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Aplikácia Web Order Management je určená pre zber objednávok, ktorými si
zákazníci (obchody) objednávajú dodávky na určený deň u svojich dodávateľov. Jej cieľom je
užívateľsky čo najjednoduchším spôsobom umožniť pohodlné a bezpečné objednávanie.
Pred použitím musí každý zákazník poskytnúť zoznam používateľov, ktorí budú oprávnení
jeho menom objednávať. Systémový administrátor nastaví prístup pre týchto používateľov.
Pre používanie objednávacieho systému postačí mať prístup k internetu a ľubovoľný webový
prehliadač so zapnutou podporou JavaScriptu (z tetovaných prehliadačov má menšie
problémy len najnovší prehliadač z dielne Microsoftu IE8, u ktorého je potrebné zapnúť
podporu spätnej kompatibility).
Práca začína prihlásením sa na príslušnú stránku poskytovateľa.
Následne sa zobrazí prihlasovací dialóg, pomocou ktorého sa používateľ do systému
autentifikuje prideleným užívateľským menom a heslom.

Obrázok 1: Prihlásenie sa do aplikácie

Pre demo prístup je Meno: rod, Heslo: koala
Po prihlásení sa načítajú asociované dáta daného používateľa. Priradí sa k nemu zákazník,
podľa prihlasovacieho mena sa vyhľadá skutočné meno používateľa a toto, spolu s názvom
zákazníka (meno firmy) sa zobrazí v pravej hornej časti aplikácie (obr. 2). Pri týchto
zobrazených údajoch sa nachádza i tlačítko „Odhlásiť“, ktorým sa používateľ odhlasuje
z aplikácie.
Úvodná obrazovka aplikácie po prihlásení bude vyzerať podobne, ako na obr. 2, tak, že
v ľavej časti je zobrazený kalendár vybraným aktuálnym dátumom a v pravej časti je
zobrazená objednávka na aktuálny deň. V prípade, že na túto objednávku je možné ešte
pridávať položky, zobrazí sa pod objednávkou sekcia „Pridať položku do objednávky“. Je
nastavená na 15 hod. aktuálneho dňa. To znamená, že používateľ má možnosť dopĺňať
objednávku do 15 hod. Po 15 hod. aktuálneho dňa a samozrejme u starších dní neje sekcia
pridávania položky k dispozícii. Samozrejme pre budúce dátumy je sekcia k dispozícii stále.
V niektorej ďalšej verzii by sa táto hodnota mala stať konfigurovateľnou.

Obrázok 2:

Pridávanie položky do objednávky:
Pri pridávaní položiek na objednávku sa rešpektuje aktuálne nastavený dátum
(nastavuje sa prostredníctvom kalendára) a rozvoz (nastavuje sa výberom rozvozu pri
hlavičke objednávky).
Pridávanie položky do objednávky prostredníctvom sekcie „Pridať položku do
objednávky“
Ak teda máme sekciu „Pridať položku do objednávky“ k dispozícii, môžeme ju použiť. Použitie
je veľmi jednoduché, ale používateľ musí poznať objednávacie číslo (kód) výrobku. Toto zadá
do prvého políčka sekcie. Po stlačení „ENTER“, alebo „TAB“ dôjde ku kontrole platnosti –
aplikácia zistí či zadaný kód sa nachádza medzi zalistovanými položkami zákazníka.
V prípade, že sa nachádza, do ďalšieho políčka sa vpíše názov položky, ktorý môže
používateľovi slúžiť pre kontrolu, či skutočne zadal kód požadovaného výrobku a používateľ
môže zadať požadované množstvo. Teraz už stačí len stlačiť klávesu „ENTER, prípadne
kliknúť na tlačítko „+“ a položka v požadovanom množstve je na príslušný deň objednaná.
V prípade, že kontrola políčka kódu výrobku nezistila prítomnosť zadaného kódu medzi
zalistovanými položkami zákazníka, používateľ je o tejto skutočnosti informovaný chybovým
hlásením a políčko sa orámuje červenou farbou.
Pridávanie položky do objednávky prostredníctvom zalistovaného sortimentu
Druhou možnosťou, ako pridať položku do objednávky je použiť zalistovaný sortiment
výrobkov. V ľavej časti si klikneme na TAB „Sortiment“ a zobrazí sa nám zoznam všetkých
zalistovaných výrobkov (obr. 3). V tomto zozname môžeme listovať a po vyhľadaní
požadovanej položky môžeme v príslušnom riadku vypínať požadované množstvo a po
stlačením tlačítka „+“ ktoré sa nachádza bezprostredne za políčkom množstvo, je položka na
príslušný deň objednaná. Pre ľahšie vyhľadanie položky je možné zoznam zalistovaných
položiek i filtrovať. A to buď časťou kódu, alebo časťou názvu. Filtračná podmienka sa napíše
do príslušných políčok nad zoznam zalistovaného sortimentu a klikne sa na tlačítko „Filter“.
Filtračná podmienka sa zruší vyprázdnením príslušných políčok a kliknutím na tlačítko „Filter“.
Zoznam zalistovaných položiek poskytuje i ďalšie doplnkové informácie k položke. Doplnkové
informácie zobrazíme kliknutím na malé tlačítko „1“ pred kódom výrobku (obr. 4).

Obrázok 3:

Obrázok 4:

Pridávanie položky do objednávky prostredníctvom šablón
Treťou, poslednou možnosťou, ako vytvoriť položky objednávky je využitie šablón. Šablóny
slúžia pre rýchle a pohodlné vytvorenie objednávok podľa zvyklostí zákazníka. Každý
zákazník si má možnosť sám vytvoriť ľubovoľný počet šablón, a každú pripraviť ako vzorovú
objednávku. Takže môže mať šablóny napr. Pre dni v týždni, pre sviatky, pre výplatné dni
a pod.
Práca so šablónami začína kliknutím na TAB „Šablóny“. Keď už máme šablónu pripravenú,
vyberieme ju zo zoznamu šablón. Podľa vybranej šablóny jednoducho, kliknutím na tlačítko
„<“ vytvoríme objednávku na príslušný deň.

Obrázok 5:

Vytvorenie šablóny
Novú šablónu vytvorím jednoducho tak, že do rozbaľovacieho políčka pre zoznam šablón
napíšem meno novej šablóny a stačíme tlačíkto „+“, ktoré sa nachádza bezprostredne vedľa
rozbaľovacieho políčka pre zoznam šablón. Keď už máme šablónu založeú, môžeme do nej
vložiť položky s požadovaným množsžtvom. Položky do šablón môžeme vkladať dvoma
spôsobmi. Buď pomocou sekcie „Pridať položku do šablóny“, kedy je postup obdobný, ako pri
pridávaní položky do objednávky pomocou sekcie „Pridať položku do objednávyk“ podľa
vyššie popísaného postupu.
Druhým spôsobom, ako nastaviť položky šablóny, je využiť niektorú stávajúcu objednávku
a použiť jej položky s príslušnými množstvami. Stačťí kliknúť na tlačítko „<“ a položky
objednávky nastavia položky šablóny.

Modifikácia objednávky (šablóny)
Objednávané množstvo položky je možné meniť až do momentu, keď objednávku potvrdíme
tlačítkom „Potvrdiť“. Vtedy položky objednávky zmenia stav na „potvrdené“ (dostanú príznak
„C“ – ako „Commit“). V takomto stave je možné do objednávky pridávať ďalšie položky, ale
potvrdené už neje možné modifikovať. Ak si položku objednávky preberie naviazaný EIS,
príslušný záznam označí príznakom „RO“ (ReadOnly) A takto označenú položku tiež neje
možno modifikovať. V prípade, že chceme položku úplne zrušiť z objednávky, postačí, ak
objednané množstvo vymažeme, alebo zmeníme na hodnotu menšiu, alebo rovnú nule.

Potvrdenie položiek objednávky
Položky objednávky je možné potvrdiť kliknutím na tlačítko “Potvrdiť“. Tým sa znemožní ich
ďalšia modifikácia. Potvrdené položky (zatiaľ neprebrané do EIS) je možné rozpoznať podľa
prázdneho štvorčeka.

Obrázok 6:
Objednávky prebrané do EIS spoznáme podľa toho, že množstvá na objednávky sú
podfarbené šedou farbou a neje možné ich meniť. Stavový štvorček je v tomto prípade plný
(obr. 7).

Obrázok 7:

U položiek prebraných do EIS môžeme zobraziť (po kliknutí na príslušnú položku) evidenčné
číslo objednávky, pod ktorým túto objednávku eviduje EIS. Toto číslo môže byť dôležité
v prípade, že sa dodávateľom chceme telefonicky dohodnúť na nejakej zmene položky
objednávky, ktorá už je systémom EIS prebraná a teda prostredníctvom webového rozhrania
nemodifikovateľná. Evidenčné číslo objednávky je zobrazené pod textom „Objednávka“ (obr.
7).

