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Účel aplikace:
Aplikace WOP vznikla pro spedici za účelem příjmu objednávek v elektronické formě od jejich
obchodních partnerů, kteří tak mohou objednávky nejen zadávat, ale i sledovat jejich plnění.
Výhoda elektronické formy objednávek je v tom, že objednávky se mohu automaticky přenášet do
návazných firemních systémů ať už na straně spedice nebo partnera.

Technické informace:
Aplikace WOP je internetová aplikace provozována na veřejném internetu, takže přístup je
odkudkoliv. Pro vstup je nutné mít uživatelské jméno a heslo. Toto je přidělováno ze strany spedice.
WOP po programové stránce je tvořen pomocí technologie php a MySQL. A běží na webovém
hostingu u firmy IGNUM, s.r.o. (IČO: 26159708)
Link pro přístup: http://www.netcargo.org/SGMCBWOP
WOP je v majetku firmy SGM-CB s.r.o.,České Budějovice, provoz aplikace ale zajišťuje tvůrce aplikace
firma Netcargo s.r.o., která má u firmy IGNUM pronajatý webový hosting (druh: virtual managed
server).
Firma Netcargo zajišťuje funkčnost a vývoj aplikace na přání zákazníka tj. SGM-CB s.r.o.
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Uživatelský popis:
Přihlašovací obrazovka, kde uživatel použije vlastní přidělené přihlašovací jméno a heslo.
Na stejné jméno nemůže být přihlášeno více uživatelů. Takže není možné požadovat skupinový účet.
Každá objednávka si nese údaj o osobě, která ji vystavila.

Změna vlastního hesla:
Po přidělení hesla by si měl uživatel toto heslo změnit přes volbu „Správa“
Heslo by nemělo obsahovat diakritiku a naopak musí obsahovat alespoň jedno velké a malé písmeno
a alespoň jednu číslici a musí mít délku alespoň 7 znaků.
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Vytvoření nové poptávky:
Uživatel jako první vystavuje tzv. „Poptávku“, kterou odešle na spedici. Na spedici ji nacení a pokud
objednavatel s cenou souhlasí, potom provede závazné objednání a z „Poptávky“ se stane
„Objednávka“.
Formulář pro vystavení „Poptávky“ se zobrazí přes volbu „Příprava poptávky“

Údaje poptávky
Jako první údaj by se měl vyplnit plátce - pomocí červené ikony se rozbalí seznam plátců, ze kterého
klikem myši jednoho vybereme.

Pro vybraného plátce se nastaví sada „Nákl.středisek“. Jde o povinnou položku. Při kliku na ni se
objeví seznam pro výběr. (u některých obchodních partnerů tato položka není)
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Další povinná položka je „Typ zboží“. Vyplnění je obdobné jako u „Nákl.středisko“.

Položka „priorita“ může mít hodnoty „nízká“ nebo „VYSOKÁ“. Hodnota se nastavuje klikem na
položku.
Položka „Reference“ je nepovinný údaj pro využití zadavatelem.
Položka „Doplňkové instrukce“ slouží pro předání informací pro spedici, které platí pro celou
objednávku.
Položka „tonáž“ je automaticky (při zápisu) vyplňovaná položka, která určuje minimální nosnost
vozidla. Výpočet je na základě údajů ve zboží a respektuje nakládky a vykládky.
Položka „Typ přepravy“
hodnota může být: STANDARDNÍ nebo KOOPERACE nebo LETECKÁ nebo NÁMOŘNÍ
Hodnota se nastavuje dvojklikem
Položka „pojištění“ – jde o celkovou hodnotu zboží. Pokud je hodnota vyšší než 5 miliónů, potom
spedice SGM-CB připojišťuje. (U některých obchodních partnerů tato položka není)
Popis zadávání údajů o vlastním předmětu přepravy tj. odkud kam a co kde naložit a co kde vyložit.
(pro některé obchodní partnery nejde vytvářet více nakládek a více vykládek)
V aplikaci má poptávka charakter přepravy. Skládá se z jednotlivých tzv. úseků. Každý úsek je jedna
nakládka a jedna vykládka. Max 9 položek nakládaného zboží a max 9 položek vykládaného zboží.
Úseků může být do 25.
Nakládka i vykládka jsou nezávislé. Musí jim být přiřazeno pořadí. To se přiděluje dvojklikem na
červené pole obsahující pořadové číslo. Toto číslo se přiděluje automaticky, vždy první nepoužité
z řady. Tzn. že je použito: 1,2,5,6,7 … při dalším dvojkliku na neobsazené červené pole pořadí bude
přiděleno pořadí č. 3. Dvojlikem na již obsazené pole pořadí se dané pořadové číslo smaže a políčko
je tak uvolněné tj. vlastně změna pořadí.

Pořadí nakládky či vykládky lze nastavovat jen, pokud je vyplněna adresa !
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Adresa v jednotlivých úsecích se vyplňuje buď ručně, kompletně nebo se vybírá z adresáře.
1) Z adresáře se vybírá tak, že do položky „kód“ napíšeme nějaký text z adresy např. „Tábor“ a
pomocí kl.F5 nebo červenou šipkou vedle kódu adresy zobrazíme seznam záznamů
z adresáře, které obsahují řetězec „TABOR“ nebo „TÁBOR“ nebo „Tábor“ čili bez ohledu na
diakritiku. Z tohoto seznamu si klikem vybereme vhodnou adresu.
2) Druhý způsob výběru adresy z adresáře je pomocí tzv. našeptávače. Tj. do položky „název“
píšeme text, který by měl být v adrese obsažen a našeptávač nám nabízí a neustále upřesňuje
seznam vhodných položek z adresáře. Zde se bere zřetel na diakritiku.

Zboží se do „nakládky“ zapisuje ručně. Položky zboží nejsou povinné, ale ukládá se položka, která má
vyplněné kusy a Kg a balení. Je doporučeno vyplnit: všechny položky zboží.
Pokud chceme na nakládku přidat další položku zboží, použijeme tlačítko „+“

Pokud chceme zrušit položku zboží (nebo položky), potom ji označíme checkboxem a přes pravé
tl.myši použijeme volbu „odstranit označené zboží“. Toto platí jak pro nakládku, tak i pro vykládku.
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Na vykládku zboží zásadně kopírujeme z jedné nebo více nakládek. Opět zboží na nakládce pomocí
checkboxu označíme. Můžeme označit i několik položek zboží z jedné nebo více nakládek a pomocí
tl.“červená šipka“ na konkrétní vykládce překopírujeme označené zboží na danou vykládku. Pokud
zboží z nakládky chceme překopírovat na více vykládek, musíme na vykládce opravit počet ks a Kg
tak, aby součet odpovídal položce zboží na nakládce. Jinak poptávka jde sice uložit, ale nepůjde
odeslat na spedici.

Poslední důležitým údajem na každé nakládce i každé vykládce je datum a čas. Čas není povinný údaj,
ale datum „Od:“ je povinný. Pokud není vyplněn datum „Do“, předpokládá se, že je stejný jako „Od“.

Ukončení pořizování poptávky (rozpracovaná poptávka) a odeslání kompletní poptávky
Tvorbu poptávky lze kdykoliv ukončit prostým zápisem, tj. bez odeslání na spedici. Prostě „Poptávku“
uložíme tl.“Ulož“. Taková rozpracovaná poptávka nedostane finální kód ale kód provizorní tj.
pořadové číslo a datum a čas a bude zobrazena v seznamu rozpracovaných neodeslaných poptávek.
Z tohoto seznamu ji můžeme dvojklikem přesunout do editačního formuláře a pokračovat v její
kompletaci.
Vlastní odeslání kompletní poptávky se provádí tl.“Odešli pro spedici“. Po stisku tohoto tlačítka dojde
k zápisu poptávky, k její kontrole a pokud je vše ok, potom se poptávka očísluje tj. přidělí se kód např
MJS-201500100 a odešle se do poptávek viz volba menu „poptávky“ a formulář se vyčistí. Součástí
finálního odeslání poptávky na spedici je avizační mail.
Pokud však je v poptávce chyba, objeví se chybový seznam, ze kterého je patrné, co je třeba opravit.
Seznam křížkem v pravém horním rohu zavřete a údaje opravte či doplňte.
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Správa poptávek
Poptávka je odeslaný požadavek na přepravu, který má spedice přijmout a nacenit.
Pokud objednavatele s cenou na poptávce souhlasí, potom tuto poptávky tzv. odešle jako závaznou
objednávku k realizaci.
Volba „Poptávky“

Tato obrazovka obsahuje seznam poptávek primárně řazený podle stavu.
Poptávka může být ve stavu:
1) NOVÁ - čerstvě odeslaná na spedici, která ji ještě ani neotevřela
2) Akceptovaná – spedice poptávku alespoň otevřela a tím ji vzala na vědomí = akceptovala
3) CENA – spedice poptávku nacenila a poptávka čeká na poptávajícího, jestli bude s cenou
souhlasit – tj. čeká se na závazné objednání. Operace „nacenění“ vyvolá odeslání
informačního e-mailu na adresu vlastníka poptávky. Adresu musí mít zadanou ve svém účtu.
4) PŘEC. – poptávající nesouhlasí s cenou a žádá spedici o přecenění
5) STORNO – nedošlo k dohodě a poptávající poptávku stornoval
Změna poptávky se provádí přes editační formulář, který se vyvolá dvojklikem na řádek, kde je
uvedena požadovaná poptávka.

Je dobré upozornit, že každá akce by měla být doplněna upřesňujícím komentářem. Tento komentář
je potom vidět v historii poptávajícího nebo spedice.
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Poptávku může uživatel, který ji vytvořil, vrátit do přípravy a upřesnit ji. „Přípravou“ se myslí editační
formulář pro vytvoření nové poptávky – volba „Příprava poptávka“. Vrácení do přípravy se provádí
přes nabídku v pravém rohu editačního formuláře poptávky.

Pokud poptávající s cenou souhlasí, poptávku závazně objedná přes tl. „závazně objednat“ a tím
poptávka zmizí ze seznamu poptávek a objeví se v seznamu objednávek a zde čeká na realizaci.
Poptávku lze tisknout buď ze seznamu (na konci řádku je tiskárnička) nebo z editačního formuláře.
Formát tisku je pdf dokument (je nutné mít nainstalován AdobeReader).
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Správa objednávek
Objednávka je závazně odeslaná poptávka. Odeslání vždy provádí poptávající.
Základní obrazovkou správy objednávek je volba v hlavním menu „přehled objednávek“.

Přehled obsahuje objednávky za určitého partnera (resp.divizi) a základní třídění je podle stavu.
Seznam obsahuje maximální počet položek 1000, ale menší počet lze nastavit výběrem z několika
možných hodnot
Některé sloupce seznamu umožňují výběr tj. mohu zadat řetězec, který v daném sloupci hledám. Lze
vybírat jen podle jednoho sloupce.
Např. sloupec „Poptává“, kde je zkratka uživatele, který objednávku zadal.

Kurzor nastavím na požadovaný sloupec, stisknu pravé tlačítko myši a pod záhlavím seznamu se
objeví textové pole. Zde zadám řetězec a stisknu kl.Enter. Vypíše se seznam těch objednávek, které
v daném sloupci obsahují zadaný řetězec.
Pokud se nevypíše žádný řádek, potom původní plný seznam vyvoláme klikem na volbu „přehled
objednávek“.
Podle některých sloupců lze seznam také třídit.
Např. sl.“ze dne“ – klikneme na záhlaví sloupce „ze dne“

V záhlaví třídícího sloupce se před textem ukáže „šipečka“, která směřuje nahoru či dolů podle směru
třídění. Směr třídění se mění opakovaným klikem na záhlaví.
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Přehled objednávek umožňuje export do excelu přes ikonu vlevo pod seznamem. Stažený soubor je
excelovský XML soubor. Pokud chcete klasický soubor s příponou XLS nebo XLSX, potom je nutné
tento XML soubor si takto uložit.
Příklad XML-souboru objednávek:

Vlastní správa objednávek se provádí v editačním formuláři, který vyvoláme klikem na objednávku,
kterou chceme upravovat. Upravovat znamená, že doplníme některé datumy.
Datum pro přípravu (příprava) – tj. zahájení prací na realizaci závazné objednávky.
Datum zahájení přepravy – tj. datum kdy auto najíždí na první nakládku
Datum ukončení přepravy (ukončení) – tj.datum kdy dopravce považuje přepravu za ukončenou.
Nicméně význam těchto datumů a časů záleží na každém provozovateli aplikace.
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Formulář obsahuje také textové pole „přikládka k:“ – do tohoto pole se zapisuje objednávka, ke které
se tato právě upravovaná objednávka přikládá.
Při uložení změn v editačním formuláři se v případě vyplnění datumu „příprava“ se na pozadí
vygeneruje soubor pro spediční sw iCargo, do kterého se tento soubor, resp.tato objednávka přenese
(nikoliv automaticky, ale na pokyn disponenta).
Pro novou objednávku se při importu do iCarga zakládá nová přeprava. V případě, že objednávka je
označena jako přikládka tj. má vyplněnou objednávku (hlavní objednávku), ke které se má přiložit,
v iCargu se tato hlavní objednávka a její přeprava najde a importovaná objednávka se přidá na tuto
přepravu přepravu. Čili přeprava v iCargu může obsahovat několik objednávek, z nichž jedna je vždy
hlavní a musí být do iCarga importována jako první.
Editační formulář obsahuje nabídku „dopňkové funkce“

Doplňková funkce – „odeslat objednávku do iCarga“ – někdy je potřeba přenést opakovaně
objednávku do spedičního iCarga.
Doplňková funkce – „vrátit objednávku do poptávek“ – někdy je nutné objednávku například jinak
nacenit, což lze udělat jen v poptávkách. Nebo se objednavatel a spedice domluvili na stornu apod.
Tyto doplňkové funkce jsou určeny pro disponenty spedice.
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Reporty
Reporty jsou koncipovány jako „měsíční reporty“, „roční reporty“ a „ostatní reporty“.
Měsíční a roční report jsou rutinní reporty za jednoho či více partnerů (divizí). Ostatní reporty jsou
specializované bez předem dané periody.

Měsíční reporty:

Volba „měsíční reporty zatím obsahuje jen jeden report. Report je opět ve tvaru XML, který odpovídá
standardu MSExcelu.
Pro jeho vygenerování je třeba vybrat alespoň jednoho partnera a určit měsíční období v rámci
jednoho roku.
Příklad hlavičky měsíčního reportu:

Reporty lze doplňovat pro potřeby ať už provozovatele SGM s.r.o. nebo pro jejího obchodního
partnera.
Vždy ale na základě podrobné specifikace od SGM s.r.o.
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