Poptávkový systém ver.2 - Psychiatrická nemocnice Dobřany.
Přihlašovací obrazovka
Po vyplnění uživatelského jména a hesla kliknout na tlačítko "Přihlásit se".
V případě přihlášení pouze obchodníka, je nutné zaškrtnout pole "Přihlášení obchodníka".

Zprávy
Přehled veškerých zpráv s možností filtrování ( Jen nepřečtené / Všechny zprávy )
U zpráv se do systému zaznamenává datum a čas otevření zprávy ( Zobrazeno ).

Poptávky
Přehled aktuálních poptávek. Každou poptávku je možné exportovat do CSV formátu kliknutím na ikonu "Export"
a následně importovat kliknutím na ikonu "Import". Pro vytvoření nabídky přímo na stránkách kliknout na ikonu
"Vytvořit nabídku"

Jak zaslat nabídku prostřednictví souboru CSV:
1. Klinou na ikonu export

2. Otevřít soubor export.csv. Při otevírání souboru nastavit znakovou sadu na Východní Evropa (Windows1250/WinLatin 2), výchozí jazyk čeština, odděleno pomocí středníku.

3. Doplnit ceny do sloupce "Cena"

4. Uložit změny
5. Kliknout na ikonu Import, vybrat soubor export.csv a kliknout na tlačítko Nahrát.

Vytvoření nabídky přímo na stránce poptávky:
Pro vytvoření nabídky je nutné vyplnit cenu za jednotlivé položky a souhlasit s obchodními podmínkami.
V případě, že zboží nemáte momentálně v nabídce, cenu ve formuláři nevyplňujte ( pole pro cenovou nabídku ve
formuláři ponechejte prázdné ). Tlačítkem "Načíst poslední cenovou nabídku" je možné načíst poslední uložené ceny
položek do nabídky. Kliknutím na tlačítko "Nabídnout" je nabídka odeslána. Nabídku je možné kdykoliv upravovat až
do termínu uzávěrky nabídky.

Archiv poptávek
Přehled archivovaných poptávek. Každou poptávku je možné exportovat do CSV formátu kliknutím na ikonu Export.
Uložené cenové nabídky na poptávky jsou ke stažení v PDF dokumentu kliknutím na ikonu PDF. Pro zobrazení
celkového seznamu zboží poptávky, kliknout na modrou ikonu +

Objednávky
Přehled objednávek, pro detail objednávky kliknout na ikonu lupy.

Objednávku je možné tisknout do PDF po jejím potvrzení kliknutím na zelené tlačítko "potvrdit".

Profil
Možnost upravovat údaje dodavatelů včetně přidávání jednotlivých obchodníků pro zvolený sortiment zboží.
Pole dodavatele: Příjmení, Jméno / Název firmy, Ulice, Město, PSČ, IČO, DIČ, E-mail, Telefon, Fax, Referent firmy,
Bankovní spojení, Poznámka, Uživatelské jméno, Heslo, Sortiment.
Pole obchodníci: Jméno obchodníka, E-mail, Telefon, Sortiment, Uživatelské jméno, Heslo.

