Manuál pro Zákaznický servis CCS
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1. PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU
Zákaznický
servis
je
přístupný
přes
www.ccs.cz,
Klientská
zóna
odkaz
https://efnservis.ccs.cz/WWW_UI/Pages/Public/Login.aspx. V obrazovce přihlášení zadejte“ z“
(malé písmeno) pro CZ domácí zákazníky, „u“ pro UTA/CCS a „s“ pro SK zákazníky a dále
zákaznické číslo do kolonky uživatel a do kolonky heslo zadejte heslo, které jste obdrželi od
CCS nebo heslo, které jste si sami změnili.
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2. VÝBĚR Z MENU
Na levé straně se zobrazí menu, ze kterého můžete vybírat požadované informace nebo akce.
Pokud máte sloučeno několik zákaznických čísel, vybíráte si požadovanou společnost v horní
části obrazovky v rozbalovacím poli „Název společnosti“(označeno červeně). V pravém horním
rohu je číslo zákazníka, pod kterým proběhlo přihlášení (označeno zeleně) a na levé straně je
pod logem CCS vidět název a číslo zákazníka, který je v danou chvíli vybrán a lze s ním dále
pracovat (značeno modře).
Na této domovské stránce se objevuje rovněž informace o kartách, které jsou v obnově anebo
„Zprávy“ (označeno žlutě), které obsahují různé aktuální informace.
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VYHLEDÁVÁNÍ

Na domovské stránce je pole „Vyhledat“ a zároveň v hlavním menu na levé straně obrazovky
je obrazovka „Vyhledat“ (označeno červeně). Zde zadejte do pole minimálně tři znaky a
klikněte na lupičku vpravo (označeno zeleně). Vyhledá se vše, co tyto znaky obsahuje na úrovni
Daňových dokladů, Karet a Zákazníka. Pokud se postavíte myší na řádek ve fakturách, ocitnete
se v obrazovce „Přehled inkas a soubory ke stažení“. Pokud se postavíte na řádek v kartách,
ocitnete se v obrazovce „Seznam karet“.
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3. KONTAKTY
Kontakty zahrnují veškeré typy kontaktů, které jsou zadány v CCS. Kliknutím na lupičku vedle
kontaktu uvidíte adresu přiřazenou k danému kontaktu.
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4. OBJEDNÁVKA KARET
V obrazovce vyplníte Skupinu zboží, případně jednotlivé kódy zboží, RZ nebo jméno řidiče,
poznámku vyberete z již vytvořených nebo zadáte novou, denní a měsíční limit a změnu PIN
a zadávání stavu tachometru, pokud je toto požadováno. Limity jsou povinná pole, ale pokud
nechcete žádný limit, vyplníte do pole pouze 0. Všechny texty se musí psát velkými
písmeny. Po vyplnění klikněte na „Přidej“ (označeno zeleně). Můžete objednávat další kartu
nebo kliknout na „Objednat“ (tlačítko se objeví v dolní části stránky), pokud chcete zaslat
objednávku ke zpracování. Stav objednávky lze sledovat v obrazovce „Dosud nevyřízené
objednávky karet“ (označeno modře). Kliknutí na pole „Vyčisti“ (označeno červeně) zruší
celou objednávku. Náhled karty ukáže, jak bude vypadat zadávaná karta.
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5. DOSUD NEVYŘÍZENÉ OBJEDNÁVKY KARET
V této obrazovce jsou vidět všechny objednané karty, které ještě nebyly schváleny v CCS.
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6. DOSUD NEVYŘÍZENÉ BLOKACE KARET
V této obrazovce můžeme sledovat všechny požadavky na blokaci karet provedené přes
Zákaznický servis, které ještě nebyly potvrzeny v CCS.
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7. SEZNAM KARET a jeho podfunkce
V tabulce Seznam karet můžete výběr zpřesnit nastavením některého volitelného parametru
nebo kliknout rovnou na tlačítko „Vyhledat“ (označeno červeně) a vybrat všechny karty. Další
funkce jsou skryty pod Seznamem karet a objeví se po najetí myší na ikonku v levém rohu
příslušné karty (označeno zeleně). Otevře se menu, ze kterého můžete použít tyto
funkcionality:
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PARAMETRY

Pokud vyberete Parametry, můžete provádět změnu parametrů karet LIMIT.
Nastavte nové parametry a stiskněte „Uložit“ (označeno červeně). Pokud budete chtít změnit
jednotlivé kódy zboží, vyberte nejdříve skupinu zboží 6 a objeví se tabulka s rolovací nabídkou
jednotlivých produktů. Vyberte požadovaný kód a stiskněte ikonu „+“ (označeno zeleně).
Pokud chcete nějaký kód odebrat, nastavte na něj kurzor a stiskněte „-“. Parametry Změna
PIN a Tachometr lze nastavit při objednání nové karty a nelze je v průběhu platnosti karty
měnit.
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BLOKACE KARTY

Pokud vyberete z podmenu v Seznamu karet funkci Blokace karty, otevře se obrazovka, ze
které vyberete jeden ze tří nabízených důvodů blokace.
Po vybrání důvodu stisknete tlačítko „Další“ a postupujete podle pokynů. Postup blokace
můžete sledovat na obrazovce „Dosud nevyřízené blokace karet“. Jakmile je karta v CCS
potvrzena pro blokaci, zmizí ze seznamu nevyřízených a v obrazovce Seznam karet se změní
její status na „blokovaná“.
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POSLEDNÍ TRANSAKCE

Kliknutím na nabídku „Poslední transakce“ se objeví poslední nákupy na danou kartu a zároveň
se přenesete do obrazovky Transakce, kde můžete změnou požadovaných kritérií pokračovat
ve výběru.
Výběr můžete zacílit zvolením konkrétních parametrů. Pokud kliknete na datum „od“ nebo
datum „do“, dostanete na výběr kalendář, ze kterého požadovaný datum vyberete.
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OPAKOVANÝ TISK PIN

Kliknutím na nabídku „Opakovaný tisk PIN“ se otevře potvrzovací obrazovka. Po potvrzení je
PIN vytvořen a zaslán na korespondenční adresu.
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8. TRANSAKCE
Otevře se stejná tabulka, která se objeví při výběru posledních transakcí na úrovni karty. Výběr
můžete zacílit zvolením konkrétních parametrů. Pokud kliknete na datum „od“ nebo datum
„do“, dostanete na výběr kalendář, ze kterého požadovaný datum vyberete.
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9. STATISTIKY
V této obrazovce si můžete vybrat různé typy přednastavených statistik a požadované období.
Výběr lze opět omezit stanovením data „od“ a „do“, kde se po kliknutí na tato pole objeví
kalendář, ze kterého snadno požadovaná data vyberete.
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10. PŘEHLED INKAS A SOUBORY KE STAŽENÍ
Zde naleznete částky jednotlivých vyúčtovaní a také soubory ke stažení určené pro další
zpracování v interních firemních systémech.
Vidíte zde platby včetně variabilních symbolů a informaci, zda již byly tyto platby uhrazeny.
Dále jsou zde k dispozici daňové doklady a datové soubory s vyúčtováním určené k dalšímu
zpracování.
Daňový doklad získáme kliknutím na ikonu značící PDF soubor. Najetím myši na modré odkazy
jednotlivých souborů otevřeme datové soubory.
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11. OBCHODNÍ MÍSTA
V této obrazovce můžete vyhledávat obchodní místa v síti CCS. Pro vyhledávání obchodních
míst lze rovněž použít webové stránky www.ccs.cz, kde jsou jednotlivá místa vidět přímo na
mapě, případně i v souborech ve formátu XLS, nebo v mobilní aplikaci TankNavigator.
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12. UŽIVATELÉ
V této obrazovce je možné upravovat stávající uživatele a zadávat nové. Pro zadání nového
stiskněte tlačítko „Přidej uživatele“ (označeno červeně). Otevře se obrazovka, do které se
údaje o novém uživateli vyplní a uloží.
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13. ZMĚNA HESLA
Pro změnu hesla použijte odkaz v pravém horním rohu „Změnit heslo“ (označeno červeně).
Nejdříve zadejte původní heslo a pak nové, které zopakujte. Nezbytné parametry hesla jsou
zobrazeny níže na obrázku v tabulce (označeno zeleně).
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