INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU
eOFERTA

W celu prawidłowego funkcjonowania eOFERTY sugerujemy ustawienie języka
polskiego jako domyślnego języka przeglądarki.
1. Logowanie do systemu
Link do systemu eOFERTA dostępny jest na stronie Baltic Hub w zakładce Strefa Klienta ->
System eOFERTA
Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie do strony, na której możliwe będzie
wygenerowanie oferty.
Jeżeli nie jesteście Państwo naszym klientem, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta
(customerservice@baltichub.com) w celu podpisania umowy pomiędzy naszymi firmami.

W celu zalogowania się do systemu i uzyskania oferty należy wpisać przypisany do
Państwa firmy numer NK oraz NIP firmy. Następnie należy kliknąć Enter lub Wprowadź
dane klienta.

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
Kolejną czynnością jest określenie rodzaju kontenera.

Krok 3
Następnie należy uzupełnić dane dotyczące ładunku:
 rodzaj ładunku (należy wybrać z listy rozwijalnej);
 jednostka ładunkowa (należy wybrać z listy rozwijalnej);
 długość, szerokość, wysokość oraz waga odnoszą się do pojedynczej sztuki ładunku
(w celu wpisania liczb z dokładnością dziesiętną lub setną należy użyć przecinka „,”).

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

UWAGA!
W celu wygenerowania nowej oferty należy użyć opcji Resetuj. Pozwoli to na wygenerowanie
oferty z poprawnymi stawkami i założeniami

UWAGA!
Jeżeli ładunek jest ładunkiem niebezpiecznym należy wybrać klasę IMO z listy rozwijalnej.

Krok 4
Jeżeli wszystkie dane zostały uzupełnione należy kliknąć opcję Generuj ofertę.

Krok 5
W celu zakończenia procesu należy kliknąć opcję Akceptuj i wprowadź zgłoszenie.

UWAGA! Jeżeli wprowadzone dane będą przekraczały założone, maksymalne do obsługi
parametry, pojawi się poniższy komunikat. Należy sprawdzić poprawność danych a w
przypadku pozytywnej weryfikacji zgłosić się do Działu Sprzedaży celem potwierdzenia braku
możliwości obsługi bądź w ceu uzyskania indywidualnej wyceny.

Krok 6
Jeżeli posiadacie Państwo dodatkowe załączniki już na etapie zapytania ofertowego (tj.
packing lista, zdjęcia, rysunki tehcniczne itp.) uprzejmie prosimy o skorzystanie z opcji Załącz
pliki. Po uzupełnieniu adresu mailowego, na który ma być wysłana oferta należy kliknąć opcję
Wprowadź.

Krok 7
Po kliknięciu opcji Wprowadź oferta wraz z numerem referencyjnym zostanie wysłana na
wskazany adres mailowy.

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

