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Dohányboltosoknak indított weboldalt az ND Nonprofit Zrt.

High-tech traﬁkosok
Tavaly november közepétől aNemzeti Dohányboltoknak már lehetősége van arra, hogy
aNemzeti Dohánykereskedelmi Nonproﬁt Zrt. (ND Nonproﬁt Zrt.) által létrehozott portálon
folytassák adminisztrációjukat, készletellenőrzésüket, sőt termékhiányt is jelenthetnek.

A

z ND Nonproﬁt Zrt. nemzetidohany.hu címen indította el weboldalát, melynek használatával a traﬁkosok élvezhetik az online ügyintézés és készletellenőrzés előnyeit. ADohánybolt
Portálon regisztrációt követően lehetőség nyílik
a Nemzeti Dohányboltok online felületen történő
adminisztratív működésére, forgalom- és készletadatokhoz kapcsolódó önellenőrzésére, illetve
a dohánytörvényben meghatározott termékkörre
vonatkozó hiánybejelentésre.
Az internetes felület használatához nem
kell más, mint legalább
Windows 7 alapú operációs rendszer és Internet Explorer 10-es vagy
11-es böngésző. A portál
eléréséhez szükséges,
hogy az eddig csak az
adatküldéshez használt
tanúsítvány a weboldalt
elérni kívánó mindegyik
dohánybolti felhasználó
személyes tanúsítványtárolójába legyen telepítve.
Jelszót vagy biztonsági kódot nem kell megadni
a belépéshez, hiszen a számítógépen telepített, eredendően a készletnyilvántartó rendszerhez lekért
tanúsítvány segítségével történik a Nemzeti Dohánybolt azonosítása. A portál azonban csak arról a számítógépről érhető el, amelyen a készletnyilvántartó

rendszer fut, és ha valakinek több traﬁkja is van, akkor
mindegyik bolt adatait külön-külön lehet elérni az adott
bolt készletnyilvántartó rendszerét futtató eszközről.

MIRE JÓ APORTÁL?
Ezen a felületen a trafikoknak lehetősége van
olyan termék bejelentésére, ami megtalálható
adohányboltban, de nem létezik aközponti rendszerben. A központi rendszerben nem található
cikkekkel, árpontokkal kapcsolatos cikkregisztrációs kérelmet is indíthat afelületen atrafikos közvetlenül agyártó, illetve aforgalomba hozó felé.
Ezen kívül nyomon követhetők az elmúlt három
hónapban tett bejelentések is.
Az oldalon két dátumot megadva lekérdezhető
amegadott dátumok között beküldött bruttó értékesítések összege napi bontásban, az ezt tartalmazó
riport pedig excel formátumban le is tölthető.
Emellett a dohánybolt által beküldött készletforgalmi adatok is megjeleníthetők: a dátum kiválasztása után cikkenként látható az akkor beküldött nyitókészlet és az aznapi készletváltozások
is. Ez megmutatja, hogy az adott napi nyitókészlet
és az adott napon generált összes készletmozgás
kiadja-e a következő napi nyitókészletet. De azt
is megnézhetjük, hogy adott napon termékenként
milyen nyitókészletek lettek lejelentve.
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