KLIENTSKÁ
ZÓNA
Služba
pre zákazníkov
Zeelandia

(jednoduchý sprievodca portálom)

Prečo Klientská zóna?
Pomoc zákazníkom s receptúrami, v ktorých
sú obsiahnuté naše suroviny a zmesi Zeelandia

(surovinové náklady, nutritívne hodnoty, text pre etiketu),

Inšpirácie na ďalšie výrobky, ktoré doteraz
neodoberáte od Zeelandie,

Ľahký prístup k aktuálnym špecifikáciám a
tabuľke s prehľadom alergénov odoberaných
surovín a zmesí,

Jednoduchá databáza zákazníkových receptúr
viditeľná len ním, (po vytvorení jednotlivým OZ a
označením IČO zákazníka v receptúre),

Možnosť vložiť surovinu aj nie zo Zeelandie do

receptúry zákazníka cez tzv. Externú položku.
Novinka od 2018: jednoduché zadanie

objednávky zákazníkom – v časti Objednávka.

Prečo Objednávka
cez Klientskú zónu?

jednoduché zadanie objednávky – v časti Objednávka,
vopred vypísaný názov Vašej spoločnosti, stačí vyplniť počet
ks, kg – systém si pamätá Vaše nákupy za posledných 12
mesiacov. Jednoducho dopíšete množstvo, ks, kg, kartón...

možnosť doplniť požadovaný dátum dodania,
v poznámke viete dopísať Vaše dotazy, suroviny a pomôcky,
ktoré chcete odobrať po prvýkrát a pod. (následne sa po
dodaní už zobrazia vo Vašom zozname),

1 kliknutie – odoslanie na naše Call centrum,
Call centrum následne potvrdí príjem objednávky na Vašu
email adresu,

Rýchly spôsob šetriaci čas ako Vám, tak aj nám.
Menej chýb počas hlásenia objednávky než zadanie telefonicky. Nemusíte čakať
kedy Vám naše Call centrum zavolá alebo kedy sa uvoľní linka na Call centre ( nakoľko
v čase zadania objednávok môže byť naša linka obsadená inými zákazníkmi).

Jednoduché prihlásenie
cez

www.zeelandia.sk

Prihlásenie do aplikácie
Nový zákazník:
 registrovaný
 neregistrovaný

Registrácia do aplikácie
– už našim registrovaným zákazníkom Zeelandia

Políčka označené

*




Už som registrovaným zákazníkom Zeelandie a
potrebujem zaslať užívateľské meno a heslo (pripraviť
Dodatok k zmluve ohľadom Klientskej zóny).
Už mám podpísaný Dodatok a chcem prihlásiť
ďalšiu osobu od nás (zákazníka) do Klientskej zóny –
napr. z dôvodu Objednávky, pozerania špecifikácií,
nový technológ a pod.

sú povinné

Ďalšie kroky
Odošlete formulár na registráciu.
Oddelenie marketingu Zeelandia spracuje Vašu požiadavku,

Pridelené
Meno
Heslo
a prihlásiť

Obchodné oddelenie pripraví Dodatok ku Klientskej zmluve,
Váš Obchodný zástupca Vám doručí dvojmo Dodatok
ku Klientskej zmluve na podpis (majiteľovi alebo konateľovi
spoločnosti), prípadne je Vám zaslaný doporučenou poštou,
Podpísaný dodatok 1x pošlete späť na našu adresu alebo
odovzdáte priamo nášmu Obchodnému zástupcovi,
Obchodné oddelenie zaregistruje Dodatok a marketing Vám
pridelí meno a heslo do Klientskej zóny.
Informácia Vám príde emailom.
Prihlásite sa cez www.zeelandia.sk a vpravo hore
Klientská zóna.
Heslo si viete kedykoľvek zmeniť, alebo požiadať o
zaslanie hesla v prípade, že ho zabudnete.

Po prihlásení zaslaným prístupovým menom a
heslom je možné zmeniť si heslo na svoje vlastné.

Zhrnutie, čo všetko je v Klientskej zóne
Špecifikácia produktu
Receptúry s prepočtom výrobných dávok/kusov
Kalkulácia hotového výrobku
Nutritívne hodnoty hotového výrobku
Text pre etiketu (výstup je informatívny – nakoľko treba brať do úvahy ešte podmienky v prevádzke
(trans-kontaminácia), a taktiež nezaručujeme správnosť a aktuálnosť externe dodaných podkladov od
zákazníka, pričom sled textu na etiketu uvádzame spôsobom:
názov kategórie položky (...zloženie položky...), názov kategórie položky (...zloženie položky...),
teda keď sa vyskytne položka 2x v receptúre – vidíte ju aj 2x v zložení.
Alergény – tabuľka u odoberaných produktov
Inšpirácie – receptúry na využitie odoberaných produktov (všetky viditeľné kombinácie zo surovín, ktoré
odoberáte),
Objednávkový formulár

Náhľady Klientskej zóny
Špecifikácia produktu

Ak kód výrobku nie je podčiarknutý, jedná sa buď o pomocný kód výrobku
(pri zmenách typov balení, časovo obmedzeného predaja výrobku
pod uvedeným kódom alebo o technickú pomôcku, obal a pod).
V prípade tovarov ako obaly – muffin trays formy alebo pomôcok ako je odmerka,
rukavice a pod. kontaktujte priamo našu manažérku kvality:
eugenia.lengyelova@zeelandia.sk
pre zaslanie technických špecifikácií a zdravotných prehlásení od dodávateľov/výrobcov.

Prehľad alergénov odoberaných surovín

Náhľady Klientskej zóny
Nutritívna hodnota hotového výrobku

Kliknutím na ikonku pdf v Moje receptúry v časti Nutritívne hodnoty sa Vám otvorí
pdf súbor s Nutritívnou hodnotou daného hotového výrobku – s uvedením názvu Vašej
spoločnosti a dátumu a času prezerania.
Hodnoty sú aktuálne vždy k uvedenému dátumu a sú presné za predpokladu, že
všetky podklady, ktoré ste nám k danému výrobku poskytli sú stále aktuálne.
Miera nepresnosti, ktorá je povolená pri uvádzaní Nutritívnych hodnôt vzniká napr.
jemnými odchýlkami hodnôt použitej múky (štandardizovaná uvedená nutritívna hodnota
múky v databáze) a pod.

Text pre spracovanie na etiketu

Zákazník, ktorý nám dodá komplet informáciu o surovine,
ktorú od nás neberie tzv. externej položke:
názov, cena, nutritívna hodnota, alergény, zloženie
– vie dostať výstup aj nutritívnej hodnoty aj etikety v správnom slede a výstupe.

Náhľady Klientskej zóny
Moje receptúry (viditeľné len daným zákazníkom)

Zákazník, ktorý nám dodá komplet informáciu o surovine,
ktorú od nás neberie tzv. externej položke:
názov, cena, nutritívna hodnota, alergény, zloženie
– vie dostať výstup kalkulácie kompletne vypočítaný.
Inak nie je možné kalkuláciu spracovať správne.

Inšpirácie pre zákazníka

V časti inšpirácie je možné zobraziť ďalšie receptúry, ktoré sa dajú vyrábať z Vami
odoberaných produktov.
Produkt, ktorý v danom prípade odoberáte je uvedený napravo.
Receptúru vidíte pre inšpiráciu komplet, ale bez cien.
V prípade, že Vás daný výrobok zaujal a chcete ho vyrábať/otestovať a pod.
kontaktujte Vášho Obchodného zástupcu.

Klientská zóna

– služba pre zákazníkov
Registrujte sa na www.zeelandia.sk
Prípadné otázky Vám radi zodpovieme na adrese
marketing@zeelandia.sk
Ing. Jarmila Farkašová, 0905 968 819

keepexploring.

