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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, akit 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 Önöket, 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 lehetőséget nyújt, hogy rögzítsék viszonteladóik elérhetőségeit. Ezeket az eddig 

megszokott módon, a WRT fuvaros rendelések rögzítésénél fel tudják használni, egy 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) 
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Nem kötelező mezők 

• 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. 
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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, az Igényelt mennyiség sárga oszlopba kell beírni a kívánt mennyiséget, 

és a sor végén található „+” gomb megnyomásával kerül be az 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. 

1. Példa Valerian 

 

2. Példa 30-as falvastagság 

 

 

Az oldal jobb oldalán található görgőkkel tudnak 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 az eddig is 

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 már megszokott 

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. WRT fuvar 

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! 
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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 

továbbküldhető, 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 kiválasztandó. 

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. 



   
 
 
 

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

23 

      

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 objekt lista 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 tudják megadni a szükséges mennyiséget. 

Az egyes sorok elején található gomb segítségével tudják 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 tudnak lépni a szállítás körülményeinek a 

megadásához. 

 

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. 

 

2.1.3 Porotherm, Webshop 
 

Termékek megrendelése Wienerberger Shop Keretmegrendelés alapján. 
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Rendelések menüpont / Új rendelés leadása 

Webshop rendelés nyomógombra kell kattintani.  

 

 

A felugró ablak mezőben kell megadni a Keretmegrendelés azonosítót. Majd a zöld Ok gombra 

kattintunk. 
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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. 

 

 

 

 

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. 
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A Szállítás kívánt dátuma mezőben kell rögzíteni a kívánt szállítási dátumot fej adatként, ez esetben a 

tételek sorához is a fej adatban rögzített szállítási dátum kerül be. 

A szállítási dátum a Keretmegrendelés érvényességi idején belül adható meg. 

 

 

 

 

 

 

 

A szállítás kívánt dátumát lehetőség van rögzíteni a tétel soroknál is. 
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Soronként külön dátum rögzítése is lehetséges (ütemezés). 

 

 

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. 



   
 
 
 

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

30 

Mentés -> a rendelési bizonylat a Piszkozatok menüpontba kerül. 

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

 

 

 

A Wienerberger Shop Keretmegrendelésre rögzített rendelések külön ágban jelennek a rendelések 

között. 
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2.1.4 Tondach 
 

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

WB fuvarszervezésben. 

      

 

2.1.4.1 Termékek kiválasztása 

 

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

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

szűrhetők az oszlopokban található ismérvek szerint.  

Például, ha Nativa alapcserepet rendelnének, egyszerűen ezt a két szókezdetet beírják, és máris 

megjelenik a terméklista. 
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Természetesen a kívánt termékek a listából is kiválaszthatók, igény szerint. 

Érdemes a cikkszám szűrőt használni, ha konkrét terméket keres a prospektusainkból! 

 

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

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

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 térhetnek át a 

fuvarjellemzőkre. 

 

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. 
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Tondach termékkör esetén a megfelelő pipa bejelölésével van lehetőség a felhasználni kívánt objekt 

azonosítószám megadására! Kérjük, használják ezt a lehetőséget, hogy a megfelelő áron igazolhassuk 

vissza a beküldött előrendeléseket! 

 

1. Tondach fuvar 

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

2. Gyári átvétel 

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 mindösszesen annyi, hogy nem szükséges a darus autó igényt és a 

speciális szállítási körülményeket listázni. 

 



   
 
 
 

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

35 

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 Előrendelés másolása 
 

Lehetőség van előrendelést másolás segítségével leadni. 

Az alábbi funkcióból indítható másolás: 

 

• Rendelések menüpont az egyes rendelést megnyitva a jobb felső sarka „Másolás” ikon 

• Általunk elutasított ajánlatok menü a rendelést megnyitva a jobb felső sarka „Másolás” ikon 

• Elutasított előrendelések egyes rendelést megnyitva a jobb felső sarka „Másolás” ikon 

• Archívum menüből egyes rendelést megnyitva a jobb felső sarka „Másolás” ikon 

 

• Új előrendelés leadása menüből az Előrendelés másolása pontot kiválasztva  

  

 

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

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

visszaigazolásra. 

 

Ezek az előrendelések megtekinthetők és igény szerint beküldhetők visszaigazolásra, vagy törölhetők. 

 

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 feltételek 

átállíthatók! 
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Az egyes oszlopokra kattintva továbbá sorrendbe rakható! 

 

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: 

 

 

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. 

  



   
 
 
 

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

38 

 

 

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, amit 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 

 



   
 
 
 

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

39 

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 táblázat az oszlopok szerint sorba rendezhető, azok tartalmára szűrhető, a sor elején levő „Nyíl” 

megnyomásával kibontható. 

 

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

elfogadás utáni nézete. 

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

Az oldal alján pedig megtalálhatók megtekintésre és nyomtathatók is a megszokott dokumentumok:  

„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 Partnereink 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 tudják visszaküldeni a Wienerberger részére, újbóli 

feldolgozásra. 

Kérjük Önöket továbbra is, ha a PDF-en szereplő ár miatt szeretnék visszaküldeni javításra, ne tegyék, 

vegyék fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal az ismert elérhetőségeken, és javítani tudják a 

visszaigazolást. Termék hozzáadása, vagy mennyiség módosítása esetén használják ezt a funkciót! 

 

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 navigálja Partnerünket. 

 

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

rendelés esetén a rakodási jegy nyomtatására. 
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Természetesen az elfogadás előtt már aktív dokumentumok továbbra is nyomtathatók! 

Wienerberger által szervezett fuvar esetén a rakodási jegy természetesen továbbra sem nyomtatható 

Partnereink részére. 

 

2.5 Feldolgozás alatt lévő rendelések 
 

Ebben a menüben láthatja Partnerünk azokat az előrendeléseit, amelyeket beküldött feldolgozásra 

Wienerbergerhez, de még nem került visszaigazolásra. 



   
 
 
 

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

46 

 

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 részletei. 
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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 „Nagyitó” ikonra kattintva a 

„Rendelés” nézet jelenik meg.  

Az oldal alján megtalálható az elutasítási indok 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 „Nagyitó” ikonra kattintva a 

„Rendelés” nézet jelenik meg.  

Az oldal alján megtalálható az elutasítási indok is, amennyiben volt ilyen a Partner részéről. 

 

 

Ezek a rendelések szintén szerepelnek az „Archívum” menüben. 

2.8 Archívum 
 

Itt lehetőség van Partnereink számára, hogy a korábbi rendeléseit visszanézze. 
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A naptárba kattintva megjelenik egy év választó, ennek kitöltése kötelező. 

A kívánt évre majd a „Lekérdezés” gombra kattintva az alábbi státuszú rendelések kerülnek be egy 

listába: 

• Partner által elutasított visszaigazolt előrendelés 

• Wienerberger által elutasított vevői előrendelés 

• Már lezárt rendelés 

 

A táblázat az eddig megszokott módon szűrhető, sorba rendezhető, a sor végén található „nagyító” 

ikon segítségével megtekintésre megnyitható. 

 

3. Objekt/EPM Info 
 

Ebben a menüpontban találnak egy riportot, ahol az aktuális, nyitott objekt állományt lehet rendezni, 

ellenőrizni. 

Az eddig leírtak szerint a lista minden oszlop szerint sorba rakható, rendezhető, szűrhető – ha esetleg 

bármelyik termékre nyitott lerendelhető mennyiséget keresnek, könnyen meg tudják találni, melyik 

objektről lehetséges a rendelés indítása. 

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

objektre történő leadáshoz navigál, megkönnyítve a rendelés rögzítését az Önök számára! 

Minden oszlop használható a rendezéshez: 
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• 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  

• 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. 
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Lehetőség van minden oszlopban szűrésre is. 

 

A sor végi „+” gombra kattintva az oldal az objektre történő rendelés leadás menübe navigál, ahol az 

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

előrendelés rögzítésére. 

 

4. Egyéb 
 

4.1 Elfelejtett jelszó 
 

Elfelejtett jelszó esetén lehetőség van új jelszó kérésére. 
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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. 

 

 

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. 

 

mailto:webshop@wienerberger.hu
mailto:webshop.tondach@wienerberger.hu
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4.2 Jelszó módosítása 
 

Jelszó módosítására a következő menüben van lehetőség. 

 

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

 

 

4.3 Új felhasználó létrehozása 
 

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

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

létrehozhatók. 

Felhasználó létrehozás esetén a mellékletben található Új felhasználó igénylő lapot küldjék meg a 

szilvia.marosi@wienerberger.hu e-mail címre. 

 

4.4 Felhasználó zárolása 
 

mailto:szilvia.marosi@wienerberger.hu
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Amennyiben Partnerünk három alkalommal téves jelszóval próbált belépni a Webshop felületre, a 

rendszer kizárja az adott felhasználót a fiókból. 

Ez esetben kérjük, írjanak e-mail a webshop@wienerberger.hu vagy 

webshop.tondach@wienerberger.hu e-mail címre, és Kollégáink megteszik a szükséges lépéseket a 

fiók feloldásához. 

 

 

 
 

  

mailto:webshop@wienerberger.hu
mailto:webshop.tondach@wienerberger.hu
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5. Mellékletek 
 

5.1 1. számú melléklet 
 

 

1. számú melléklet 

Webshop regisztrációs adatlap.doc
 

 


