INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU
eOFERTA

1. Logowanie do systemu
Link do systemu eOFERTA dostępny jest na stronie www.dctgdansk.pl w zakładce Strefa
Klienta -> System eOFERTA
Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie do strony, na której możliwe będzie
wygenerowanie oferty.
W celu zalogowania się do systemu i uzyskania oferty należy wpisać numer NK oraz NIP
firmy. Następnie należy kliknąć Enter lub Wprowadź dane klienta.

Jeżeli nie jesteście Państwo naszym klientem, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta
w celu podpisania umowy pomiędzy naszymi firmami.
Customer Services
58 737 6318
customerservice@dctgdansk.com

2. Wprowadzanie danych / generowanie oferty
W przypadku poprawnej weryfikacji danych pojawi się okno, w którym należy uzupełnić dane
dotyczące zapytania ofertowego.
Krok 1
Należy określić rodzaj usługi: formowanie lub rozformowanie kontenera. Określić jednostki
ładunkowe, tj. cm / m / mm, t / kg. Ewentualnie zaznaczyć dodatkowe usługi, które
chcielibyście Państwo wycenić, tj. paletyzacja i/lub okrycie towaru plandeką.

Krok 2
Następnie należy określić preferowane miejsce składowania ładunku: plac lub magazyn

Krok 3
Kolejną czynnością jest określenie ilości oraz rodzaju kontenerów. W przypadku kilku
kontenerów z tym samym ładunkiem należy podać ilość przy danym rodzaju. W przypadku
tego samego rodzaju kontenera jednak innego ładunku należy skorzystać z opcji Dodaj
kolejny kontener, opis tej czynności znajduje się w kolejnym kroku.

Krok 4
Następnie należy uzupełnić dane dotyczące ładunku. Rodzaj ładunku można wybrać z listy
rozwijalnej bądź wprowadzić własny ładunek. Dane dotyczące długości, szerokości i
wysokości odnoszą się do pojedynczej sztuki ładunku.

UWAGA! W przypadku kilku rodzajów ładunku należy użyć opcji Dodaj ładunek a w
przypadku kilku kontenerów opcji Dodaj kolejny kontener.

UWAGA! Jeżeli ładunek jest ładunkiem niebezpiecznym należy zaznaczyć kwadracik
znajdujący się w prawnym dolnym rogu, a następnie wybrać klasę IMO.

Krok 5
Jeżeli wszystkie dane zostały uzupełnione należy kliknąć opcję Generuj ofertę.

Krok 6
W celu zakończenia procesu należy kliknąć opcję Akceptuj i wprowadź zgłoszenie.

UWAGA! Jeżeli wprowadzone dane będą wymagały indywidualnej wyceny pojawi się
poniższy komunikat. Należy kliknąć opcję Akceptuj i wprowadź zgłoszenie, a Dział Sprzedaży
powróci do Państwa z ofertą.

Krok 7
Po zweryfikowaniu wyceny wygenerowanej automatycznie oferta wraz z numerem
referencyjnym zostanie wysłana na wskazany adres mailowy. Uprzejmie prosimy o zwrócenie
uwagi na poprawność wprowadzanych danych.

W przypadku pytań lub wątpliwości Dział Sprzedaży jest do Państwa dyspozycji pod adresem
mailowym lub numerem telefonu:
sales@dctgdansk.com
58 737 90 83

