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PREZENTARE
Vă plătim facturile în mai puțin de
24 de ore. Încărcați documentele
de transport în aplicație, noi le
validăm și vă plătim facturile. Nu
uitați să ne trimiteți și în original
documentele de transport!

Situația facturilor emise de către
DGH. Aplicația vă oferă o
raportare detaliată a facturilor cu
posibilități de filtrare avansate.

Acces la rapoarte detaliate cu
privire la activitatea Dvs. de
transport.

Acces și gestionare facilă a
autovehiculelor care rulează
pentru DGH.

Încărcați documentele necesare
dosarelor de transport direct în
aplicație. Simplu și intuitiv! Direct
de pe mobilul Dvs. (laptop sau
PC). Realizați poze sau încărcați
fișiere existente.

Situația completă a facturilor Dvs.,
raportare detaliată cu scadențe,
valori, rețineri și toate informațiile
de care aveți nevoie pentru o
analiza completă cu privire la
relația comercială cu DGH.

INTUITIV

UȘOR DE
FOLOSIT

ORICÂND
ȘI ORIUNDE

TRANSPARENT

SIGUR
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ACCES RAPID
LA INFORMAȚII

DE PE ORICE DISPOZITIV
CONECTAT LA INTERNET

B2B DGH

1. ACCESUL LA APLICAȚIA B2B DGH
Aplicația este accesibilă din browserul de internet; pentru accesarea
aplicației se pot utiliza browsere populare, cu ultimele actualizări: Mozilla
Firefox, Internet Explorer, Chrome (recomăndăm Chrome).
Accesul la aplicație se realizează prin accesarea pagini: www.dgh.ro.
Aplicația poate fi accesată și de pe telefonul mobil.

Acceseaza aplicatia
B2B DGH

Figura 1. Acces aplicație

1.1 ÎNREGISTRAREA ÎN SISTEM ȘI AUTENTIFICARE
Fiecare utilizator B2B DGH are
posibilitatea de autentificare în
aplicație prin intermediul adresei de
E-mail și a unei parole generate
automat de sistem, cu posibilitatea ca
acesta să își schimbe parola la prima
autentificare.
Utilizator: adresa de E-mail
Parola: Aplicația vă generează o
parolă pe care o puteți schimba,
oricând, după prima logare.
Completați datele de identificare și
accesați butonul “Autentificare”.
Figura 2. Logare
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B2B DGH
1.2 SETĂRI
Secțiunea Setări conține câmpuri predefinite, generate automat, de
identificare a utilizatorului în sistem.

Denumire societate
Număr Registrul Comerțului
Codul Fiscal

Utilizator

Figura 3. Setări

Utilizatorul se loghează întotdeauna cu adresa de E-mail folosită în
corespondența comercială cu DGH. Acesta nu se poate modifica, dar puteți
modifica parola.
Puteți seta notificările pe care doriți sa le primiți.
Vizualizați informații despre Societate și Alte setări.
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2. SECȚIUNEA HOME
În secțiunea Home
Dashboard se pot vizualiza
informațiile actualizate la zi cu
privire la dosarele de transport ale
utilizatorului, fiind menționat
statusul acestora: Nou, În lucru,
Finalizat, Anulat.
Pagina de Home vă oferă o
imagine de ansamblu a dosarelor
de transport pe care le aveți în
lucru cu DGH.

Figura 4. Home

3. SECȚIUNEA DOCUMENTAȚIE
În secțiunea Documentație se găsesc materialele de prezentare ale aplicației
în format text sau tutoriale video, pe module de lucru. Recomandăm
parcurgerea acestor materiale pentru o bună înțelegere a funcționalității
aplicației. Urmăriți secțiunea aceasta și veți fi la curent cu toate îmbunătățirile
și facilitățile pe care vi le poate oferi B2B DGH.

4. SECȚIUNEA RAPOARTE
Secțiunea Rapoarte permite
utilizatorului vizualizarea de
rapoarte detaliate din dosarele
de transport și posibilitatea de
filtrare avansată a informațiilor
afișate, în funcție de data
dosarului, status facturare, auto.

Figura 5. Rapoarte
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Raportul permite vizualizarea următoarelor câmpuri: Nr. Dosar, Dată
dosar, Auto, Nume șofer și date de contact, Rută, Cant. Transport (cu
posibilitate vizualizare total), Tarif Transport, Cantitate Dislocare (cu
posibilitate de vizualizare total), Tarif dislocare, Cantitate descărcare,
Tarif Descărcare, Cantitate taxe, Tarif taxe, Total.

Figura 6. Rapoarte

Filtrele acestei secțiuni se pot realiza în funcție de Data dosarului,
Facturat/Nefacturat, Auto.

Figura 7. Rapoarte
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5. SECȚIUNEA CLIENT – FACTURI
Secțiunea Client-Facturi permite utilizatorului vizualizarea facturilor
emise de către DGH: rețineri pentru chiria semiremorcilor DGH, comision
activități legate de motorină, impunere daune.

Figura 8. Facturi

6. SECȚIUNEA AUTO

Secțiunea Auto permite utilizatorului să vizualizeze disponibilitate auto, să
realizeze filtrare în funcție de Număr Auto sau Tip Auto, să editeze Poziția
Auto, bifare disponibilitate auto cu posibilitate de setare interval
disponibilitate, localitate, coordonate GPS.

Figura 9. Auto
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Figura 10. Poziție auto – actualizare poziție auto, cere poziție actuală

7. SECȚIUNEA DOSARE

Secțiunea Dosare permite utilizatorului să își
vizualizeze dosarele de transport și să realizeze
filtrări în funcție de număr dosar, dată,
facturat/nefacturat, rute, auto sau status.
Dosarele conțin comanda de transport cu
posibilitate de salvare/printare. Utilizatorul are
posibilitatea să adauge documente la dosarul
de transport atât prin încărcarea de fișiere
existente pe unitatea de lucru, cât și prin
intermediul realizării de poze din interfața
aplicației pentru mobil.

Aplicatia oferă posibilitatea de a încarca
documente existente, direct din telefonul mobil.

Se pot realiza fotografii ale
documentelor pe care doriți să le
încărcați în dosarul de transport.
Figura 11. Dosare
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Selectați documentul pe care vreți
să îl salvați în dosarul de transport.
Denumiți fișierul pe care vreți să îl
urcați în dosarul de transport.
Scrieți o scurtă descriere a
documentului.
Accesați butonul Salvează.

Figura 12. Upload documente

Aplicația permite utilizatorului să primească notificări cu privire la statusul
validării documentelor încărcate (lista atașamentelor neacceptate pe bază de
motiv: documente incomplete, lipsă confirmare, documentul nu este lizibil).
Astfel utilizatorului îi este permis să verifice și să retrimită documentele solicitate.
De asemenea, pentru realizarea cat mai rapida a platilor catre Dvs, DGH primește
notificări în momentul în care utilizatorul încarcă documente în platformă.

Figura 13. Notificari
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8. SECȚIUNEA FACTURI
Modulul de autofactură se adresează utilizatorilor care încarcă în mod corect
și complet documentele necesare dosarelor de transport, documentele care
sunt validate de către DGH. Se generează autofactura pe care o plătim și o
trimitem în copie utilizatorului. Garantăm plata în maxim 24 de ore de la validarea
documentelor de transport. Obligativitatea trimiterii documentelor și în original
rămâne valabilă chiar dacă facturile aferente dosarelor de transport sunt încasate.

Figura 14. Facturi
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Contact

+40 751 999 299

f1@dgh.ro

www.dgh.ro

