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Oblíbené
Uložte požadované druhy zboží do oblíbených 
položek tím, že tyto přidáte do seznamu ob-
líbených položek.

Nabízí Vám to následující výhody:

• Rychlejší přímé vyvolání skupiny položek
• Rychlejší zobrazení cenových tabulek
     a stavu na skladu
• Strukturované zobrazení Vámi vybraných 
 položek

Kde najdu oblíbené položky?
 Po úspěšném přihlášení na našem zákaznickém 
portálu se můžete dostat do oblíbených položek 
přes menu myheco. 

Jak si vytvořím oblíbené položky?
   Váš seznam oblíbených položek je prázdný – 
takhle uložíte položku jako oblíbenou.

Kliknutím na hvězdičku      můžete položku přidat 
do Vašeho osobního seznamu oblíbených polo-
žek    . Dalším kliknutím můžete položku z Vašeho 
seznamu oblíbených položek zase odebrat.

Máte několik možností jak přidat položky  
do seznamu oblíbených položek.

... ze seznamu doporučení
   Seznam doporučení se vytváří automaticky z 
Vašich „často prohlížených“ položek.

Seznam doporučení „často prohlížené“ se 
objeví jen u prázdného seznamu oblíbených 
položek a Vám se bude zobrazovat vpravo na 
seznamu oblíbených položek jen tak dlouho, 
dokud nevytvoříte oblíbenou položku.

... z oblasti výrobků
Položku v základních údajích můžete označit jako 

oblíbenou.
Dále máte možnost oblíbené položky vytvořit nebo 
i odstranit vpravo pod „podobné položky“, „často 
prohlížené“ a „naposledy prohlížené“.
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Kde se zobrazují moje oblíbené položky?
Vaše oblíbené položky se Vám zobrazují jak v 
oblasti výrobků, tak také ve Vašem seznamu 
oblíbených položek.

... v oblasti výrobků

   Výběr Vašich oblíbených položek najdete v 
oblasti výrobků na pravé straně pod 
„Oblíbené“.

Vaše „Oblíbené“ se zobrazí vpravo jen 
tehdy, pokud jste vytvořili položku z 
vybrané skupiny položek jako oblíbenou 
položku.

Příklad: Pokud se nacházíte ve skupině při-
vařovacích fi tinek, zobrazují se Vám vpravo 
jen oblíbené položky ze skupiny přivařo-
vacích fi tinek! 

... ve Vašem seznamu oblíbených položek 

     Celkový přehled Vámi vytvořených oblíbených 
položek můžete vidět, pokud přejdete v menu 
myheco do „Oblíbené“. 

     Zde se zobrazují Vaše oblíbené položky 
seskupené podle skupiny výrobků.

Další informace
Hledáte-li další informace nebo kontaktní osobu 
pro náš zákaznický portál myheco, obracejte se 
prosím na:

Angelina Heling
Marketing
Tel. +49 7232 36 55–518 
Fax +49 7232 36 55–818 
angelina.heling@heco.de
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