myRaben.com
Jeden systém –
spousta možností
myClaim
aplikace pro zadávání a
sledování reklamací

 Jednoduchý způsob podávání
reklamací na přepravu a skladování.
 Sledování veškerých zadaných
reklamací na jednom místě.
 Sledování aktuálního stavu
reklamace.
 Dokumentace a korespondence
související s reklamací na jednom
místě.
 Snadné vyhledávání reklamací, např.
podle jména adresáta, čísla zásilky
nebo čísla reklamace.
 Komunikace mezi zákazníkem a
osobou vyřizující reklamaci v rámci
společnosti Raben na portále
myClaim.
 Informace o uzavření reklamace
po jejím vyřízení – zákazník
obdrží zprávu ihned, aniž by musel
čekat na doručení poštou.

Příručka pro zákazníky

I.

Podání nové reklamace na přepravu prostřednictvím myClaim

myTrack&Trace
- zásilky
- skladové
objednávky
- dokumenty - faktury

mySlot
– rady a informace související
se sklady Raben

myOrder

myClaim

– zadávání zakázek

- seznam zadaných reklamací

1. krok Po přepnutí do modulu myClaim zvolte možnost „File a claim“ (Podat reklamaci).

2. krok Uveďte číslo zásilky společnosti Raben, k němuž se vztahuje hlášená škoda: (15místné číslo)
nebo referenční číslo zásilky.
Po kliknutí na tlačítko „Process“ (Zpracovat) bude prohledána databáze zásilek.
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A. Byla-li reklamace pro zvolenou zásilku již zadána, uživateli bude doručena zpráva
(viz níže) a uživatel bude přesměrován do záložky s podrobnostmi reklamace.

B. Nebude-li zadané číslo zásilky v systému nalezeno, zobrazí se zpráva (viz níže). Pokud
si je uživatel i po překontrolování jistý, že číslo uvedl správně, může i tak reklamaci
podat – bude však nutné uvést všechny podrobnosti.

C. Jestliže je číslo zadané uživatelem uvedeno v databázi Raben, bude uživatel
přesměrován na reklamační formulář.
Pokud je v systému Raben udána přepravní dokumentace, budou dokumenty připojeny
k reklamaci – uživatel, který reklamaci podává, je tak nemusí přikládat.

4. krok

Je třeba vyplnit všechna pole reklamačního formuláře.
Po vyplnění požadovaných údajů a přiložení nezbytných dokumentů klikněte na tlačítko
„Send“ (Odeslat).

Jestliže dokumenty potřebné k vyřízení reklamace scházejí, uživatel obdrží zprávu
o nutnosti tyto dokumenty poskytnout.
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II.

Podání nové reklamace na práci skladu – platí pro logistické zákazníky
skladů
1. krok Po přepnutí do modulu myClaim zvolte možnost „Damage report“ (Hlášení o škodě).
V této záložce jsou uložena hlášení o škodě připravená logistickým skladem pro případy,
k nimž dojde ve skladu logistického zákazníka skladu.
Tato hlášení jsou podkladem pro podání reklamace.

2. krok Z nabízených hlášení zvolte/vyberte pomocí nabízených filtrů příslušné hlášení o škodě a
stiskněte tlačítko „File a complaint“ (Podat reklamaci) – budete přesměrováni do reklamačního
formuláře.

Hlášení o
škodě, k němuž
byla podána
reklamace zobrazí se číslo
reklamace.

3. krok

Je třeba vyplnit všechna pole reklamačního formuláře.
Po vyplnění požadovaných údajů a přiložení nezbytných dokumentů klikněte na tlačítko
„Send“ (Odeslat).

Pokud je v systému Raben uvedena přepravní dokumentace, budou dokumenty připojeny
k reklamaci – uživatel, který reklamaci podává, je tak nemusí přikládat.
Jestliže dokumenty potřebné k vyřízení reklamace scházejí – uživatel obdrží zprávu o nutnosti tyto
dokumenty poskytnout.
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III.

Podání nové reklamace prostřednictvím myTrack&Trace

myTrack&Trace
- zásilky
- skladové objednávky
- dokumenty - faktury

mySlot
– rady a informace
související se sklady
Raben

myOrder
– zadávání zakázek

myClaim
- seznam zadaných
reklamací

1. krok Ve složce myTrack&Trace vyhledejte zásilku, které se reklamace týká.
POZOR! – dostupné časové rozmezí je 125 dní (cca 4 měsíce).
Za tímto účelem použijte:
a.

Quick Search (rychlé vyhledávání)
Quick Search
(rychlé vyhledávání)

v kategorii – Shipment No. (Číslo zásilky) – zadejte:
o Číslo zásilky (1);
o Číslo zásilky (2);
o Referenční číslo
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b. Dostupné filtry vyhledávání v seznamu aktuálních zásilek ve složce myTT

2. krok Přejděte do záložky „Shipment details“ (Podrobnosti o zásilce).

3. krok Přejděte do záložky „Claims“ (Reklamace) a klikněte na „Send Claim“ (Odeslat reklamaci).

POZNÁMKY
Pokud se nezobrazuje možnost „Send claim“ (Odeslat
zakázku), znamená to, že přihlášený uživatel není oprávněný
k podávání reklamací.
Přístup k této možnosti může udělit hlavní uživatel účtu
myraben.
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Byla-li reklamace pro zvolenou zásilku již zadána,
bude uživatel přesměrován do záložky myClaim,
kde jsou uvedeny podrobné informace o reklamaci.

4. krok Vyplňte reklamační formulář.
Po vyplnění požadovaných údajů a přiložení nezbytných dokumentů klikněte na tlačítko
„Send“ (Odeslat).

Pokud je v systému Raben uvedena přepravní dokumentace, budou dokumenty připojeny
k reklamaci – uživatel, který reklamaci podává, je tak nemusí přikládat.
Jestliže dokumenty potřebné k vyřízení reklamace scházejí – uživatel obdrží upozornění na
nutnost tyto dokumenty poskytnout.
Jestliže dokumenty potřebné k vyřízení reklamace scházejí, uživatel obdrží upozornění na
nutnost tyto dokumenty poskytnout.

IV.

Sledování zadaných reklamací
Seznam reklamací zadaných zákazníkem je dostupný prostřednictvím účtu myraben v aplikaci
myClaim.
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V seznamu lze jednotlivé reklamace vyhledávat pomocí různých filtrů.
„Search“ – rychlé vyhledání
reklamace – jednoduše zadejte číslo
reklamace nebo zásilky, popřípadě
jméno příjemce.

Možnosti filtrování
Po nalezení a označení požadované reklamace se zobrazí podrobné informace:
zadaných reklamací

Aktuální stav
reklamace

Podrobnosti
reklamace

Otevřít seznam
reklamací
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Otevřít okno s
podrobnými
informacemi o
reklamaci



Podrobnosti reklamace



Zprávy
Veškerá korespondence týkající se reklamace musí být přidána do záložky myClaim.
Díky tomu budou všechny údaje o reklamaci k dispozici na jednom místě.
Požaduje-li společnost Raben dodatečné dokumenty/vysvětlení/informace týkající se
reklamace:
- Uživatel obdrží upozornění na emailovou adresu uvedenou v reklamačním formuláři +.
- V záložce „Messages“ (Zprávy) se vedle reklamace zobrazí symbol .
- Stav reklamace se změní na „Waiting for response“ (Čeká na odpověď).

Odpověď
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- A v záložce myClaim se v seznamu reklamací zobrazí u příslušné reklamace symbol.
Máte novou zprávu týkající
se zadané reklamace.
Stav reklamace se změní na
„Waiting for response“
(Čeká na odpověď).

 Dokumenty
Část s dokumenty souvisejícími s reklamací.
Obsahuje dokumenty zaslané osobou uplatňující reklamaci a dokumenty poskytnuté
reklamačním oddělením společnosti Raben.

Dokument
společnosti Raben uzavření reklamace

Průvodní list /
Dodací list

Zpráva o škodě /
reklamační
formulář

Dokumenty
potvrzující hodnotu
reklamace
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Další dokumenty



Chronologický přehled. Informace o změnách provedených v reklamaci, o čase
provedení a o osobě, která je provedla.

Originál reklamačního
formuláře
(PDF).

V.

Odvolání
Máte-li výhrady k rozhodnutí ve věci reklamace, můžete podat písemné odvolání.
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VI.

Nastavení bankovního účtu
V reklamačním formuláři nové reklamace lze provést výběr z poskytnutého seznamu bankovních
účtů (může být více než jeden).

Jedno z čísel bankovních účtů můžete zvolit jako standardní účet pro zasílání kompenzačních
plateb – v novém reklamačním formuláři pak bude v poli pro číslo bankovního účtu toto číslo účtu
předem vyplněno (s možností změnit ho na jiné číslo účtu uvedené v nabízeném seznamu).

VII.

Manuály
V této záložce budou pro uživatele uloženy podpůrné materiály k reklamačnímu procesu.
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