SKUPINY ALERTŮ

 Email s upozorněním na novou skupinu alertů je zasílán na adresu MAHa s ID skupiny, uvedeným v předmětu emailu.
 Seznam alertů ve skupině se zobrazí použitím odkazu v emailu.
 Seznam obsahuje pouze nové alerty sdílející stejné atributy, nikoliv všechny alerty pro daného MAHa.

HROMADNÉ UZAVŘENÍ

 Upozorňujeme, že seznam obsahuje pouze alerty se stejnými atributy. Nejedná se o přehled všech výstrah pro daného MAHa.
 Alerty, sdílející stejné atributy, jsou do skupiny průběžně přidávány. Každá nová dávka alertů přidaná do seznamu je oznámena samostatným
emailem, zasílaným na adresu MAHa a označeným jako nová verze.
 Celý aktualizovaný seznam výstrah pro jednotlivé skupiny je zobrazen prostřednictvím odkazu z kteréhokoli, i staršího, emailu týkajícího se dané
skupiny.

VYHLEDÁVACÍ STRÁNKA
Doplňte ID hledané výstrahy

 Na vyhledávací stránce můžete vyhledat konkrétní výstrahu pomocí jejího ID výstrahy.

FILTROVACÍ STRÁNKA
ID skupiny

Tlačítko obnovení

Filtrovací tlačítko

 Můžete si v seznamu vyfiltrovat jen určité výstrahy na základě jejich stavu, alertního kódu, produktového kódu (GTIN), ID šarže a data expirace.
K zobrazení výsledků po zadání podmínek použijte Filtrovací tlačítko
 Zaškrtněte „Hide processed“ pro jednoduché odfiltrování již uzavřených výstrah. Při jeho zaškrtnutí se zobrazují pouze výstrahy vyžadující
feedback ze strany MAH a následné uzavření
 Tlačítko obnovení doporučujeme použít po každé provedené změně, aby se všechny údaje korektně zobrazily

Aktuální stav

 Vyberte zvolené výstrahy pomocí checkboxů
 Po provedení změny se během zpracování požadavku dotčené checkboxy zneaktivní a není možné je vybrat






Požadované doplňující informace se zobrazí kliknutím na řádek konkrétní výstrahy, či v exportovaném souboru Excel
Můžete uzavřít všechny zobrazené výstrahy, či pouze vybrané – celkový počet uzavíraných výstrah se zobrazuje na daném tlačítku
Exportujte data do Excelu pro kompletní přehled a přehledné interní zpracování
V případě, že uzavřete výstrahu jinou zpětnou vazbou než dosud uzavřené výstrahy této skupiny, bude taková výstraha ze seznamu skupiny
odstraněna

 Vyberte variantu zpětné vazby ze seznamu možností tak jako byste vybírali z odkazů v alertním emailu

