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1. Törzsadat kezelés 
 

Minden törzsadat egy menüsorban található. 

 

1.1 Telephelyek 
 

A telephelyek menüpontnál lehetőség van a rendszerbe rögzíteni Partnereinknek a meglévő 

telephelyeik adatait. Ezeket a rendelések rögzítésénél ki tudják választani egy legördülő menüből. 

1.1.1 Táblázat kezelése, keresés 
 

A táblázat címsor oszlopaiba kattintva sorba rendezhető bármelyik oszlop szerint, elősegítve a 

keresést. 

 

A táblázat szűrőt is tartalmaz, a karakterek beírásával értelemszerűen szűkül a választási lehetőségek 

sora. 
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A szűrő a kívánt módon átállítható, a nagyító gombra kattintva. 

 

A korábbi programhoz hasonlóan, ahol az aktív oszlop be van pipálva, azok a telephelyek választhatók 

ki a rendelés leadásánál. Ez az oszlop külön is szűrhető. 

 

 

1.1.2 Új sor felvitele 
 

Új telephely felvitelére a „+” gomb megnyomásával van lehetőség. 
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A gomb megnyomása után megjelenik egy új sor, ide lehet rögzíteni az új telephely adatait. 

 

Kötelező mezők 

• Megnevezés – szabad szöveges mező, (maximum 50 karakter rögzíthető) 

• Irányítószám – beírható majd kiválasztható, vagy a település kiválasztása után megjelenik 

• Település – irányítószám alapján megjelenik, vagy listából kiválasztható 

• Közterület– szabad szöveges mező (maximum 50 karakter rögzíthető) 

• Házszám– szabad szöveges mező (maximum 15 karakter rögzíthető) 

• Telefonszám– szabad szöveges mező (maximum 30 karakter rögzíthető) 

Nem kötelező mezők 

• Sorszám – a program automatikusan adja 

• Aktív – bármikor átállítható 

Az adatok a rögzítés után a mentés gombbal véglegesíthetők. 
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A mentést követően a rögzített telephely bekerül a kiválasztási listába. 

 

Lehetőség van egyszerre több sor felvitelére is, a „+” gomb többszöri megnyomásával újabb 

szerkeszthető sorok jelennek meg. 

 

A megnevezés mezőben több telephelynek is lehet ugyanaz a megnevezése, de érdemes egyedi 

nevet adni az egyes telephelyeknek, ezzel megkönnyítjük a rendelés rögzítésénél a telephelyek 

kiválasztását. 

1.1.3 Telephely adatok módosítása 
 

Az elmentett telephely adatok módosíthatók. 
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Egyszerre több soron is végezhető módosítás, majd a mentés gombbal véglegesíthető. 

 

1.2 Kapcsolattartók 
 

Ez a menüpont tartalmazza azon a személyek nevét, akik a rendelés rögzítésekor kapcsolattartóként 

megjelölhetők. 

Fontos, hogy az itt szereplő, aktív státuszú kapcsolattartó elérhetőségei (telefonszám, e-mail cím) 

aktualizálva legyenek, mert Kollégáink ezeken az elérhetőségeken fogják keresni Partnereinket, 

illetve az itt megadott e-mail címre küldi a rendszer a rendelésekkel kapcsolatos státusz e-maileket. 

 

1.2.1 Táblázat kezelése, keresés 
 

Működési elve megegyezik a telephely azonos pontjában bemutatott folyamattal. 

Az egyes oszlopokban szereplő adatokat sorba lehet rendezni, a szűrési opciók módosíthatók a 

nagyító gomb segítségével.
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1.2.2 Új sor felvitele 
 

Működési elve megegyezik a telephely azonos pontjában bemutatott folyamattal. A „+” gombra 

kattintva új sor jelenik meg. 

Kötelező mezők 

• Megnevezés – szabad szöveges mező (maximum 50 karakter rögzíthető) – Kolléga neve 

• E-mail cím -– szabad szöveges mező (maximum 50 karakter rögzíthető) – Kolléga e-mail címe 

• Mobiltelefonszám– szabad szöveges mező (maximum 50 karakter rögzíthető) – Kolléga mobil 

száma 

• Vezetékes telefonszám– szabad szöveges mező (maximum 50 karakter rögzíthető) 

Nem kötelező mezők 

• Sorszám – a program automatikusan adja 

• Aktív – bármikor átállítható 

 

 

 

Hasonlóan a telephely rögzítésénél bemutatott folyamathoz, itt is lehetőség van egyszerre több sor 

rögzítésére. 

 

1.2.3 Kapcsolattartó adatok módosítása 
 

Működési elve megegyezik a telephely azonos pontjában bemutatott folyamattal. 
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1.3  Partnerek 
 

Ezen menüpont alatt viszonteladók elérhetőségeit lehet rögzíteni. Ezeket az eddig megszokott 

módon, a WRT fuvaros rendelések rögzítésénél lehet használni egyszerű kiválasztás segítségével. 

 

1.3.1 Táblázat kezelése, keresés 
 

Működési elve megegyezik a telephely azonos pontjában bemutatott folyamattal. 

Az egyes oszlopokban szereplő adatokat sorba lehet rendezni, illetve a szűrési opciók módosíthatók a 

nagyító gomb segítségével. 

Az aktív oszlopban szereplő adatokra is lehet szűrést indítani. Rendelés rögzítésénél az a Partner 

választható ki, amely itt aktív státuszú (azaz „pipával” jelölt). 

 

 

1.3.2 Új sor felvitele 

 
Új sor rögzítése megegyezik a telephely azonos pontjában bemutatott folyamattal. 

Kötelező mező 

• Megnevezés – szabad szöveges mező (maximum 50 karakter rögzíthető) 

Nem kötelező mezők 
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• Sorszám – a program automatikusan adja 

• Aktív – bármikor átállítható 

 

Hasonlóan a telephelynél bemutatott folyamathoz, itt is lehetőség van egyszerre több sor 

rögzítésére. 

 

1.3.3 Partner adatok módosítása 
 

Partner adatok módosítása megegyezik a telephely azonos pontjában bemutatott folyamattal. 

 

 

1.4 Sofőrök 
 

Ebben a menüpontban lehetőség van sofőr nevek rögzítésére. Gyári átvételes rendelések 

rögzítésénél lehetőség van az itt rögzített adatok kiválasztására. 
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1.4.1 Táblázat kezelése, keresés 

 
Működési elve megegyezik a telephely azonos pontjában bemutatott folyamattal. 

Az egyes oszlopokban szereplő adatokat sorba lehet rendezni, illetve a szűrési opciók módosíthatók a 

nagyító gomb segítségével. 

Az aktív oszlopban szereplő adatokra is lehet szűrést indítani. Rendelés rögzítésénél annak a sofőrnek 

a neve választható ki, aki itt aktív státuszú (azaz „pipával” jelölt). 

 

 

1.4.2 Új sor felvitele 

 
Működési elve megegyezik a telephely azonos pontjában bemutatott folyamattal. 

Kötelező mező 

• Megnevezés – szabad szöveges mező (maximum 50 karakter rögzíthető) 

Nem kötelező mezők 

• Sorszám – a program automatikusan adja 

• Aktív – bármikor módosítható 
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Hasonlóan a telephelynél bemutatott folyamathoz, itt is lehetőség van egyszerre több sor 

rögzítésére. 

 

1.4.3 Sofőr adatok módosítása 
 

Működési elve megegyezik a telephely azonos pontjában bemutatott folyamattal. 

 

 

1.5 Fuvareszközök 
 

Ebben a menüpontban lehetőség van fuvareszközök adatainak rögzítésére. Gyári átvételes 

rendelések rögzítésénél lehetőség van az itt rögzített adatok kiválasztására. 

1.5.1 Táblázat kezelése, keresés 
 

Működési elve megegyezik a telephely azonos pontjában bemutatott folyamattal. 

Az egyes oszlopokban szereplő adatokat sorba lehet rendezni, a szűrési opciók módosíthatók a 

nagyító gomb segítségével. 

Az aktív oszlopban szereplő adatokra is lehet szűrést indítani. Rendelés rögzítésénél az a fuvareszköz 

választható ki, amely itt aktív státuszú (azaz „pipával” jelölt). 
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1.5.2 Új sor felvitele 

 
Működési elve megegyezik a telephely azonos pontjában bemutatott folyamattal. 

Kötelező mezők 

• Rendszám – szabad szöveges mező (maximum 15 karakter rögzíthető) 

Nem kötelező mezők 

• Sorszám – a program automatikusan adja 

• Max. súly 

• Aktív – bármikor átállítható 

 

Hasonlóan a telephelynél bemutatott folyamathoz, itt is lehetőség van egyszerre több sor 

rögzítésére. 

 

1.5.3 Fuvareszköz adatok módosítása 
 

Működési elve megegyezik a telephely azonos pontjában bemutatott folyamattal. 



   
 
 
 

Wienerberger Téglaipari zRt., H-1119 Budapest, Bártfai u. 34., Cégjegyzékszám: 01-10-041706 , Adószám: 10731637-2-43 

15 

 

1.6  Átvevők 

 
Ebben a menüpontban van lehetőség átvevő személyt és a hozzá tartozó telefonszámot elmenteni, 

hogy gyártói fuvarszervezéssel leadott megrendelések esetén törzsadatból lehessen kiválasztani az 

adatot. Előnye főleg többször előforduló telepi betárolások esetén mutatkozik meg. 

1.6.1 Táblázat kezelése, keresés 
 

Működési elve megegyezik a korábban bemutatott folyamattal. 

Az egyes oszlopokban szereplő adatokat sorba lehet rendezni, a szűrési opciók módosíthatók a 

nagyító gomb segítségével. 

 

1.6.2 Új sor felvitele 
 

Működési elve megegyezik a telephely azonos pontjában bemutatott folyamattal. 

 

1.6.3 Átvevő adatok módosítása 
 

Működési elve megegyezik a telephely azonos pontjában bemutatott folyamattal. 
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2. Rendelések menüpont 
 

2.1 Új rendelések leadása 

2.1.1 Porotherm, objekt nélkül 

2.1.1.1 Termékek kiválasztása 

 

Ebben a menüpontban Porotherm termékköre vonatkozó, normál (nem objektre hivatkozó, nem 

shopos) előrendelés rögzíthető, gyári átvétellel vagy WB fuvarszervezésben. 

      

Első lépésben a szállítás kívánt dátumát kell megadni, ami a naptárból kiválasztható. 

 

 

Második lépésben a megújult termékválasztóból ki kell választani a termékeket, majd a kosárba 

helyezni.  

A termék megnevezések előtt található nyílra kattintva manuálisan-, vagy a szűrő segítségével is 

kiválaszthatók a termékek. 
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Majd a kívánt termék sorában, a sárgával kiemelt "Igényelt mennyiség" oszlopba kell beírni a kívánt 

mennyiséget, ami végül a sor végén található „+” gombra kattintva bekerül a kosárba. 

 

Egyszerre több terméket is a kosárba lehet tenni, illetve ugyanaz a termék többször is bekerülhet a 

kosárba, ha a szállítás dátuma eltér. 

A kosárban a megadott mennyiségek még módosíthatók, illetve a sor végén a sárga oszlopban 

lehetőség van tétel szinten beállítani a kívánt dátumot. Az „x” gomb megnyomásával az adott tétel a 

kosárból törölhető. 

A jobb alsó sarokban lévő „Tovább a szállítási adatok megadásához” gomb megnyomásával léphetnek 

át a következő képernyőre. 
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Ezt megtehetik az oldal tetején is! 

 

 

A szűrő használata megkönnyíti a termékek kiválasztást. A kereső mezőbe a termék nevét beírva adja 

fel a termékválasztó a találatokat. A szűrő „okos keresőként” működik, bármilyen összetételben írják 

is be, megtalálja a terméket! 

1. Példa Valerian 

 

2. Példa 30-as falvastagság 

 

 

Az oldal jobb oldalán található görgőkkel lehet navigálni. 

Az eddig megismert módon és megszokott termékkörnél kötegbontással is kérhető az alábbi mező 

kijelölésével. Ilyenkor a rakatnorma 1-re változik. 
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A súly számítása az eddigi Webshophoz hasonló. Azoknál a termékeknél, ahol egy gyár lehet a gyártó 

gyár (pl. áthidaló, gerenda, burkoló), ott a termék tényleges súlyával kalkulál a program. Ahol több 

gyár is lehet a gyártó gyár, ott a referencia cikkszám a legnehezebb súlyú termékkel kalkulál, 

megelőzve a súly túllépéséért kapható bírságot. Az egyes gyárak azonos termékei között a súly eltérő 

lehet! 

2.1.1.2 Szállítási adatok rögzítése 

 

A második lapon van lehetőség a kívánt fuvarozási mód és részadatok megadására. Itt is az eddig 

megszokott adattartalom kitöltése szükséges. 

A Saját rendelés azonosítóhoz igény szerint lehetőség van beírni Partnereink belső azonosítóját. 

A kapcsolattartó legördülő listából választható. A lista a törzsadatok menüpontban felvett aktív 

kapcsolattartókat tartalmazza. Az itt beállított e-mail cím lesz a rendszer által küldött üzenetek 

címzettje! 

A megjegyzés rovatban van lehetőség a különböző kiegészítő információk megadására. 

A szállítás módja adja meg a fuvar típusát, kiválasztása után a képernyő ketté válik. 
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1. Gyártói fuvarszervezés 

WRT fuvar választása esetén meg kell adni, szükség van-e darus autóra vagy nincs! 

 

Az eddig megszokott módon szükség van a szállítás speciális körülményeinek megadására. 

A szállítási cím megadása is kötelező! 

Az "Átvevő cég" a törzsadatban szereplő elemek közül választható. 

A kapcsolattartó neve és telefonszáma is kötelező adat, legalább egy soron. Ez fontos, mert az itt 

megadott telefonszámra küldi a rendszer az SMS üzeneteket a szállítás státuszairól. 

Igény szerint lehetőség van több kapcsolattartó megadására is! SMS csak az első soron megadott 

számra érkezik! 

Egy frissítés óta az átvevő neve és telefonszáma is választható törzsadatból, a könnyebb 

felhasználhatóság érdekében. 
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A „Mentés” gombbal az Előrendelés csak a Piszkozatok közé kerül be, nem kerül továbbításra a WB 

felé feldolgozás céljából! A Piszkozatok közül betölthető és módosítható, igény szerint tovább 

küldhető, újra elmenthető vagy törölhető. 

Mentés gomb megnyomásával az alábbi üzenet jelenik meg az alsó sorban. 

 

A „Mentés és beküldés” gomb továbbítja az előrendelést a WB felé. 

 

 

2. Gyári átvétel 

Gyári átvétel esetén a kapcsolattartó a fent leírt módon választandó ki. 

Szállítási cím esetén lehetőség van egyedi, tetszőlegesen választott cím megadására, vagy a legördülő 

menüben választható az aktív telephelyek közül, amelyek a törzsadatban szerepelnek. 
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A sofőr és rendszám adatoknál is megadható manuálisan, a fenti box üresen hagyásával. 

 

Igény szerint a box bejelölésével lehetőség nyílik a törzsadatok között szereplő aktív Sofőrök és 

fuvareszközök kiválasztására. 

 

A „Mentés” és „Mentés és beküldés” gomb megegyezik az előző pontban leírtakkal. 

 

2.1.2 Porotherm, objektre 

2.1.2.1   Termékek kiválasztása 

 

Ebben a menüpontban Porotherm termékköre vonatkozó normál (nem objektre hivatkozó, nem 

shopos) előrendelés rögzíthető gyári átvétellel, vagy WB fuvarszervezésben. 
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Első lépésben a kívánt dátumot kell kiválasztani. Objektre történő rendelés csak és kizárólag az objekt 

érvényességén belüli kívánt dátummal lehetséges! 

 

Majd a kívánt objekt sorába kattintva a képernyő alján megjelennek a szerződött tételek és azok 

részletei. 

Az objektlista a fejlécbe kattintva mindegyik oszlop alapján sorba rendezhető! 
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Kötegbontás igénylése esetén a rakatnorma (az eddig megszokott módon) a szóban forgó 

termékeknél 1-re változik. 

A sárga "Igényelt mennyiség" oszlopban lehet megadni a szükséges mennyiséget. 

Az egyes sorok elején található gomb segítségével lehet az objekten lévő sorokat duplikálni és ezáltal 

lehetőség nyílik a termékek ütemezésére – a sor végén a tétel szintű dátum megadásával. 

A Zöld „Tovább a szállítási adatok megadásához” gombbal léphetünk tovább a szállítás 

körülményeinek a megadásához. 

2.1.2.2 Szállítási adatok rögzítése 

 

1. Gyári átvételes előrendelés, objektre 

Az oldalváltás után a kiválasztott objekt egyértelműen meghatározza, milyen szállítási móddal van 

lehetőség a rendelés leadására. 

A korábban megadott módon ki lehet tölteni a „Saját rendelés azonosító” és „Megjegyzés” mezőt, 

illetve kötelezően kiválasztandó a törzsadatok közül a „Kapcsolattartó” mezőt. Az eddigiekhez 

hasonlóan az itt megadott e-mail címre fog az automatikus e-mail érkezni. 
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A szállítási cím kiválasztása kötelező. Lehetőség van a törzsadatokban szereplő aktív telephelyek 

kiválasztására vagy akár az objekt címére is. 

A normál gyári átvételes rendelésekhez megegyező módon a sofőr és fuvareszköz kiválasztható a 

törzsadatok közül, vagy akár manuálisan is rögzíthető. 

 

A „Mentés” és „Mentés és beküldés” gomb is megegyezik a korábban ismertetett „Mentés” gomb 

használatával. Az előrendelés csak a Piszkozatok közé kerül be, a zöld „Mentés és beküldés” gomb 

használatával tudják az előrendelést a Wienerberger részére feldolgozásra beküldeni. 

2. WRT fuvaros előrendelés, objektre 

WRT fuvaros rendelés esetén a felület megegyezik a normál típusú WRT fuvaros rendelés 

képernyőivel, kivéve a szállítási cím mezőt – itt legördülő listából lehet kiválasztani a megfelelő 

szállítási címet, a törzsadatokban megtalálható aktív telephelyek és az objekt címe közül. 

 

2.1.2.3 Objektes rendelés kiegészítése nem objektes tételekkel 

 

Egy 2021-es frissítés óta szükség esetén össze lehet kombinálni egy objektes rendelést nem objektes 

tétellel. Ilyenkor a nem objektes tétel szerződés szerinti kedvezményekkel (ÉKSZ) kerül 

visszaigazolásra, mintha egy nem objektes rendelés lenne. 
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Használata előnyös, amikor egy termék nincs az objekten, de gyorsan van rá szükség és ki szeretnék 

az autót egészíteni vele, vagy ha az objekt lefogyott és néhány raklap hiányzik. 

A Partnerhez tartozó objektlista alatt megtalálható egy kapcsoló, amit átállítva a normál, nem 

objektes rendelésnél megszokott termék keresőt kapcsolja be, és az ott bemutatott módszerrel a 

kívánt termékek hozzáadhatóak az objektes tételekhez. 

 

 

Az alábbi oszlop megmutatja, mely tételek objektes tételek, melyek nem. 

 

 

2.1.3 Porotherm, Webshop 
 

Termékek megrendelése Wienerberger Shop Keretmegrendelés alapján. 

 

Rendelések menüpont / Új rendelés leadása 

Webshop rendelés nyomógombra kell kattintani.  
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A felugró ablak mezőben kell megadni a Keretmegrendelés azonosítót. Majd a zöld Ok gombra 

kattintunk. 

 

 

Amennyiben a Keretmegrendelés érvényessége lejárt, vagy nem megfelelő a szám, akkor a rendszer a 

képernyő alján küld figyelmeztető üzenetet és nem folytatható tovább a rendelés rögzítése. 
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Érvényes Keretmegrendelés esetén elsőként a termékeket kell kiválasztani és a mennyiségeket 

megadni. 

A kiválasztható termékek listájában azok a termékek szerepelnek abban a mennyiségben, amelyet a 

Keretmegrendelés tartalmaz. 

A "Bontást kérek" kijelölése alapbeállítás, módosítani nem lehet, ezért a bontható termékek 

mennyiségét darabban kell rögzíteni. 

A mennyiségi adatot, a sárgával kiemelt Igényelt mennyiség oszlopban kell rögzíteni. 

A Nyitott mennyiség (db) oszlop jelzi, hogy a Keretmegrendelésen milyen nyitott mennyiségek vannak. 

 

 

A Szállítás kívánt dátuma mezőben kell rögzíteni a kívánt szállítási dátumot fejadatként, ez esetben a 

tételek sorához is a fej adatban rögzített szállítási dátum kerül be. 
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A szállítási dátum a Keretmegrendelés érvényességi idején belül adható meg. 

 

 

 

 

 

 

 

A szállítás kívánt dátumát lehetőség van rögzíteni a tétel soroknál is. 

Soronként külön dátum rögzítése is lehetséges (ütemezés). 
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Következő lépés a szállítási adatok bevitele. 

Szállítás módjának a meghatározása, WRT fuvar, vagy Gyári átvét. 

 

 

Shop Keretmegrendelésre történő rendelés esetén a szállítási cím a Keretmegrendelésen rögzített 

szállítási cím lehet.  Más szállítási címet megadni nem lehet. 

 

 

A szükséges adatok kitöltése után Mentés vagy Mentés és beküldés nyomógombra lehet kattintani. 

Mentés -> a rendelési bizonylat a Piszkozatok menüpontba kerül. 



   
 
 
 

Wienerberger Téglaipari zRt., H-1119 Budapest, Bártfai u. 34., Cégjegyzékszám: 01-10-041706 , Adószám: 10731637-2-43 

31 

Mentés és beküldés -> a rendelési bizonylat elküldésre került a Wienerberger részére. 

 

 

 

A Wienerberger Shop Keretmegrendelésre rögzített rendelések külön ágban jelennek a rendelések 

között. 

 

 

 

2.1.4 Tondach, objekt nélkül 
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Ebben a menüpontban Tondach termékköre vonatkozó előrendelés rögzíthető, gyári átvétellel vagy 

gyári fuvarszervezésben. 

      

 

2.1.4.1 Termékek kiválasztása 

 

Első lépésként meg kell határozni a szállítás kívánt dátumát. Ez a naptárból választható ki. 

Az oldal működése igen hasonló a Porotherm résznél ismertetett működéshez. Az egyes termékek 

szűrhetők az oszlopokban található ismérvek szerint.  

A szűrés „okos kereső”. 

Például, ha Nativa alapcserepet rendelnénk, a két (alább pirossal jelölt) szókezdetet beírásával máris 

megjelenik a terméklista. 
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Egy másik szűrési lehetőség: „réz al bol” beírásával az alábbi termékek kerülnek bele a listába. 

 

Vagy: „réz ala bol” esetén az alábbi termékek kerülnek bele a listába. 

 

 

 

Természetesen a kívánt termékek a listából is kiválaszthatók igény szerint. 

Érdemes a cikkszám szűrőt használni, ha konkrét terméket keresünk pl. prospektus alapján. 

 

A rendelni kívánt sorba, a sárga cellában van lehetőség megadni a mennyiséget darabban. Alapcserép 

esetén az eddig megszokott módon történik a csomagolási egységre történő kerekítés. 

A sor jobb oldalán lévő plusz gomb segítségével a program az oldal alján felkínálja az alapcseréphez 

rendelhető és illő kiegészítők listáját. 
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Itt lehetőség van hozzáadni bármelyik kiegészítőt, továbbá tétel szintű kívánt szállítási dátum is 

megadható (esetleges nagyobb telepi betárolások esetén). 

A program automatikusan számolja a rendeléshez becsült raklap mennyiségét (ami az egyes 

csomagolási specialitások esetén változhat). 

Majd a „Tovább a szállítási adatok megadásához” gomb megnyomásával térhetünk át a 

fuvarjellemzőkre. 
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2.1.2.2 Szállítási adatok rögzítése 

 

A második lapon van lehetőség a kívánt fuvarozási mód és részadatok megadására. Itt az eddig is 

megszokott adattartalom kitöltése szükséges. A felület nagyon hasonló a Porotherm oldalon 

bemutatott funkciókkal. 

A Saját rendelés azonosító mező igény szerint használható. 

A kapcsolattartó legördülő listából választható. A lista a törzsadatok menüpontban felvett aktív 

kapcsolattartókat tartalmazza. Az itt beállított e-mail cím lesz a rendszer által küldött üzenetek 

címzettje! 

A megjegyzés rovatban van lehetőség a különböző kiegészítő információk megadására. 

A szállítás módja adja meg a fuvar típusát, kiválasztása után a képernyő ketté válik. 

 

1. Tondach fuvar 

Tondach fuvar esetén a felület megegyezik a Porotherm termékkörnél ismertetett felülettel. 

2. Gyári átvétel 
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Gyári átvételes rendelés esetén a felület megegyezik a Porotherm termékkörnél ismertetett 

felülettel. 

3. Tondach Express Service 

TES szolgálatatás igénybevétele esetén a felület szinte megegyezik a Tondach fuvar pontban 

ismertetett felülettel, a különbség annyi, hogy nem szükséges a darus autó igényt és a speciális 

szállítási körülményeket listázni. 

 

Az Előrendelés véglegesítése is hasonló a Porotherm oldalon ismertetett működéssel – a 

narancssárga „Mentés” gomb csak a Piszkozatok közé teszi, a zöld „Mentés és beküldés” gomb pedig 

el is küldi a Wienerberger részére feldolgozásra! 

 

 

2.1.5 Tondach, objektre 
 

 

Működése megegyezik a Porotherm oldalon bemutatott működéssel. 



   
 
 
 

Wienerberger Téglaipari zRt., H-1119 Budapest, Bártfai u. 34., Cégjegyzékszám: 01-10-041706 , Adószám: 10731637-2-43 

37 

2.1.6 Tondach, webshop 
 

 

Működése megegyezik a Porotherm oldalon bemutatott működéssel. 

 

2.1.7 Semmelrock, objekt nélkül 
 

Új, objekt nélküli rendelés leadására az alábbi menüben van lehetőség. 

 

 

Működési elve nagyon hasonló a Porotherm és Tondach ágon bemutatottakkal, az anyag a 

különbségekre fókuszál. 

Rendelés leadás rögzítésekor lehetőség van alternatív mennyiségi egységben is leadni a kívánt 

mennyiséget. A sorok végén az alapértelmezett mennyiségi egység látható, de a lefelé mutató nyíl 

segítségével mód van más értelmezhető mennyiségi egységben is megadni az igényt. Fontos tudni, 

ilyenkor is mindig az alapértelmezett egységre kerekít a program. 

Jelen példában méretre szűrtünk és két termék maradt a listában. Fontos megjegyezni, ahogy 

korábban is bemutattuk, ez egy „okos kereső”, bármilyen kombinációban, szómorzsából megtalálja, 

amit keres. Jobb oldalon látszódik a nyíl, amivel lehetőség van más (nem sor) mennyiségi egységben 

is rendelni. 
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Alábbi példában 10 sor igényt rögzítünk. A lefelé nyíllal mindig megtekinthető, hogy az egyéb és 

értelmezhető mértékegységekben mennyi az igényelt mennyiség. 

 

Ha ezt a terméket m2-ben kívánjuk megrendelni, nincs más dolgunk, mint megnyomni a lefelé nyilat, 

beírni a kívánt mennyiséget (pl. 30) és a program automatikusan felkerekíti egész, értelmezhető 

számra a kívánt mennyiséget az alap mértékegység vonatkozásában (jelen példa esetén 26 sor, azaz 

30,08 m2 lesz belőle). 

 

 

A Tondach termékekhez hasonlóan, a jobb oldali „+” gomb megnyomásával a termék bekerül a 

listára, és a rendszer automatikusan felajánlja a hozzá javasolt kiegészítőket, amit a korábban 

bemutatott módon szintén egyszerűen a megrendelésre tehetünk. 

Minden egyéb megegyezik a Tondach oldalon leírtakkal. 

2.1.8 Semmelrock, objektre 
 

Működése megegyezik a Tondach oldalon leírtakkal annyi különbséggel, hogy a mennyiség megadása 

az imént ismertetett módon megtehető. 

 

2.1.9 Semmelrock, webshop 
 



   
 
 
 

Wienerberger Téglaipari zRt., H-1119 Budapest, Bártfai u. 34., Cégjegyzékszám: 01-10-041706 , Adószám: 10731637-2-43 

39 

 

A rendelés leadásának menete hasonlóan történik, mint a Porotherm és Tondach termékek 

esetében. 

A keretmegrendelés szám megadása után lehet csak továbblépni. Amennyiben a Keretmegrendelés 

érvényessége lejárt vagy nem megfelelő a szám, akkor a rendszer a képernyő alján küld egy 

figyelmeztető üzenetet és nem folytatható tovább a rendelés rögzítése. 

 

Érvényes keretmegrendelés szám esetén a termékek és a mennyiségek megjelennek. A mennyiségek 

felfelé módosíthatóak (kivétel a kuponos sor). 
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Ha a keretmegrendeléshez kupon (voucher) tartozik, a termékek között a kupon sor is megjelenik. A 

kuponhoz kapcsolódó kedvezmény csak az eredeti mennyiségre lesz érvényesíthető. 

Kuponos kedvezményt meghatározott mennyiségben rendelt termékek esetén lehet majd 

érvényesíteni. A témáról részletesebb tájékoztatót a későbbiekben fogunk nyújtani! 

A rendelés menete a továbbiakban hasonlóan történik, mint az objektes vagy normál rendelések 

esetében. 

Első lépés a kívánt szállítási dátum megadása; a dátum csak fej szinten adható meg, tételenként nem 

térhet el a kiszállítás ideje. Szállítási dátum csak a keretmegrendelés és a kupon érvényességi idején 

belül adható meg! 

 

 

További termékek hozzáadása is lehetséges, de a kuponos kedvezmény csak az eredetileg behívott 

termékekre lesz érvényes. 
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További szállítási adatok megadása értelemszerűen történik.  

A szállítás kizárólag gyártói fuvarszervezésben lehetséges! 

Az előrendelés menthető piszkozatként vagy mentés-küldéssel továbbítható a Gyártó felé 

feldolgozásra. 

A webshopos rendelések külön ágban jelennek meg a rendelések között. 

 

 

2.1.10 Előrendelés másolása 
 

Lehetőség van előrendelést másolás segítségével leadni. 

Az alábbi funkcióból indítható másolás: 

 

• Rendelések menüpont - adott rendelést megnyitva, jobb felső sarok „Másolás” ikon 

• Általunk elutasított ajánlatok menü - a rendelést megnyitva, jobb felső sarok „Másolás” ikon 

• Elutasított előrendelések - adott rendelést megnyitva, jobb felső sarok „Másolás” ikon 
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• Archívum menü - adott rendelést megnyitva, jobb felső sarok „Másolás” ikon 

 

• Új előrendelés leadása menü - Előrendelés másolása pontot kiválasztva  

  

 

A belépés után a dátum minden esetben állítandó – elkerülve a múltbeli szállítási dátum másolását. 

 

 

2.2 Piszkozatok 
 

Ez a menüpont tartalmazza azokat az előrendeléseket, amelyeket nem küldtek el még a Gyártó felé 

visszaigazolásra. 

 

Ezek az előrendelések megtekinthetők és igény szerint beküldhetők visszaigazolásra, vagy törölhetők. 
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A piszkozatok kategóriákba vannak sorolva. Az egyes elemek a sor elején lévő nyílra kattintva 

lenyithatók és összecsukhatók. 

  

2.2.1 Táblázat kezelése, keresés 
 

A táblázat kezelése megegyezik a törzsadatoknál megszokott működéshez. 

Az egyes oszlopok tartalma szűrhető, illetve a nagyító ikonra kattintva a szűrési feltételeket állítani 

lehet. 

Továbbá, az egyes oszlopokra kattintva sorrendbe rakhatók. 

 

Oszlopok 

• megrendelésszám – a szóban forgó előrendelés / rendelés sorszáma 

• szállítási dátum - a szóban forgó előrendelés / rendelés Partner által kért fejdátuma 

• termékcsoport – Porotherm vagy Tondach termékkör 

• cím  

Szűrés címre: 
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Szűrés rendelésszámra: 

Példa – ha a szűrőbe bekerül a 9-es szám, minden olyan rendelés, ami ezt nem tartalmazza, kiesik a 

listából – jelen esetben a 87-es rendelés. 
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2.2.2 Piszkozat beküldése WB általi feldolgozásra 
 

A sor végi ceruza jelre kattintva, a Partner által rögzített előrendelés megnyitható és szerkeszthetővé 

válik. 

Partner azt a felületet látja, amelyet az előrendelés rögzítésekor. 

Az eddigi rendszerhez hasonlóan lehetőség van tételeket hozzáadni, törölni. 

Fontos: ha az eredeti piszkozatban beállított dátum a beküldés pillanatában a múltban van, szükséges 

a kívánt szállítási dátumot módosítani. 

 

 

Lehetőség van paritás, azaz szállítási mód módosítására is. 

3 lehetőség áll Partnereink rendelkezésére 

• Mentés – elmenti a most beállított módosításokat 

• Mentés és beküldés – a Partner tovább küldi az előrendelést a WB felé, további feldolgozásra 

• Törlés – végleg törli a Piszkozatot 
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Törlésre lehetőség van az oldal jobb felső sarkán lévő „Kuka” megnyomásával is. 

 

 

 

2.3 Rendelések 
 

A rendelések menüpont tartalmazza azokat a WB által visszaigazolt és Partner által elfogadott 

rendeléseket, amelyek még nem kerültek lezárásra. 

Felépítése hasonló az eddig megismert struktúrához. 

 

A táblázatot az oszlopok szerint sorba lehet rendezni, azok tartalmára lehet szűrni, illetve a sor elején 

lévő „nyíl” megnyomásával kibontani. 

 

A sor végi nagyító gombra kattintva megnyitható a kívánt rendelés. 
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A rendelés nézete megegyezik a „Visszaigazolt előrendelés” pontban leírtakkal; értelemszerűen 

ilyenkor az elfogadás utáni nézetet látjuk. 

A tételeket tartalmazó táblázat szűrhető, sorba rakható, oszlop szélessége optimalizálható. 

Az oldal alján találjuk a rendeléshez kapcsolódó dokumentumokat, melyeket megtekinthetünk, illetve 

nyomtathatunk:  „Rendelés visszaigazolás”, az „SAP által generált visszaigazolás”, és gyári átvételes 

fuvar esetén a „Rakodási jegy” is. 

Rendelés nézetben értelemszerűen nincs mód Partnereink számára módosítás elvégzésére. 

 

2.4 Visszaigazolt előrendelések 
 

Ebben a menüben van lehetőség elfogadni, elutasítani, szükség esetén visszaküldeni a Wienerberger 

által feldolgozott és a Partnerek részére visszaküldött előrendeléseket. 

 

A táblázat kezelése, szűrése megegyezik az eddig bemutatott móddal. 
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A sor végén a ceruza ikonra kattintva van lehetőség belépni az adott előrendelésbe. 

 

A visszaigazolt előrendelésbe lépve megtekinthetők a részletek. 

A lenti táblázatban szerepelnek a tételek részletei. A tábla az egyes oszlopokra szűrhető, az oszlopok 

szerint sorba rendezhető, az oszlop szélessége optimalizálható, a lenti görgő segítségével pedig 

oldalirányban mozgatható. 

 

 

A „Nyomtatás” gombra kattintva megjelenik a rendelés visszaigazolás. 
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A „Visszaigazolások, azonosítók” gombra kattintva van mód a SAP által generált visszaigazolás 

megtekintésre, az árak ellenőrzésére. 
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A „Visszaküldöm” gomb megnyomásával lehet visszaküldeni a Wienerberger részére, újbóli 

feldolgozásra. 

Fontos: Ezt a funkciót akkor célszerű használni, ha további termék hozzáadására vagy mennyiségi 

módosításra van szükség. Ha a Rendelés visszaigazoláson (PDF) szereplő ár hibás, nem szükséges az 

előrendelést visszaküldeni javításra, ebben az esetben elegendő, ha a Partner felveszi a kapcsolatot 

az Ügyfélszolgálattal az ismert elérhetőségek egyikén. Az árak javítása visszaküldés nélkül is 

megoldható mindaddig, amíg a Partner nem fogadja el a visszaigazolást. 

 

Lehetőség van továbbra is a visszaküldési indok megadására! 

 

Az „Elutasítom” gomb megnyomásával van mód az előrendelés végleges elutasítására! Ezt követően 

az előrendelés bekerül az Archívumba, és egyúttal az „Általunk elutasított ajánlatok” menübe is 

megtalálható, 30 napig. 
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Az elfogadom gombra kattintva egy megerősítés után az előrendelés rendeléssé válik. 

 

 

A gomb megnyomása után lent megjelenő zöld üzenet jelzi az elfogadás sikerességét, és az oldal a 

rendelések menübe navigál. 

 

Az oldal alján a „Visszaigazolások, azonosítók” gombra kattintva lehetőség nyílik gyári átvételes 

rendelés esetén a rakodási jegy nyomtatására. 
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Elfogadás előtt a már aktív dokumentumok továbbra is nyomtathatók. 

Wienerberger által szervezett fuvar esetén a rakodási jegy természetesen továbbra sem 

nyomtatható! 

 

2.5 Feldolgozás alatt lévő rendelések 
 

Ebben a menüben találhatók azok az előrendelések, amelyeket Partner beküldött feldolgozásra 

Wienerbergerhez és az még nem került visszaigazolásra. 
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A felület hasonlóan működik az eddig bemutatott táblázatokhoz – a fejlécre kattintva sorba 

rendezhető, illetve az egyes oszlopok tetején lévő szűrőben szabadon kereshető. 

A sor elején lévő nyíl segítségével a lista kibontható. 

 

A sor végén található nagyító segítségével nyitható meg az előrendelés. 
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Az előrendelésbe lépve a leadott előrendelés megtekinthető, azonban módosításra itt már nincs 

lehetőség. 

 

2.6 Elutasított előrendelések (30 napon belül) 
 

Ebben a menüben találhatók meg azok az előrendelések, amelyeket Wienerberger az adott 

időpontot megelőző 30 napon belül bármely ok miatt elutasított. 

 

A táblázat megegyezik az eddig megismert működéssel. A sor végén a „Nagyító” ikonra kattintva a 

„Rendelés” nézet jelenik meg.  

Az oldal alján olvasható az elutasítás oka is, amennyiben volt ilyen. 

 

Ezek a rendelések szintén szerepelnek az „Archívum” menüben. 
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2.7 Általunk elutasított ajánlatok (30 napon belül) 
 

Itt kerülnek listázásra azok a visszaigazolt előrendelések, amelyek elutasításra kerültek Partner 

részéről az előző 30 nap során. 

 

 

A táblázat megegyezik az eddig megismert működéssel. A sor végén a „Nagyító” ikonra kattintva a 

„Rendelés” nézet jelenik meg.  

Az oldal alján olvasható az elutasítás oka is, amennyiben volt ilyen a Partner részéről. 

 

 

Ezek a rendelések szintén szerepelnek az „Archívum” menüben. 

 

2.8 Vevő által visszaküldött rendelések 
 

Ebben a pontban találhatók azok a korábban már visszaigazolt előrendelések, amelyeket valamilyen 

módosítási igénnyel visszaküldtek a Wienerberger részére. 
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Működése megegyezik az eddigiekkel, a táblázat oszlopai szűrhetőek, sorba rendezhetőek, a sor végi 

nagyító ikon megnyomásával olvasásra a rendelések megtekinthetőek. 

 

 

2.9 Keresés 
 

Itt lehetőség van Partner számára, hogy korábbi rendeléseit visszanézze. 

A menü elérhető a legördülő listából, de a jobb felső sarokból is. 

 

Lekérdezhető teljes év, de igény szerint külön rendelés szám is. 
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A táblázat az eddig megszokott módon szűrhető (címre, státuszra, termékkörre, megrendelés számra, 

dátumra, objekt nevére, szállítás módjára, sorba rendezhető, a sor végén található „nagyító” ikon 

segítségével megnyitható és a státuszának megfelelő gombok használhatóak (pl. visszaigazolt 

előrendelések esetén elfogadható, elutasítható vagy visszaküldhető). 

 

3. Objekt/EPM Info 
 

Ebben a menüpontban egy olyan riport található, ahol az aktuális, nyitott objektállományt lehet 

rendezni, ellenőrizni. 

A lista minden oszlop szerint sorba rendezhető, szűrhető – ha bármelyik termékre nyitott mennyiség 

van, könnyű megtalálni, hogy melyik objektről lehetséges még rendelés indítása. 

További előnye, hogy a jobb oldalon lévő „+” gomb megnyomásával a felület automatikusan az 

objektre történő leadáshoz navigál, megkönnyítve a rendelés rögzítését. 

Minden oszlop használható a rendezéshez: 

• Objekt száma – a megszokott 9-es azonosító 

• SAP azonosító – az SAP által generált 3-assal kezdődő azonosító 

• Objekt neve  

• Irányítószám 

• Város 

• Közterület 

• Házszám 

• Termék – a szerződött termék 

• Szerződött mennyiség 

• Nyitott mennyiség 

• Termékcsoport – Wienerberger vagy Tondach  
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• Rendelések – ez az oszlop tartalmazza azokat a rendeléseket tételenként, amelyek az adott 

objektre hivatkozva lettek megrendelve 

 

 

A termék oszlopra kattintva sorba rendezi a táblázat adatait, termékek szerint. 

 

Lehetőség van minden oszlopban szűrésre is. 
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A sor végi „+” gombra kattintva az oldal az objektre történő rendelésleadás menübe navigál, ahol az 

objektre történő rendelés menüben leírt lépéseket követve lehetőség van egyszerűen és gyorsan 

előrendelés rögzítésére. 

 

4. Riportok 

4.1 Vállalt dátumnál régebbi rendelések 
 

Ez a menü megmutatja, hogy melyek azok a rendelések, ahol a rendelés minden tétele már lejárt 

státuszú. 

A dátum szűrőben egyszerre maximum 30 nap választható. 

 

A táblázat oszlopai úgy viselkednek, mint az összes többi táblázat, szűrhető, sorba rendezhető, 

Excelbe menthető. 

A sor végén található nagyitó segítségével a rendelés megnyitható. 

4.2  Visszaigazolt idő 
 

Ez a riport megmutatja, hogy a Wienerberger a bejövő rendeléseket mennyi idő alatt igazolta vissza 

Partner részére. 
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A riport felső részén a szűrő található. Itt megadható, mely rendelések statisztikái legyenek 

lekérdezve. Kötelező dátumot megadni, illetve legalább egy termékcsoport és fuvartípus megadása is 

kötelező. 

 

Lekérdezés után a riport megadja, a leszűrt rendelések összesen mennyi idő (munkaóra) alatt lettek 

visszaigazolva, illetve egy grafikonon szemlélteti az összeredményt. Ez a már visszaigazolt 

rendeléseket összegzi. 

 

A kategorizálás a következő: 

 Munkanapokon 15:00 óráig leadott rendelések esetén: 

•12h - Amennyiben a rendelés napon belül éjfélig vissza lett igazolva. Tehát legkésőbb az 

adott munkanap éjfélig. Csak visszaigazolt rendelések. 

•24h - Amennyiben a rendelés a rendelést követű munkanapon, de legkésőbb a rendelést 

követő 24 órán belül (teljes 24 órás napot számolva, csak munkanapok figyelembevételével) került 

visszaigazolásra. Csak visszaigazolt rendelések. 

•48h - Amennyiben a rendelés a rendelést követő 2. munkanapon, de legkésőbb a rendelést 

követő 48 órán belül (teljes 24 órás napot számolva, csak munkanapok figyelembevételével) került 

visszaigazolásra. Csak visszaigazolt rendelések. 

•168h - Amennyiben a rendelés a rendelést követő 2. munkanapon, legkorábban a rendelést 

követő 48 órán túl (teljes 24 órás napot számolva, csak munkanapok figyelembevételével), de 
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legkésőbb a rendelést követő 7. munkanapon a rendelést követő 168 órán belül került 

visszaigazolásra. Csak visszaigazolt rendelések. 

•168h+ 

• amennyiben a rendelés 168 órán túl (teljes 24 órás napot számolva, csak 

munkanapok figyelembevételével) kerül visszaigazolásra. 

• azok a rendelések, amelyek még nem lettek visszaigazolva, amennyiben a rendelés 

óta eltelt idő 168 óránál több (rendelés leadásától számítva, teljes 24 órás napot 

számolva, csak a munkanapok figyelembevételével). 

Munkanapokon 15:00 órát követően leadott rendelések esetén: 

•12h - A rendelés leadását követő munkanap 12:00-ig visszaigazolt rendelések. 

•24h - A rendelést leadását követő munkanap 12:00-24:00 óra között visszaigazolt 

rendelések. 

•48h - A rendelést leadását követő 2. munkanap 00:00 - 24:00 között visszaigazolt rendelések 

•168h - A rendelést leadását követő 3. munkanap 00:00 és 7. munkanap 24:00 között 

visszaigazolt rendelések. 

•168h+:  

• A rendelést követő 8. munkanap 0:00-t követően visszaigazolt rendelések. 

• Azok a rendelések, amelyek még nem lettek visszaigazolva, amennyiben a rendelés 

napját követően eltelt idő 168 óránál több. (Rendelés leadásától számítva, teljes 24 

órás napot számolva, csak a munkanapok figyelembevételével). 

 

A diagram alatt található a részletezés, ahol rendelés szinten lehetőség van megnézni az 

eredményeket. 
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A riport Excelbe menthető. 

 

4.3  OTIF 
 

Ez a riport még programozás alatt áll, később lesz elérhető. 

5. Egyéb 
 

5.1 Elfelejtett jelszó 
 

Elfelejtett jelszó esetén lehetőség van új jelszó kérésére. 

 

 

 

A megfelelő „User” beírása után meg kell adni a korábban elmentett biztonsági kérdésre adott 

választ. Ezt követően a rendszer az új jelszót e-mailben elküldi a regisztrációban szereplő e-mail 

címre. 
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A levél tartalmazza az új jelszót. 

 

Belépés után a gép által generált jelszó megváltoztatható, igény szerint. 

További probléma esetén kérem írjanak a webshop@wienerberger.hu vagy 

webshop.tondach@wienerberger.hu e-mail címre. 

 

5.2 Jelszó módosítása 
 

Jelszó módosítására a következő menüben van lehetőség. 

 

A „Mentés” gombra kattintva az új jelszó beállításra kerül. 

mailto:webshop@wienerberger.hu
mailto:webshop.tondach@wienerberger.hu
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5.3 Új felhasználó létrehozása 
 

Partnereink számára lehetőség van korlátlan számú felhasználó létrehozására, ha szükségük van rá. 

Javasolt, hogy minden felhasználó saját User/jelszó párost használjon, ezek költségmentesen 

létrehozhatók. 

Felhasználó létrehozása, megszüntetése esetén a mellékletben található Új felhasználó igénylő lapot 

kell elküldeni a szilvia.marosi@wienerberger.hu e-mail címre. 

 

5.4 Felhasználó zárolása 
 

Amennyiben Partner három alkalommal téves jelszóval próbál belépni a Webshop felületre, a 

rendszer kizárja a fiókból. 

Ez esetben az következő e-mail címek egyikén kell jelezni a problémát: webshop@wienerberger.hu 

vagy webshop.tondach@wienerberger.hu  

Wienerberger a fiók feloldásáról telefonon vagy e-mailben értesíti a Partnert. 

 

5.5 Kosár 
 

mailto:szilvia.marosi@wienerberger.hu
mailto:webshop@wienerberger.hu
mailto:webshop.tondach@wienerberger.hu
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Előrendelés rögzítésekor a jobb felső sarokban található Kosár ikonra kattintva a rendelésrögzítés 

folyamán bármikor megnézhetjük, mely termékek kerültek eddig kiválasztásra. 

 

A sor végén levő „x” gomb megnyomásával a termék törölhető a listáról. 

 

 

 

5.6 Ütemezés 
 

Lehetőség van rendelés rögzítésekor a kívánt dátumokat igény szerint ütemezni. A projekt ütemezés 

átadásának sokkal biztosabb formája ez, mint a megjegyzés rovat és használata is egyszerűbb és 

gyorsabb. 

5.6.1 Ütemezés normál megrendelés esetén 
 

Első lépésben a kívánt terméket a korábban bemutatott módon a megrendelni kívánt termékek közé 

kell tenni. 
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Majd a sor elején lévő gomb megnyomásával az adott sor másolható. 

 

A sor végén szereplő dátumot a tetszőleges dátumra módosítva már ütemezve is van a rendelés. 

Igény szerint a kívánt mennyiség is módosítható. 

 

Innen a folyamat megegyezik a korábban bemutatott folyamattal. 

Ha ugyanaz a tétel ugyanarra a kívánt szállítási dátumra van ütemezve két sorban, az alábbi 

hibaüzenet jelenik meg mentéskor. 
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A megoldás, hogy az első két soron szereplő, ugyanarra a dátumra kért ugyanazon tételt egy soron 

mentjük el.  

Ez megtehető úgy, hogy a tételrögzítés fülön az igényelt mennyiséget összeadjuk (20+22) és a 

második tételt a sor végén szereplő „x” gomb megnyomásával törljük a listáról. 

 

Ekkor a törlés megerősítése után a második sor eltűnik. 

Bármelyik sor törölhető a sor végi „X” gomb megnyomásával. 
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Ezután az előrendelés menthető. 

A klónozás (másolás) úgy is megtehető, hogy a termékválasztó végén lévő „+” gombot kétszer 

megnyomjuk, ilyenkor a termék kétszer jelenik meg a listában és innen a működés megegyezik a fent 

leírtakkal. 

 

5.6.2  Ütemezés objekt megrendelés esetén 
 

Objektes rendelések esetén az ütemezés nagyon hasonló. 

A sor elején lévő gomb megnyomásával az adott sor klónozható. 
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Ami fontos, ütemezés során sem léphető túl a teljes nyitott mennyiség, itt is az azonos termékeket 

különböző dátumokra lehet ütemezni. 

 

Általános szabály, hogy egy objekt annak érvényessége végéig ütemezhető. Ha a kívánt szállítás 

távolabbi időpontra csúszik, az objekt meghosszabbítása szükséges. 

Objektes rendeléshez nem objektes tétel hozzáadása esetén ezen tételek ütemezésére is lehetőség 

nyílik, a korábban bemutatott módszerrel megegyezően. 

 

5.7 Jellemző hibák 
 

5.7.1 Időtúllépés 
 

Ha egy felhasználó „elhagyja” a számítógépét, a rendszer automatikusan kidobja. Ilyenkor az alábbi 

hibaüzenetet kapjuk. 
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Megoldás, hogy az url-t vissza kell törölni (ld. alább), majd Enter megnyomásával a program újra 

elindul. 

 

A korábban el nem mentett munka elveszik. A piszkozatba mentett munka megmarad. 

 

5.7.2 Hiányos kapcsolattartó törzsadat 
 

Leggyakrabban előforduló hiba mentésnél, hogy a törzsadatból kiválasztott kapcsolattartó adatai 

hiányosak, ezért az előrendelés mentésekor az alábbi hibaüzenet látható. 

 

 

Ennek oka, hogy nincs minden kötelező adat elmentve a kapcsolattartóhoz. 

 

A korábban bemutatott módon és helyen lehetőség van a kapcsolattartó vagy bármely törzsadat 

karbantartására. Fontos, hogy a karbantartást mindig az előrendelés rögzítése előtt végezzük el. 
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Jelen esetben a hiányzó e-mail címet rögzítjük, elmentjük, ezután a kiválasztott kapcsolattartóval az 

előrendelés már menthető lesz. 

Érdemes a törzsadatokat karbantartani és időnként ellenőrizni, a nem használtakat inaktívvá tenni, 

mert javít a rendszer használhatóságán. 

5.7.3 ÚjHáz interface 
 

5.7.3.1 Hiányzó cikkszám 

 

Jellemző hiba, hogy olyan cikkszám kerül visszaigazolásra Új Ház-tagok részére, amely még nem 

eleme az Új-Ház rendszerének; ebben az esetben az alábbi hibaüzenet jelentkezik. 

 

Ilyenkor legegyszerűbb, ha Partner jelzi a hibát a saját központjának vagy tájékoztatja a 

Wienerbergert az ismert elérhetőségeken.  

 

5.7.3.2 Rendelés már létezik 

 

Előfordul, hogy vevői elfogadásnál az Új-Ház szerver kommunikációja lassabb, mint a tervezett, 

ilyenkor a válasz túl későn érkezik vissza ahhoz, hogy a két rendszer kommunikációja zökkenőmentes 

legyen. 

Mivel a válasz túl későn érkezik, vevői oldalról újra van mód a visszaigazolt előrendelést elfogadni, 

elutasítani vagy visszaküldeni. Viszont az Új-Ház rendszerében a rendelés utólag elfogadottá válik. Ez 

esetben nincs más megoldás, mint ezeket a rendeléseket lemondani és újra rögzíteni. A problémát a 

Wienerberger ismert elérhetőségein keresztül kell jelezni. 
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6. Mellékletek 
 

6.1  1. számú melléklet 
 

 

1. számú melléklet 

Webshop regisztrációs adatlap.doc
 

 


