Portál Dopravce 2020.

Funkce Portálu od 27.1.2020

Doporučení
Pro bezproblémové provozování aplikace Portál Dopravce doporučujeme využívat internetový prohlížeč
Google Chrome od verze 78 s rozlišením obrazovky minimálně 1024x768px. Jiné prohlížeče a rozlišení
nejsou oficiálně podporovány, nebyly testovány, a nemusí tedy poskytovat veškeré funkce a zobrazení
dat. V prohlížeči musí být vždy zapnutý JAVAskript.
Portál Dopravce (dále jen „Portál“) je aplikace zajišťující základní komunikaci mezi Dopravcem
registrovaným v systému ČEPRO („Dopravce“) a centrálním dispečinkem ČEPRO, a.s. („CD“) pro
registraci a aktuálnost základních dat. Prostřednictvím Portálu má Dopravce přehled o
zaregistrovaných vozidlech, řidičích, a o schválených subdodavatelských vazbách na další Dopravce
registrované v systému ČEPRO. Portálem se zasílají požadavky na úpravy dat vozidel, řidičů. Portálem
se potvrzují i subdodavatelské vazby mezi dopravci.
Registraci Dopravce do Portálu je možné provést až po podpisu Dohody.
Funkce Portálu Dopravce:
Registrace vozidel:





Dopravce prostřednictvím elektronické žádosti z Portálu přihlašuje vozidla do systému ČEPRO.
K přihlášení musí poskytnout scany technického průkazu, osvědčení ADR (dle 9.1.3 ADR) a
inspekčního certifikátu (dle 6.8.2.4.5 ADR). Bez těchto dokladů registraci provést nelze.
Po zaregistrování vozidla jsou dopravci dostupné informace uložené v systému, a to včetně
názvů jiných dopravců, kteří evidují toto vozidlo jako subdodavatelské.
UPOZORNĚNÍ:
Náhled na základní data vozidel z registru je Dopravci aktualizován pouze 1x/24 hodin a to
vždy v časných ranních hodinách. Všechny změny provedené u vozidel se Dopravcům
v náhledu Portálu projevují až následující den. V systému pro nakládku vozidel jsou po funkční
dříve. E-mailová notifikace o provedené změně na smluvní e-mailovou adresu přichází dopravci
v aktuálním čase provedení této změny v centrální databázi. Účinnost změny se ve všech
skladech ČEPRO projeví standardně se zpožděním 4 hodiny od provedení změny v centrální
databázi.

Udržování platnosti osvědčení







Portál automaticky kontroluje platnost všech osvědčení vozidel a zasílá vždy 2 upozornění na
blížící se expirace platnosti. První 30 dní předem, druhou 7 dní před expirací. Vozidlům, která
mají některý kontrolovaný parametr po datu expirace, nebude umožněna nakládka.
Jednotlivá vozidla jsou v seznamu přehledně zobrazena a jsou označena podle blížící se
expirace osvědčení piktogramy. K dispozici je náhled na detail registrovaných dat.
Ve všech seznamech je možno standardně vyhledávat a řadit je podle parametrů.
Dopravce po provedení svých úkonů (např. po provedení STK) pro prodloužení platnosti
použije tlačítko „Platnost zkoušky“ nebo „Prodloužení ADR“.
Tím se vytvoří žádost ke které připojí aktuální platný požadovaný doklad ve formátu PDF
kterým provedení zkoušky revize prokazuje a žádost odešle. CD žádost překontroluje a platnost
termínu na základě kontroly platného dokladu prodlouží. Standardně prodlužování platnosti
provádí noční směna CD.





Prodlužování je standardně prováděno do následujícího pracovního dne a není třeba CD jinak
než touto žádostí kontaktovat. Pro urgentní prodlužování platnosti je nutné dispečink
kontaktovat, urgentní služby v této věci však mohou být zpoplatněny.
O všech provedených modifikacích dat v registru vozidel je Dopravce informován
automatickou notifikací o provedení změny v registrovaných datech. Notifikace je zasílána na
jeden smluvní e-mail určený Dopravcem pro registraci Portálu při podpisu Dohody. Zasílání
zpráv na větší počet adres není technicky možné. Další distribuci těchto zpráv Dopravce může
zajistit sám, například automatickým přesměrováním této pošty v aplikaci Outlook Web App.

Registrace řidičů:
















Aktuální řidiče má Dopravce přístupné v záložce „Řidiči“
Záložka zahrnuje vlastní i registrované subdodavatelské řidiče.
Pro nového řidiče Dopravce prostřednictvím elektronické žádosti z Portálu podává žádost o
jeho zaregistrování a vystavení přístupové karty.
Dopravce podává žádosti pouze pro své vlastní řidiče, nikoliv pro řidiče svých subdopravců.
Řidiče registruje vždy kmenový Dopravce, (tj. zpravidla jeho zaměstnavatel).
V seznamu řidičů jsou žlutě zvýrazněni řidiči, jimž se blíží doba expirace certifikátu karty nebo
expirace školení ADR. Červeně jsou zvýrazněni řidiči, jejichž certifikát karty nebo školení ADR
je po datu expirace. Další podrobnosti (školení) jsou k dispozici po otevření detailu řidiče.
Upozornění na blížící se expiraci certifikátů, školení ADR nebo platnosti školení pro vstup do
skladu se dále provádí beze změny dosavadním zavedeným způsobem (e-mailem).
V detailu řidiče jsou dostupné základní informace a seznam Dopravců, kterými byl tento řidič
schválený jako subdodavatelský.
Termíny platnosti školení pro jednotlivé sklady jsou v detailu náhledu u řidiče. Řidič je o blížícím
se termínu expirace školení informován na terminálu ETR (Golem) při svém každém přihlášení
po dobu 30 dní před jeho expirací až do jeho provedení.
Opakované prodlužování školení do jednotlivých skladů kde už řidič v provozu proškolen už
byl, může řidič provést po dohodě s operátorem tohoto skladu kdykoliv.
Tlačítkem „Prodloužení platnosti školení ADR“ lze vytvořit zjednodušenou žádost pro
prodloužení standardního povinného školení ADR (5 let cyklus) a přiložit do přílohy scan
nového platného průkazu ADR z obou stran (vzor dle 8.2.2.8.5 ADR).
Tlačítkem „Poskytnout řidiče jinému dopravci“ je možno pro objednávky sdílet řidiče s jiným
Dopravcem. Funkčnost a další aspekty této služby jsou popsány dále v textu.

Žádosti







Dopravce má v seznamu zobrazeny všechny žádosti k vozidlům a řidičům, které odeslal
prostřednictvím Portálu (úpravy dat, registrace vozidel a řidičů) a i žádosti jiným Dopravcům
registrovaným v Portálu (kontrakty se subdopravci)
Má možnost zobrazení seznamu dle stavu zpracování (Nezpracované/Zpracované).
Dosud nezpracované žádosti má Dopravce možnost editovat, případně i smazat.
Zpracované žádosti již editovat ani mazat nelze.
Pokud je třeba u řidiče nebo vozidla provést opravu například z důvodu chyby po zpracování
chybné žádosti, je to možné provést pouze žádostí novou.

Poskytování a schvalování subdodavatelských řidičů a vozidel
















Z detailu řidiče nebo vozidla může Dopravce odeslat žádost svému smluvnímu partnerovi
(jinému Dopravci evidovanému v ČEPRO) ke schválení řidiče/vozidla jako subdodavatelského.
První krok ke schválení řidiče nebo vozidla činí subdodavatel. Odesílá žádost druhému
Dopravci prostřednictvím Portálu. Použije v detailu u řidiče tlačítko „Poskytnout řidiče jinému
dopravci“, u vozidel „Poskytnout vozidlo jako subdodavatelské“. K odeslání žádosti je
nezbytné, aby Dopravce znal a zadal do žádosti IČ příjemce žádosti (druhého Dopravce), pod
kterým je tento Dopravce registrován v ČEPRO. Po zadání správného čísla se mu musí zobrazit
v žádosti správný název Dopravce, kterému je žádost určena a žádost odešle. Druhý Dopravce
žádost v Portálu obdrží, má možnost náhledu na schvalované vozidlo/řidiče a má možnost
žádost schválit nebo zamítnout.
Schválením žádosti se Dopravci hned zobrazí schválené vozidlo/řidič v jeho seznamu a oba
Dopravci obdrží notifikaci o změně v centrální databázi. U subdodavatelských vozidel a řidičů
je možný pouze náhled na provozní údaje a možnost vyřazení ze seznamu schválených.
Účinnost schválení žádosti se standardně projeví na skladech ČEPRO automaticky do 4 hodin
od provedení změny v Portálu.
Evidování řidiče a vozidla jako subdodavatelského v seznamu řidičů a vozidel Dopravce
umožňuje subdodavateli přístup k objednávkám uvolňovaným na Dopravce a tím i odběr zboží
ze skladů ČEPRO jeho subdodavatelům a řidičům. Současně mají oba Dopravci ve svých datech
v seznamech vozidel a řidičů zobrazeny všechny své aktuální vazby na schválená vozidla a řidiče
svých subdopravců v systému ČEPRO.
V případě potřeby zrušení těchto subdodavatelských vazeb může provést Dopravce opatření
okamžitě. V detailu subdodavatelského vozidla nebo řidiče zruší vazbu na tohoto řidiče nebo
vozidlo subdodavatele tlačítkem „Vyřadit ze seznamu námi schválených“. Technické
zpoždění (účinnost) při provedení změny je popsáno dále v textu.
Možnost vyřazení vozidla nebo řidiče ze subdodavatelských seznamů mají oba partnerští
Dopravci. Je možné ji provést u každého řidiče/vozidla v seznamu uvedeným způsobem.
Schvalování subdodavatelských vazeb probíhá výhradně jen mezi Dopravci bez účasti ČEPRO.
Portál umožňuje Dopravcům plnou kontrolu nad jejich vazbami se subdodavateli, a Dopravce
odpovídá za aktuálnost dat. Subdodavatelské vazby ovlivňují dostupnost uvolněných
objednávek Dopravců jejich subdodavatelům v systému ČEPRO.
O změnách je Dopravcům vždy zasílána notifikace o aktualizaci dat v centrální databázi, je to
čas provedení požadavku Dopravcem, není to čas účinnosti změny na výdejních skladech.
Skutečná účinnost změny provedené v Portálu Dopravcem se na skladech ČEPRO standardně
projeví do 2 hodin po změně v centrální databázi, kterou mu potvrzuje zaslaná notifikace.
Odpovědnost Dopravce za jeho subdodavatele trvá až do provedení změny automatickým
dávkovým datovým přenosem v systému skladů. Pokud by hrozilo z důvodu technického
zpoždění přenosu dat nebezpečí z prodlení, musí dopravce kontaktovat CD a vyžádat si ruční
spuštění aktualizace dat.

Všem doporučujeme provést po zpřístupnění dat v Portálu Dopravce neprodleně kontrolu jejich
aktuálnosti a případnou korekci, včetně dat o evidovaných řidičích a vozidlech subdodavatelů.

