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EONV
Elektronická objednávka 

pod/nájmu nákladných vozňov



Elektronická objednávka pod/nájmu nákladných vozňov 
(EONV)

zákazník ZSSK CARGO

Dopyt na pod/nájom NV

Cenová ponuka (CP)

Akceptovanie CP

Záväzná objednávka

• Komplet on-line komunikácia
• Žiadny papier, pošta, podpisy
• Neobmedzená možnosť počtu el. 

objednávok
• Rýchly, jednoduchý prístup
• Elektronický schvaľovací proces
• Elektronická dvojstupňová 

autentifikácia v rámci aplikácie
• Plnohodnotná náhrada 

papierového podpisu
• Dostupnosť všade na svete, kde je 

internet
• Žiadne dlhé čakanie na 

doručovanie, schvaľovanie, 
podpisovanie

• Elektronický archív



EONV – princíp

Podmienka elektronického objednávania je prístup do PED
• na základe zmluvy o používaní PED (identifikácia zmluvných strán,...)
• prihlasovacie údaje: meno, heslo, GRID karta, identifikačný kód
• prístup na zvolenú elektronickú službu (faktúry, pod/nájom vozňov, opravy 

vozňov, iné...)



EONV – princíp

Zákazník má dopyt po pod/nájme NV (Cez aplikáciu PED – EONV) – vyplní:
• Dátum od-do; miesto; účel; vyberie typ vozňa; zapíše druh prepravovaného tovaru
• Pred odoslaním zaklikne, že súhlasí s VOP



EONV – princíp

ZSSK CARGO vykalkuluje cenovú ponuku:
• Požiadavka na pod/nájom vozňov je v IS SAP doručená do inboxu referenta S25
• Referent vystaví cenovú ponuku a odošle zákazníkovi na akceptáciu



EONV – princíp

Zákazník akceptuje cenovú ponuku:
• Zákazník elektronicky zobrazí a akceptuje cenovú ponuku
• a po zakliknutí súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami odošle záväznú 

objednávku na ZSSK CARGO



EONV – princíp

ZSSK CARGO verifikuje zákazníkom 
akceptovanú CP 

• Po verifikovaní ZSSK CARGOm
je objednávka zaslaná do PED 
zákazníkovi

• Zákazník je upovedomený 
notifikačným mailom



PED – možnosti a výhody

PED – podateľňa elektronických dokumentov
• Internetom prístupné úložisko dokumentov
• Chránené bezpečnostnými prvkami
• Právne relevantná identifikácia zákazníka
• Možnosť uložiť rôzne dokumenty (faktúry, objednávky vozňov,...)
• Prepojenie s elektronickým archívom ZSSK CARGO
• V budúcnosti pripravujeme: 

1. Elektronické objednávky na servis nákladných vozňov
2. Elektronické objednávky na údržbu nákladných vozňov
3. Ďalšie ...


