myISA
NÁVOD PRO ANDROID
molcesko.cz

Obsah
Úvod		

4

Přihlášení do aplikace myISA

4

Nastavení mPIN

5

Možnosti profilu

7

Nastavení notifikace

7

Změna hesla

8

Zákaznický servis

9

Verze aplikace

10

O aplikaci

11

Pomoc

12

Odhlášení

13

Menu Zprávy

14

Zprávy - Objednávka

15

Zprávy - Dodávka

21

Zprávy - Faktura

22

Menu Objednávka

23

Zaznamenání objednávky

23

Informace o kreditním limitu

29

Menu Přehled

30

Přehled Objednávka a Dodání

31

Přehled Záloh

33

Přehled Faktur

35

Úvod
Přihlášení do aplikace myISA

Nastavení vašeho mPIN

V případě, že nejste uživatelem Partner Portálu, zažádejte si o registraci zadáním potřebných informací.

Při prvním přihlášení musíte zadat šestimístný kód mPIN, který si sami zvolíte. Používání
jednoduchých kombinací (např. „123456“ nebo „000000”) není dovoleno. Na obrazovce
se zobrazí pravidla pro nastavení mPIN.

V případě, že jste uživatelem Partner Portálu, zadejte své uživatelské jméno a heslo
a poté stiskněte tlačítko Přihlásit se.
V případě, že jste uživatelem Partner Portálu, ale neznáte své heslo, požádejte o nové
heslo na odkazu Zapomenuté heslo zadáním svého uživatelského jména.
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Po zvolení svého kódu budete vyzváni k jeho zopakování.
V případě, že si pak během používání aplikace nemůžete vzpomenout na mPIN, existuje
možnost jej resetovat. V tomto případě se musíte znovu přihlásit uživatelským jménem
a heslem a poté zadat nový mPIN.
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Úvod

Možnosti profilu
Nastavení notifikace

Pokud je na mobilním zařízení k dispozici biometrické ID (faceID nebo touchID), lze se
přihlásit tímto způsobem bez nutnosti zadávat mPIN.
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Tlačítka na pravé straně lze použít k zapnutí nebo vypnutí typů oznámení (notifikací),
které chcete dostávat. Zprávy budou přijímány nezávisle na tomto nastavení.
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Možnosti profilu
Změna hesla

Zákaznický servis

Heslo lze změnit na Partner Portálu, proto vás toto menu přesměruje na příslušné okno
Partner Portálu.

Můžete kontaktovat Velkoobchodní zákaznický servis společnosti MOL Česká republika
vyplněním formuláře v této nabídce. Pole Předmět a Zpráva jsou povinná. Není nutné
poskytovat kontaktní údaje, protože je dostaneme s vaší zprávou automaticky. Odpovíme
na vaši e-mailovou adresu nebo vám zavoláme na telefonní číslo, které máte zaregistrované ve vašem ISA účtu.
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Možnosti profilu
Verze aplikace

O aplikaci

V případě, že je k dispozici nová verze aplikace, objeví se tlačítko Aktualizovat a po jeho
stisknutí budete přesměrování do Google Play.

Zde je k dispozici krátký popis aplikace myISA.
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Možnosti profilu
Pomoc

Odhlášení

Po zvolení této možnosti budete přesměrováni na stránky molcesko.cz, kde je uložen
tento návod.

Po odhlášení je nutné znovu zadat uživatelské jméno a heslo Partner Portálu. V jiných
případech (např. odemknutí zámku obrazovky) lze ke spuštění aplikace použít kód mPIN
nebo biometrické ID (např. FaceID nebo touchID).
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Menu Zprávy
Zprávy jsou uloženy v aplikaci po dobu 30 dnů.

Zprávy - Objednávka

Zprávy jsou vysvětleny na ukázce zpráv objednávek. Stejná funkce je k dispozici i pro
ostatní typy zpráv (Dodávka nebo Faktura).

Po zvolení Zobrazit všechny zprávy se zobrazí seznam všech zpráv ke kategorii Objednávka, bez ohledu na produktovou linii nebo produkt.

Číslo v dolní části menu, které je vedle ikony Zprávy, ukazuje celkový počet nepřečtených
zpráv.
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Menu Zprávy
Přečtené zprávy jsou zobrazeny světle šedou barvou, zatímco nepřečtené zprávy jsou
zobrazeny černou barvou. Žlutou hvězdou je možné označit zprávy jako důležité. Zprávy je
možné filtrovat (nepřečtené, přečtené, důležité) pomocí tlačítek ve spodní části displeje.

Vybrané zprávy jsou označené fajfkou na světle zeleném pozadí.

V pravém horním rohu se nachází ikonka „tužka“, kterou je možné upravit více vybraných
zpráv.

Je možné vybrat pouze některé  zprávy, nebo všechny najednou. V případě úpravy zpráv
jsou možné následující kroky:
•
Označit jako přečtené/Označit jako nepřečtené (obálkou v dolním menu)
•
Označit jako důležité (hvězdou v dolním menu)
•
Vymazat (symbol koše v dolním menu)
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Je možné vybrat  všechny zprávy najednou a to fajfkou v levé dolní části menu.
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Menu Zprávy
Každá zpráva se dá také upravit přejetím prstu. V tomto případě jsou dostupné následující
úpravy:
•
Označit jako přečtené/Označit jako nepřečtené – přejetím prstu zleva doprava
•
Vymazat – přejetím prstu zprava doleva
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V případě zvolení tlačítka Vymazat je požadováno potvrzení. Smazání je nevratné.
DŮLEŽITÉ: Smazání notifikace objednávky NEZNAMENÁ, že je objednávkový dokument
smazán z objednávkového systému. Úplné smazání objednávky je možné pouze telefonicky přes zákaznický servis.
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Menu Zprávy
Zprávy - Dodávka
Rozkliknutím zprávy ze seznamu se zobrazí podrobná informace.

Spravování těchto zpráv je stejné jako v případě zpráv objednávek.

Ukázka zprávy: detail objednávky.

Ukázka zprávy: detail dodávky.
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Menu Zprávy

Menu Objednávka

Zprávy - Faktura

Zaznamenání objednávky

Spravování těchto zpráv je stejné jako v případě zpráv objednávek.

Stisknutím pravého dolního tlačítka s názvem Vytvořit novou objednávku otevřete formulář pro zaznamenávání údajů o objednávce.

Ukázka zprávy: detail faktury.
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Je nutné vyplnit povinná pole – jsou označená hvězdičkou (pozor: pole, která jsou
automaticky předvyplněná, nepůjdou přepsat). V případě, že máte jen jednu obchodní
možnost (např. jeden druh kontraktu, jedno závozní místo), budou tato pole automaticky
předvyplněná.
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Menu Objednávka
Do  poznámky je nutné v případě SPOT objednávek uvést cenu (v případě parity CPT
i cenu dopravného). V případě parity CPT SK je do poznámky nutné uvést i hraniční
přechod.

Do volného textového pole v poli Poznámka můžete kromě ceny zadat telefonní
číslo kontaktní osoby, nebo jinou poznámku důležitou pro dodání – např. tel. číslo
pro dopravce atd.

Vyplnit pole s výběrem produktu a množstvím. Je možné vyplnit několik produktů
do jedné objednávky - vždy tlačítkem Přidat produkt.

Po vyplnění všech povinných polí lze objednávku uložit pomocí tlačítka Uložit objednávku
v dolní části obrazovky.
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Menu Objednávka
Do seznamu objednávek, které lze odeslat pomocí tlačítka Odeslat všechny objednávky,
můžete přidat více objednávek – vždy tlačítkem Vytvořit novou objednávku. Uložené, ale
neodeslané zprávy budou smazány o půlnoci.

26

Zobrazí se dotaz k potvrzení odeslání objednávky do interního systému MOL CZ. Po odeslání se zobrazí informace o úspěšném provedení.
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Menu Objednávka
Informace o kreditním limitu
Uloženou ale neodeslanou objednávku je možné odstranit přejetím prstu (zprava doleva).
Před smazáním objednávky je vyžadováno potvrzení.
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Váš aktuálně dostupný zůstatek kreditu je vždy zobrazen v horním řádku menu Objednávky.
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Menu Přehled
Přehled Objednávka a Dodání
Stisknutím tlačítka Filtr se zobrazí všechny objednávky zaznamenané za poslední 1 měsíc.
Pokud hledáte konkrétní objednávku, můžete zadat ISA ID nebo SAP ID objednávky
(v tomto případě nejsou zohledněna filtrovací pole týkající se data). Na panelu filtru můžete zvolit typ dodávky nebo status objednávky atd. Můžete také definovat časové období
záznamu objednávky nebo data dodání. Maximální rozsah pro nastavení dat je 30 dní.
Pokud vyhovuje kritériím filtru více než 50 objednávek, objeví se vyskakovací zpráva
a můžete se rozhodnout, zda chcete načíst všechny objednávky nebo ne. Vezměte
prosím na vědomí, že to může způsobit zvýšený přenos dat.
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Menu Přehled
Výše uvedené značky označují stav objednávek podobně jako v aplikaci ISA:
•
Nový
•
Přijato
•
Zrušeno
•
Dodáno
•
Blokováno

Přehled Záloh
Stisknutím tlačítka Filtr jsou zobrazeny všechny zálohové faktury vydané za poslední
1 měsíc. Pokud hledáte konkrétní zálohovou fakturu, můžete zadat její ID (v tomto případě nejsou zohledněna filtrovací pole týkající se data). Na panelu filtru můžete také vybrat
datové rozpětí. Maximální rozsah je 30 dní.

Po výběru dané objednávky se zobrazí další podrobnosti (produkt a je-li k dispozici dodávka).
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Menu Přehled
Přehled Faktur
Po výběru dané zálohové faktury se zobrazí další podrobnosti.
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Stisknutím tlačítka Filtr jsou zobrazeny všechny faktury vydané za poslední 1 měsíc. Pokud
hledáte konkrétní  fakturu, můžete zadat její SAP ID (v tomto případě nejsou zohledněna
filtrovací pole týkající se data). Na panelu filtru můžete také vybrat datové rozpětí. Maximální rozsah je 30 dní.
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Poznámky

Poznámky

