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Technické parametry 
 Počítač s operačním systémem (Windows XP a vyšší) 

 Internetové připojení 

 Webový prohlížeč (Internet Explorer 8 a vyšší, Google Chrome, Opera, Firefox) 

 

Harmonogram objednávek 
 Bramborové knedlíky  

o 2 pracovní dny před závozem do 14:00 

 Ostatní  

o 2 pracovní dny před závozem do 14:00 

o V pátek do 14:00 na pondělí 

 Bagety  

o 1 týden před závozem  

 Bramborová kaše  

o na středu objednat 2 pracovní dny předem do 7:00 

o na pátek objednat 2 pracovní dny předem do 7:00 

 

Stála objednávka 
Stálou objednávku je potřeba zadávat pravidelně v objednávkovém systému jako samostatnou 

objednávku.  

 

Objednávka na přelomu měsíce 
U objednávek na přelomu měsíce se bude zákazníkovi zobrazovat cena zboží dle aktuálního 

ceníku na daný závozový den. Objednávku na další měsíc lze zadat až od 25 dne v měsíci.  

 

 

 

Vlastní zpracování objednávky 
Objednávkový systém naleznete na stránkách Beskydu Fryčovice a.s. www.beskyd.cz ve 

spodní části stránek nebo přímo na internetové adrese objednavky.beskyd.cz. Pro spuštění 

objednávkového systému stačí jakýkoliv internetový prohlížeč na Vašem počítači a připojení k 

internetu. 

Úvodní obrazovka objednávkového systému vyzve uživatele k zadání jeho uživatelského 

jména a hesla viz. Obrázek 1. Uživatelské jméno a heslo Vám bude přiděleno. 

 

http://www.beskyd.cz/
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Obrázek 1 přihlášení  

 

Po přihlášení má uživatel možnost v pravém horním rohu měnit jazykové verze 

webových stránek. K výběru má možnost anglické, české a slovenské jazykové verze. Dále má 

na výběr z několika možností, a to vytvořit novou objednávku, zobrazit historii objednávek a 

odhlášení ze systému viz. Obrázek 2. 

 

 
Obrázek 2 úvodní obrazovka  
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1. Nová objednávka 

Pro vytvoření nové objednávky stiskneme tlačítko „Nová objednávka“, kde se zobrazí informace 

o dané objednávce. Je zde uvedeno místo závozu, číslo linky, datum vytvoření a uživatelem 

zvolený datum závozu. Datum závozu je nutné vybrat stiskem ikony kalendáře viz. Obrázek 3. 

 

 
Obrázek 3 volba data 

 

Po zvolení data závozu se pod informacemi o nové objednávce zobrazí seznam zalistovaných 

položek. Zboží je seřazeno abecedně a uživatel pouze zadává počet kusů, které, si chce objednat 

viz obrázek 4. 

 
Obrázek 4 seznam zalistovaných položek 
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Po vybrání všech položek pokračujeme v objednávce stisknutím tlačítka „POKRAČOVAT“. 

Poté se zobrazí náhled objednávky před odesláním viz. obrázek 5. 

 
Obrázek 5 náhled před odesláním objednávky 

 

Po zkontrolování objednávky kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ objednávku odešlete  viz. 

Obrázek 6. 

V případě, že chceme v objednávce změnit položku nebo počet kusů dané položky 

vrátíme se zpět na seznam zalistovaných položek tlačítkem „ZPĚT “  v prohlížeči. Poté 

provedeme příslušné změny a pokračujeme dál jako při vytvoření nové objednávky. 

 

 

 
Obrázek 6 Odeslání objednávky 
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1.1 Filtr hledaného zboží 

Ze seznamu zalistovaných položek lze jednotlivé položky vyhledávat podle názvu nebo kódu 

zboží. Pro hledání stačí do pole „hledat“ zadat hledaný výraz. Znázorněno na obrázku 4. 
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2. Historie objednávek 

V horní nabídce máme možnost „Historie objednávek“, zde je historie všech objednávek 

odeslaných pomocí objednávkového systému a zároveň lze jednotlivé objednávky upravovat, 

kopírovat, případně zrušit viz. obrázek 7. Jednu z možností vyvoláme kliknutím na text označený 

zeleně s názvem “ZKOPÍROVAT, UPRAVIT, STORNOVAT ”. Možnost UPRAVIT a 

STORNOVAT objednávku je možné jen do té doby, než je importována do informačního 

systému Beskyd Fryčovice. Po naimportování objednávky do informačního systému Beskydu 

fryčovice lze pouze ZKOPIROVAT danou objednávku. 

 
Obrázek 7 Historie objednávek 

 

Detail objednávky, kde se nám zobrazí jednotlivé položky objednávky zobrazíme kliknutím na 

číslo objednávky (zobrazeno zeleně), které je pod kódem objednávky. Názorná ukázka na 

detailní pohled objednávky je na obrázku 8. 

 
Obrázek 8  Detail objednávky 
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2.1 Úprava objednávky 

V případě, že jsme zapomněli jakoukoliv položku vložit do objednávky, zvolíme možnost 

“UPRAVIT” viz obrázek 7. Touto volbou se vrátíme zpět do objednávky a zde máme již 

vybrané položky (označeny zeleně) a k nim lze libovolně přidávat nebo ubírat položky nové viz. 

obrázek 9.  Objednávku odešleme opět stiskem tlačítka “OBJEDNAT”. 

Pokud objednávku upravujete, nemůže nastat případ, že by se objednávka importovala do 

informačního systému Beskyd Fryčovice. Při zahájení úpravy objednávky běží ochranná lhůta 30 

minut, kdy může uživatel objednávku měnit. Pokud zůstane objednávka rozpracovaná po delší 

dobu bude automaticky uzavřena a odeslána.  

 

 
Obrázek 9 úprava objednávky 

 

 

 

2.2 Kopírování objednávky 

V případě opakujících se objednávek je možné objednávku zkopírovat-aktualizuje se datum a 

počet KS. Odpadá tak vyhledávání opakujících se položek. Tuto možnost vyvoláme kliknutím na 

text označený zeleně s názvem “ZKOPÍROVAT” . 
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2.3 Storno objednávky 

Pro případ zrušení objednávky slouží text snázvem “STORNO” viz. obrázek 7. Po kliknutí na 

tuto položku bude objednávka zrušena. Po zrušení objednávky v internetovém objednávkovém 

systému prosím ještě pro kontrolu, zda byla objednávka opravdu zrušena tuto skutečnost hlásit 

na dispečink objednávek firmy Beskyd Fryčovice a.s.. na telefonním čisle +420558422111. 

Možnost STORNOVAT objednávku je jen do té doby, než je importována do informačního 

systému Beskyd Fryčovice. 

 

2.4 Tisk objednávky 

Tisk objednávky provedeme kliknutím na HISTORII OBJEDNAVEK. Zde se zobrazí seznam 

všech objednávek. Kliknutím na číslo objednávky (zobrazeno zeleně), které se nachází pod 

položkou KOD OBJEDNAVKY se zobrazí detail objednávky s jednotlivými položkami. Zde je 

potom tlačítko „TISK“ jehož stisknutím vyvoláme tisk objednávky. Názorná ukázka na detailní 

pohled objednávky je na obrázku 8. 

 

Nouzový režim objednávání: 
V případě výpadku objednávkového systému, lze objednávky vyřizovat obvyklým způsobem na 

telefonní lince +420 558 422 111. 

 

Ztráta hesla 
Při ztrátě hesla je potřeba kontaktovat správce sítí ve společnosti Beskyd Fryčovice na 

telefonním čísle 60134091 nebo mailu david.belik@beskyd.cz. 

 

Technická podpora 
 Správce sítí IT Ing. David Bělík +420 601 340 091 

 Dispečink +420 558 422 111 
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