
Krátký návod
myheco zákaznický portál

»Prohlédněte si všechny detaily od dostupnosti  
jednotlivého druhu zboží až po sledování zásilky« 

Nabídky a zakázky
• V přehledu se Vám Vaše nabídky, příp. zakázky 
 ukazují setříděné a seskupené. 

• Navíc máte možnost nahlížet do nabídek, příp. 
 zakázek svých kolegů, kteří rovněž používají  
 myheco.

• V přehledu Vašich zakázek Vám ukážeme  
 navíc stav zakázky, podle kterého můžete  
 i filtrovat.     +

Nabídky starší než tři měsíce a zakázky, které 
jste již uhradili, se v přehledu už neukazují.

Jak se dostanu do detailního náhledu  
své nabídky, příp. zakázky?
• Nakliknutí možnosti „Ukazát detaily“       v  
 posledním sloupci přehledu Vás přesune přímo  
 do položkového náhledu Vaší nabídky, příp.  
 zakázky. 

V detailním náhledu se lze vedle položkového 
náhledu dostat do rejstříků „Nabídkové údaje  
příp. Objednávka data“ a „Dokumenty“,  
stejně jako přímo z Vašich zakázek do rejstříku  
„Sledování zásilky“. 

Pozice
• V rejstříku „Pozice“ se Vám ukazují všechna data 
 související s položkami zboží, které jste poptali, 
 příp. objednali.

Můžeme-li Vám nabídnout alternativní výrob-
ky, ukazují se přímo pod původně poptanými 
položkami v položkovém náhledu. 

Kde lze zjistit dostupnost mých  
položek zboží?
• Pomocí ikony Info      si můžete nechat ukázat 
 dostupnost jednotlivé položky proti našim 
 aktuálním skladovacím zásobám, stejně jako  
 vývoj stavu. 
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• V položkovém náhledu Vašich zakázek se Vám 
 navíc v posledním sloupci ukáže „nedodané 
 množství“.  

Jestliže jsou již (zčásti) vyexpedované  
položky zakázky, zavede Vás link „Kom-
pletní dodávka“, příp. „Částečná dodávka“     
přímo do rejstříku „Sledování zásilky“.

Zobrazí se mi mnou požadované  
atesty?
• Jestliže jste si k určité položce vyžádali atest 
 (certifikát), ukáže se Vám příslušný typ atestu  
 v položkovém náhledu pod materiálem.

V položkovém náhledu Vašich zakázek Vás 
druh atestu jako přímý link zavede do naše-
ho atestového portálu, kde lze odpovídající 
atest rovnou stáhnout.

Nabídkové údaje/Objednávka data
• V rejstříku „Nabídkové údaje příp. objed- 
 návka data“ najdete všechny informace k 
 Vašim platebním a dodacím podmínkám.

Sledování zásilky
• V rejstříku „Sledování zásilky“ se Vám ukazují 
 všechny informace okolo stavu zpracování Vaší 
 zásilky.

Lze vidět stav mé zakázky?
• Ve sloupci „Stav balení“ se Vám ukazuje 
 aktuální stav Vaší zásilky.   

• U našich zasilatelství „Balíková služba DPD“ a 
 „Spedice EMONS“ Vám navíc nabízejí mož- 
 nost naživo sledovat expediční stav Vaší zásilky 
 pomocí sledovacího čísla/čísla balíku.
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Dokumenty
• V rejstříku „Dokumenty“ lze nahlédnout do 
 všech dokumentů souvisejících s nabídkou, 
 příp. zakázkou a odtud je lze přímo  
 stáhnout. 

Vámi požadované atesty lze stáhnout 
přes link „Ke stažení“ v našem atestovém 
portálu.

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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