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TÖBB TERMÉKVONAL

  Üzemanyag

  Bitumen

  Tartályos pb gáz: energetikai és autógáz

MANUÁLIS RENDELÉS

  A különböző termékvonalak rendelésének egyben kezelése

  Manuális rendelésben csak releváns mezők kitöltése

  Több tétel rendelésénél az előző rendelés mintaként használható

RENDELÉS 
MONITOROZÁS

  MOL Rendelésfelvétel által megváltoztatott rendelés adat kiemelése

ELFELEJTETT JELSZÓ 
KEZELÉS

  Amennyiben a felhasználói azonosító ismert, úgy automatikusan 

kérhető új jelszó

TÖBB SZINTŰ 
FELHASZNÁLÓI 
JOGOSULTSÁG

  Adott vállalaton belül három szinten tagolt jogosultság kérhető

  Üzletkötői, rendelés küldés funkció nélkül

  Árközlő, myISA funkció

ISA ÚJDONSÁGOK



VÁLLALATI 
SZEREPKÖR

  Adott vállalaton belül rendelhet, minden adatot láthat. 
Alap beállítás. Ettől eltérő igényt jelezni kell (elfelejtettjelszo@mol.hu)

VÁLLALATI
LIMITÁLT SZEREPKÖR

  Adott vállalaton belül rendelhet,minden rendelést láthat. 
Számla infót, hitelkeretet nem jogosult megtekinteni.

VÁLLALATI
SAJÁT SZEREPKÖR

  Adott vállalaton belül rendelhet,csak a saját rendeléseit láthatja. 
Számla infót, hitelkeretet nem jogosult megtekinteni.

ISA – JOGOSULTSÁG SZINTEK

VÁLLALATI
SZEREPKÖR

VÁLLALATI
LIMITÁLT SZEREPKÖR

VÁLLALATI
SAJÁT SZEREPKÖR

MEGRENDELÉSEK 
LEADÁSA

RENDELÉSEK 
LISTÁZÁSA Csak saját rendelést

SZÁMLA- 
INFORMÁCIÓK Összes rendelés

HITELKERET
Összes rendelés

mailto:elfelejtettjelszo@mol.hu


https://b2b.mol.hu/isa3/

https://mol.hu/hu/vallalati-ugyfelek/isa-uzemanyag-rendeles

ISA ELÉRHETŐSÉGE:

https://b2b.mol.hu/isa3/ 
https://mol.hu/hu/vallalati-ugyfelek/isa-uzemanyag-rendeles


Új ISA partner regisztráció

Regisztrációs űrlap minden mezőjé-
nek kitöltése kötelező.

Küld gombra kattintva egy munka-
napon belül a regisztrált email címre 
küldjük a jelszót.

ISA – REGISZTRÁCIÓ



Amennyiben emlékszik a felhasználói 
nevére, akkor a Küld gombra kattintva 
azonnal küldünk egy email-t a regiszt-
rált email címére. Az email tartalmaz 
egy linket amire kattintva új jelszót tud 
beállítani.

A link a megérkezéstől számítva 60 
percig használható.

Elfelejtett jelszó – új jelszó kérés

ISA – ELFELEJTETT JELSZÓ



ISA – FŐMENŰ



Emailben kapott jelszóAz első bejelentkezéskor 
javasoljuk a jelszó megvál-
toztatását. Új jelszó megadása

Új jelszó megerősítése

JELSZÓVÁLTOZTATÁS



Termékvonal kiválasztás. Le-
nyitható mező jelzi, hogy több 
termékvonalra is van szerző-
dés, ezért ki kell választani. 
Akinél csak egy termékvonal 
van, ott ezt csak megjelenítjük.

RENDELÉS MANUÁLISAN



Szerződés és Fizetés típus 
csak egy van, ezért kiválasz-
tásuk nem releváns, így ezeket 
csak megjelenítjük.

Szállítás típus kiválasztás.

RENDELÉS MANUÁLISAN



Szállítás dátumának kiválasztása. 
Maximum egy hónapra előre lehet 
rendelni!

RENDELÉS MANUÁLISAN



Árufogadó kiválasztás.

RENDELÉS MANUÁLISAN



Termék kiválasztás.

RENDELÉS MANUÁLISAN



Rendelt mennyiség megadása

Szállítási információk meg-
adása. Az első 25 karakter a 
fuvarlevélre is rákerül, azt a 
tankautó vezetője is látja. 

Kérjük, hogy minden eset-
ben adják meg az áru átvevő 
telefonszámát!

Rendelés mentés

RENDELÉS MANUÁLISAN



További tételek hozzáadása a 
rendeléshez

Mentett rendelés és adatai

RENDELÉS MANUÁLISAN



Az előző rendelést sablonként 
használhatjuk. 

RENDELÉS MANUÁLISAN



Csak át kell írni azokat a me-
zőket, amik eltérnek az előző 
rendeléstől.

RENDELÉS MANUÁLISAN



Megkapjuk az ajánlott maxi-
mális rendelhető mennyiséget 
kilogrammban.

Mivel a maximális rendelhető 
mennyiség 10 000 kilogramm, 
ezért  célszerűen két rendelés-
re kell felbontani.

Rendelt mennyiség felül 
írható!

RENDELÉS MANUÁLISAN



Újabb termékvonalból 
rendelünk.

Több szerződésünk és több 
fizetési feltételünk van, ezeket 
ki kell választani.

RENDELÉS MANUÁLISAN



Kötelező adatok megadása 
után ezt is elmentjük.

RENDELÉS MANUÁLISAN



Rendelés javítása

Rendelés törlése

Hitelkeret állapotának lekérdezése 
a küldés előtti pillanatban.

Rendelés(ek)  küldés(e).
Küldés után javasoljuk a
Monitorozásban ellenőrizni
a rendeléseket!

RENDELÉS MANUÁLISAN



Monitorozás
termékvonalanként

Monitorozás
indítása

Monitorozás kezdő
dátumának megadása

Monitorozás végső
dátumának megadása

Rendeléshez képest változott
mezőket szín kiemeléssel jelezzük.

Státusz állapotok

MONITOROZÁS



Rendelési, szállítási és számlá-
zási adatok letöltése táblázatos 
formátumban a felhasználói jogo-
sultságok szerint. Várható érkezés előrejelzéseTankautó betöltési ideje

Egy adott rendelés részletes
adatainak megjelenítése.

MONITOROZÁS



Előre fizető partnereink az előleg 
bekérő adatait itt találják.

MONITOROZÁS – RENDELÉS RÉSZLETEK



MONITOROZÁS – STÁTUSZ ÁLLAPOTOK

LEJÁRT SZÁMLA Lejárt számla

ÚJ Rendelés elküldve, feldolgozása még nem történt meg

ENGEDÉLYEZETT Rendelés elküldve, feldolgozva még nincs szállításba szervezve

MÓDOSÍTOTT Vevő kérésére, vagy logisztikai okok miatt módosított

ELAKADT Rendelés nem érkezett be, Ügyfélszolgálat megkezdte a hiba elhárítását

LEMONDOTT Vevő kérésére lemondott állapotba került. Csak telefonon lehet lemondani!



Adatszolgátatás termékvonalanként 
kérhető le.

Típusai:
  Rendelés
  Szállítás

Típusai:
  Szállítás kért dátumára
  Szállítás tény dátumára

Szállítás típusai:
  MOL ütemezett
  Saját szállítás
 Üres - mindkettő

Választható fájl formátumok:
  Excel (xls)
  Excel (xlsx)
 CSV (,)
 CSV (.)

Adatszolgáltatás idő intervallumának 
megadása. Maximum egy hónap!

ADATSZOLGÁLTATÁS – RENDELÉS ADATOK



Szállítás típusú adatszolgáltatás 
rendelés, szállítás és pénzügyi 
adatokat tartalmaz.

Letöltés
Adatok láthatósága a felhasználó 
jogosultsági szintjének megfelelően.

ADATSZOLGÁLTATÁS – SZÁLLÍTÁS ADATOK



Termékvonal
kiválasztása

Kezdő dátum
beállítása

Dátum vége
beállítása

Szűrés
indítása

Letöltés indítása

E SZÁMLA



Számla helyi mappába lementhető

E SZÁMLA



Hitelkeret lekérdezés
Online lekérdezés, a pillanatnyi 
rendelkezésre álló hitelkeretről.

HITELKERET



ISA alkalmazásból közvetlenül küldhet 
email-t Nagyker Ügyfélszolgálatunknak!

A bejelentkezett felhasználó  adatait 
(név, telefon, email cím, vállalat név) 
az ISA automatikusan beilleszti az el-
küldött email-be!

KAPCSOLAT

Tisztelt Ügyfélszolgálat!

Kérem küldjék el a múlt havi Nagyker 
árakat!



A bejelentkezéskor felugró ablak újra 
megjelenítése

HÍREK



Visszalépés az ISA előző változatába. 
Tervezett leállítása 2016 december 15.

Az átirányítás után a bejelentkezési ada-
tok újbóli megadása biztonsági okokból 
kötelező!

KIJELENTKEZÉS



Biztonságos kiléptetés. 
A böngészőben tárolt adatok törlődnek.

Böngésző mindaddig inaktív marad, amíg 
nem frissítik – vagy F5 nyomógomb

KIJELENTKEZÉS



ELÉRHETŐSÉGEINK

NAGYKERESKEDELMI ÉS KÁRTYA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Nagykereskedelmi ügyfélszolgálatunk munkatársai munkanapokon 
7-17 óra között várják kérdéseiket, észrevételeiket, megrendeléseiket!

Levélcím: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

Telefonszám: +36 1 211 1000 
Email: kereskedelem@mol.hu

JBarna

https://www.facebook.com/mol.magyarorszag/
https://www.youtube.com/user/molgrouptv
https://www.linkedin.com/company/mol-magyarorszag
mailto:kereskedelem%40mol.hu



