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o import
o podpora
o profil
 informácie o prihlásenom užívateľovi
 správa Miest určení

IMPORT údajov
IS ZASIELKY poskytujú možnosť hlásenia zásielok hlásením každej komodity samostatne a manuálne
typovaním, alebo dávkovo pomocou dátového súboru s definovanou štruktúrou.
V prípade záujmu o IMPORT údajov pomocou dátového súboru s definovanou štruktúrou kontaktujte
technickú podporu zasielky@svps.sk

Všeobecné informácie
Pre nahlásenie zásielky je nutné zadať v troch krokoch nasledovné informácie
Miesto
určenia
určenia

Skupina komodít

Informácie o zásielke

Miesto určenia
Príjemca je povinný nahlásiť zásielku na konkrétne Miesto určenia pre každú zásielku
Skupina komodít
Príjemca definuje skupinu hlásenej komodity z nasledovnej ponuky.
ovocie/zelenina, živočíšny produkt, vedľajšie živočíšne produkty, krmivá, živé zvieratá

Informácie o zásielke (podľa príslušnej skupiny)
Dátum dovozu komodity
Komodita (množstvo, jednotka, spracovanie, prebaľovanie, obal, identifikácia potraviny)
Krajina pôvodu zásielky (členský štát EU)
Krajina pôvodu potraviny
Informácie o balení
Poznámka k hlásenej zásielky

1. Číselník / spravovanie Miest určení
V zmysle Zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách a neskorších predpisov je Prevádzkovateľ, ktorý dováža potraviny z tretích krajín alebo ktorý v mieste
určenia prijíma dodávku produktov živočíšneho pôvodu, nespracovaného ovocia a nespracovanej zeleniny z iného členského štátu Európskej únie, je
povinný podať informáciu o dovoze alebo informáciu o dodávke týchto potravín príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického
systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy najneskôr 24 hodín po jej prijatí.
Pre nahlásenie zásielky v IS ZASIELKY (ďalej len IS) je potrebné, aby mal Príjemca definovaný číselník Miest určení (prevádzok), ktorý bude pri nahlasovaní
zásielok používať. Definované Miesto určenia je možné použiť opakovane. Číselník je možné spravovať v užívateľskom profile. Nové Miesto určenia je
možné definovať v užívateľskom profile, alebo pri nahlasovaní novej zásielky.

Miesto určenia je potrebné identifikovať:






IČO subjektu prevádzkujúceho Miesto určenia - prevádzka kam je zásielka fyzicky doručená.
Názov
Obec
Ulica
Popisné číslo

Pri definovaní Miesta určenia identifikujte prevádzku (vrátane IČO, obec,ulica) kam je zásielka fyzicky doručená. Nepoužívajte údaje sídla spoločnosti ak
neslúži na príjem zásielok.





Vytvorené Miesta určenia je možné schovať ich deaktiváciou.
o V prípade ak už nie je Miesto určenia používané / aktívne.
o Deaktivované Miesta určenia niesu dostupné na zápis zásielky.
o Deaktivácia je možná len s profile užívateľa a číselníku Miesto určení. Nieje možná pri zápise zásielky.
Deaktivované Miesto určenia je možné kedykoľvek aktivovať v profile Príjemcu.
(De)aktivácia nemá v vplyv na už zapísané zásielky.

Miesto určenia môže byť deaktivované inšpektorom RVPS ak prevádzku určil ako zrušenú. Ak prevádzku považujete za aktívnu, kontaktujte príslušnú RVPS.

1.1. (de) aktivácia Miesta určenia
V číselníku Miest určení, kliknutím na text v stĺpci STATUS je možné existujúce Miesta určenia (De)aktivovať. Deaktivované Miesta určenia nie sú dostupné
na výber pri zápise Novej zásielky. (De)aktivácia nemá v vplyv na už zapísané zásielky.

Ikona reprezentuje aktuálny stav, text zmenu vykonanú kliknutím.

1.2 Miesta určenia deaktivované RVPS
Miesto určenia môže byť deaktivované inšpektorom RVPS ak prevádzku určil ako zrušenú. Ak prevádzku považujete za aktívnu, kontaktujte príslušnú RVPS.

1.3 Nové Miesto určenia
Pri definovaní Miesta určenia Príjemca vyberá zadaním údajov IČO, Okres, Obec z číselníka prevádzok RVPS. V prípade ak sa prevádzka v číselníku RVPS
nenachádza, vytvorí vlastnú.

Zadajte údaje IČO, Okres, Obec prevádzky kam je zásielka fyzicky doručená.

Na základe zadaných údajov je Príjemcovi ponúknutý zoznam prevádzok RVPS, z ktorých si vyberie do vlastného číselníka požadované Miesto určenia.
V prípade ak sa v zozname nenachádza požadované Miesto určenia. Príjemca smá možnosť vytvoriť si vlastné.

1.4 Výber z číselníka prevádzok RVPS
Ak sa požadované Miesto určenia v zozname nachádza, vyberte prevádzku zakliknutím v prvom stĺpci. A pokračujte kliknutím na zelené tlačitko „Vybrať
Miesto určenia“. Prevádza bude zapísaná do vášho číselníka Miest určenia. V profile je možné vybrať viacero Prevádzok za zvolené IČO / Obec. Zoznam
prevádzok RVPS sa zobrazuje ak eviduje aspoň jednu prevádzku v danej obci za zvolené IČO.

1.5 Definovanie nového Miesta určenia ak sa nenachádza v číselníku RVPS
Ak sa požadované Miesto určenia v zozname nenachádza, pokračujte kliknutím na odkaz.

Ak v danej obci nieje ani jedna prevádzka za zvolené IČO, alebo zoznam prevádzok RVPS neobsahuje požadované Miesto určenia, pokračujte vyplnením
formulára a definovaním vlastnej. Po vyplnení kliknite na „Uložiť“

Zakliknutím „Použiť Miesto určenia a pokračovať výberom komodít“ je prevádzka zapísaná do číselníka Miest určení a Príjemca pokračuje výberom komodity
pre nahlásenie zásielky.

2. Zápis novej záslielky

2.1 výber Miesta určenia
Miesto určenia

Skupina komodít

Informácie o zásielke

Pre zápis novej zásielky pokračujte kliknutím na odkaz v menu „Nová zásielka“. Želané Miesto určenia nahlasovanej zásielky vyberiete kliknutím na názov alebo
riadok. Tabuľka ukazuje prvých desať Miest určení, pre zobrazenie ďalších použite hľadanie, alebo stránkovanie.

2.2 Skupina komodít
Miesto určenia

Skupina komodít

Informácie o zásielke

Po výbere Miesta určenia vyberte kliknutím na názov alebo riadok požadovanej skupiny komodít. Na pravej časti obrazovky nájdete informáciu o vybranom
Mieste určenia.

2.3 Zápis zásielky
Miesto určenia

Skupina komodít

Informácie o zásielke

Po výbere Miesta určenia a skupiny komodít zadajte požadované informácie o dátume dovozu, komodite a uložte. Uložením formulára je zásielka nahlásená
a splnená aj zákonná povinnosť nahlasovania Príjemcom. Zapísané zásielky je možné zobraziť v časti „Nahlásené zásielky“.

Po uložení zásielky môže Príjemca pokračovať nahlásením ďalšej zásielky vo vybranej skupine komodít, alebo zmenou skupiny komodity a zápisom zásielky.
V prípade ukončenia práce s IS ZÁSIELKY, pokračujte odhlásením sa.
Zásielky je možné stornovať, upraviť. Viac v časti „Nahlásené zásielky“
Červenou farbou označené polia sú povinné.

3. Nahlásené zásielky
3.1 Zoskupený pohľad
Výberom „Nahlásené zásielky“ z menu IS sa v tabuľke zobrazia všetky evidované zásielky v aktuálnom týždni. Zásielky sú zoradené podľa dátumu zostupne
a zároveň zoskupované podľa Miesta určeni. Pre zobrazenie zásielok za vybrané obdobie, použite filter.

V stĺpci „PZ“ je uvedený počet komodít nahlásených na dané Miesto určenia. Kliknutím na dátum alebo riadok sa užívateľovi sprístupnia jednotlivé zapísané
komodity pre zvolené Miesto určenia a den dovozu
Tabuľka ukazuje prvých desať záznamov, pre zobrazenie ďalších použite hľadanie, alebo stránkovanie.

3.2 Jednotlivé hlásenia
Po predchádzajúcom výbere, sú v tabuľke zobrazené konkrétne zásielky za zvolený deň dovozu a Miesto určenia. Pre úpravu alebo storno zásielky pokračujte
kliknutím príslušnú ikonu v stĺpci Akcia.

Storno zásielky je vykonané po je potvrdení v ďalšom kroku.
Ak je dátum dovozu menší ako aktuálny dátum nie je možné zásielku stornovať a ani upravovať.

3.3 Úprava zásielky
Ak nastala zmena v zásielke po jej zaevidovaní, v detaile zásielky je možné upraviť Dátum dovozu, Množstvo a Jednotku.

4. Profil
V profile Príjemcu je možné spravovať

4.1 Úprava Miesta určenia
viac info úvod manuálu bod 1.

4.2 Úprava kontaktných informácií




kontaktné informácie
o e-mail
o telefónne číslo
prístupové heslo
o Platnosť hesla je tri mesiace. Následne je užívateľ vyzvaný na zmenu hesla.
Heslo musí obsahovať minimálne 8 znakov (veľké písmená, malé písmená a číslice taktiež môže obsahovať špeciálne znaky)

