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eOrders

Stručný návod k užívání aplikace
pro klienty LeasePlan Česká republika
1. Přihlášení
Jednotný vstup do LP e-aplikací ze stránky
www.leaseplan.cz.
Přihlašovací údaje jsou jedinečné.
Heslo zásadně nikomu nesdělujte.
Pokud neznáte své přihlašovací heslo do Online
portálu, klikněte na „Zapomněli jste své heslo?“
a následujte další instrukce.
Nastavení uživatelského profilu či možnost
zastupování nastavíte v nabídce „Upravit můj profil“.

2. Vstup do eOrders

3. Seznam kalkulací

Vybráním záložky eOrders vstoupíte do aplikace
pro správu kalkulací a objednávek.

Vaše nabídkové kalkulace naleznete
v levém panelu.

Kalkulaci pro objednání vozidla otevřete v detailu
dvojklikem na ikonku vpravo.

4. Schválení kalkulace a objednání
Pro detailní kontrolu kalkulace
před objednáním využijte přehledné rozdělení dat nebo si kalkulaci vytiskněte v *.pdf formátu
v záložce „Přílohy“

Pro objednání je POVINNÉ v potvrzované
kalkulaci vyplnit následující pole:
• „Počet požadovaných aut“: Počet větší
než 1 uveďte pouze jedná-li se o ZCELA
identická vozidla.
• „Požadované datum dodání“: zadejte
datum, kdy požadujete, aby vozidlo
bylo dodáno.
• „Náhrada za původní vozidlo“:
ANO či NE. Při volbě ANO vyplňte
RZ původního/nahrazovaného vozidla.

5. Další informace
Můžete také vyplnit tato NEPOVINNÁ pole:
• „Interní číslo objednávky klienta“
je pole pro vaše volné použití.
• „Přebírající osoba“: vyberte ze seznamu
jméno osoby, která bude upozorněna
na možnost převzetí vozu (např. fleet
mng., řidič). U přebírající osoby musí
být zadán mobilní telefon. V případě, že
taková osoba není v seznamu zadána,
vyplňte její identitu přes volbu „Nový“.
• „Jméno řidiče“: založte přes volbu
„Nový“, u nové identity vyplňte jméno
a příjmení (povinná pole) , e-mail
a telefon (nepovinná pole). Poté zadané
jméno vyberte ze seznamu.

•

Po potvrzení kalkulace LP závazně objedná vozidlo.

•

Stav objednávky lze sledovat v záložce „Objednávky“.

•

Volba „Vše“ zobrazí všechny kalkulace i objednávky.

•

Každý den systém kontroluje čekající operace,
v případě rizika prodlení Vás systém upozorní e-mailem.

•

Vaše společnost má svého administrátora. V případě
potřeby vytvoření nového nebo ukončení
uživatelského profilu jej kontaktujte.
Vaše kontaktní osoba ve společnosti LeasePlan
je kdykoli připravena Vám pomoci s obsluhou
programu, proto ji neváhejte kontaktovat.

V případě, že kalkulace není v pořádku, napište do pole „Poznámka“ Vaše připomínky a kalkulaci odmítněte.

