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Předmět: edps Zahájení prodeje Knižních jízdních řádů 2011/2012 a pokyny pro umístění
záložek do Knižních jízdních řád 2011/2012 a do jízdních řádů regionálních 2011/2012
Text zprávy:

Zásobovací centrum Česká Třebová, PJ Praha, zahájí ve 46.týdnu r. 2011 distribuci
Knižních jízdních řádů 2011/2012 (dále jen KJŘ) určených k prodeji cestující
veřejnosti a to tak, aby KJŘ byly ve stanicích nejpozději dne 21. listopadu 2011 před
10:00 hod. Distribuce bude provedena na základě rozdělovníku, který byl zpracován
dle jednotlivých objednávek.
Dále náměstci ředitelů KCOD obdrží záložky ke KJŘ, které společnost RailReklam
zašle přímo na jejich jména a zajistí distribuci do stanic, kde je prodejci umístí do
KJŘ a regionálních jízdních řádů (dále jen RJŘ) tak, aby vrchní část přečnívala a
cena KJŘ byla viditelná. KJŘ a RJŘ s touto záložkou je pak připraven k vystavení v
místě proto vhodném v počtu max. 1 ks od každého druhu JŘ, a to v období od
21.11.2011 do 31.1.2012 na výjimku z předpisu KC 1, příloha č. 5, čl. 4 rovněž na
všech pokladních přepážkách ve stanici tak, aby vystavený JŘ nebránil komunikaci
mezi zákazníkem a pracovníkem pokladní přepážky. Tam kde vystavení KJŘ a RJŘ
není možné, vystavujte pouze samostatnou záložku. Záložky se do JŘ v tomto
případě nevloží; záložka může být použita samostatně na jiném vhodnějším místě.

Prodej KJŘ zahajte 21. listopadu 2011 v 11:00 hod.

Zaměstnanec pověřený distribucí (distributor) přijme zásobu KJŘ příkazem „Příjem
zásoby ze ZC“. Dále provede převod zásoby na jednotlivá prodejní místa příkazem
„Převod zásoby do OP“, popř. „Převod zásoby do ČDc“ v nabídce „Zboží“.
V UNIPOK naleznete nový KJŘ pod následujícími údaji:
Název: Knižní jízdní řád 2011/2012 celosíťový, položka číslo 2531, Hm číslo 0735 5
0001, prodejní cena 69 Kč.
Staré KJŘ 2010/2011 po ukončení prodeje dne 20.11.2011, vyřaďte ze zásob tak, že
v modulu „Zboží“ funkcí proveďte „Zkažení zboží“. Z pásky na záznamu „Odpis
zboží“ proveďte tisk potvrzení o provedeném zkažení zboží, který ponechte v
pokladně.
Po odsouhlasení stavu zásob kontrolorem OPT nabídněte neprodané výtisky jízdních
řádů cestujícím a / nebo školám pro další využití ve výuce.

Zúčastněné zaměstnance prosím prokazatelně zpravte.
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