašimi objednávkami namísto 
ručního záznamu objednávek – vytvořte tak více objednávek jedním 
krokem. Excel soubor je uložen společně s uživatelským návodem.



PŘEHLED
FILTROVÁNÍ

Můžete vybrat přehled objednávek, 
faktur a zálohových faktur.

Můžete filtrovat podle konkrétního 
SAP nebo ISA čísla objednávky. Pokud 

tak učiníte, ostatní filtry nebudou 
aktivní.

Výchozí rozsah dat je nastaven na aktuální datum mínus 
dva měsíce (datum OD) a plus jeden měsíc (datum DO). 

Maximální rozsah může být 3 měsíce (90 dní).

Můžete filtrovat objednávky 
v různých stavech.

Po dokončení zadání 
klikněte na tlačítko Filtr.



Vaše objednávky můžete vidět ve třech sekcích:
1. část – hlavní údaje o objednávkách
2. část – informace o produktech vybrané objednávky
3. část – informace o dodávce vybraného produktu

PŘEHLED
VÝSLEDKY MONITOROVÁNÍ – PŘEHLED OBJEDNÁVEK

Můžete skrýt 
panel filtrování

Výsledky si můžete 
stáhnout do Excel souboru.

Těmito tlačítky můžete 
upravit rozložení sloupců 
(popřehazovat umístění).



Rendelés manuálisan

PŘEHLED
VÝSLEDKY MONITOROVÁNÍ – ÚDAJE OBJEDNÁVEK

Pro založení objednávky existují 4 statusy:

Nový: vaše objednávka stále čeká na zpracování v našem interním systému
Blokováno: vaše objednávka je zablokována z různých důvodu – nedostatečný limit, splatné saldo faktur atd.
Povoleno: vaše objednávka je připravena k vyzvednutí nebo k dodání
Zrušeno: vaše objednávka je smazána na základě vzájemné dohody – může smazat pouze pracovník zákaznického servisu

První část obsahuje hlavní údaje o každé objednávce, 
jako jsou ID objednávky, parita, terminál, dopravce atd.



Rendelés manuálisan

PŘEHLED
VÝSLEDKY MONITOROVÁNÍ – ÚDAJE PRODUKTŮ

Druhá část zobrazuje informace o produktu vybrané 
objednávky – množství, cenu, daň atd.

Status produktu odráží status objednávky v první fázi:

Nový
Blokováno
Povoleno
Zrušeno
Dodáno: vaše objednávka byla doručena nebo vyzvednuta



Rendelés manuálisan

PŘEHLED
VÝSLEDKY MONITOROVÁNÍ – DALŠÍ STATUSY

Pokud je vaše objednávka vyfakturována, objeví se další statusy:

Fakturováno: faktura za vaši objednávku je k dispozici a dosud není splatná
Zaplaceno: faktura byla uhrazena
Po splatnosti: faktura nebyla uhrazena přestože již byla splatná – tzn. je po splatnosti

Pole s modrým pozadím 
znamenají, že data 

objednávky byla upravena 
na straně pracovníka 
zákaznického servisu.



Rendelés manuálisan

PŘEHLED
VÝSLEDKY MONITOROVÁNÍ – ÚDAJE DODÁVKY

Třetí část zobrazuje informace o dodávce ve vybrané objednávce, 
například přesné datum nakládky, naložené množství atd.



PŘEHLED
VÝSLEDKY MONITOROVÁNÍ – ZOBRAZENÍ DETAILU OBJEDNÁVKY

Dvojklikem na řádek objednávky se zobrazí souhrnná 
obrazovka se všemi informacemi objednávky.
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Rendelés manuálisan
PŘEHLED
SLEDOVÁNÍ FAKTUR

Nastavte filtr pro sledování faktur.

Můžete filtrovat podle konkrétního 
SAP čísla faktury. Pokud tak učiníte, 

ostatní filtry nebudou aktivní.

Výchozí rozsah dat je nastaven na 
aktuální datum mínus dva měsíce 

(datum OD) a plus jeden měsíc 
(datum DO). Maximální rozsah 

může být 3 měsíce (90 dní).

Faktury můžete filtrovat podle data 
vystavení nebo data splatnosti.

Můžete filtrovat objednávky v různých 
stavech.

Po dokončení zadání klikněte na tlačítko 
Filtr.



PŘEHLED
VÝSLEDKY MONITOROVÁNÍ

První část obsahuje hlavní údaje o faktuře, jako je její číslo, 
celková hodnota, datum vystavení, datum splatnosti atd.

Druhá část obsahuje 
informace o objednávce. 

Kliknutím na ID objednávky se 
zobrazí okno s podrobnostmi.

Zobrazují se statusy faktur:

Fakturováno: faktura za vaši objednávku je k dispozici a dosud není splatná
Zaplaceno: faktura byla uhrazena
Po splatnosti: faktura nebyla uhrazena přestože již byla splatná – tzn. je po splatnosti



PŘEHLED
PŘEHLED ZÁLOH

Nastavte filtr pro sledování přehledu záloh.

Můžete filtrovat podle konkrétního SAP 
čísla zálohové faktury. Pokud tak učiníte, 

ostatní filtry nebudou aktivní.

Výchozí rozsah dat je nastaven na 
aktuální datum mínus dva měsíce 

(datum OD) a plus jeden měsíc 
(datum DO). Maximální rozsah může 

být 3 měsíce (90 dní).

Po dokončení zadání 
klikněte na tlačítko Filtr.



Rendelés manuálisan
PŘEHLED
VÝSLEDKY MONITOROVÁNÍ

První část obsahuje hlavní údaje o zálohové 
faktuře, například číslo, celkovou hodnoty k 

zaplacení, název banky atd.

Druhá část obsahuje informace o 
objednávce. Kliknutím na ID objednávky se 

zobrazí okno s podrobnostmi.



DATOVÉ SLUŽBY
STAŽENÍ VÝSLEDKŮ

Reporty je možné stáhnout 
do Excel souboru



INFORMACE O KREDITU

Na základě našich 
záznamů v interním 

systému můžete vidět 
zůstatek kreditního 

limitu v reálném čase.



ZPRÁVY
UŽITEČNÉ INFORMACE

Zde získáte užitečné informace o našem 
provozu (např. omezení příjmu objednávek 

ve státních svátcích atd.)


