
Zákaznický portál
mojeMPK

Uživatelský manuál



Spuštění 
aplikace

Pro vstup do webového portálu mojeMPK využijte stránky www.mediaprintkapa.cz

V menu PRO PRODEJCE > Přístup do webového portálu MPK nebo červeným tlačítkem v sekci PRODEJCI > 
Přejít do aplikace.
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http://www.mediaprintkapa.cz/


Přihlášení
Zadejte Vaši emailovou adresu, heslo a klikněte na Přihlásit se.

Pokud nemáte uživatelský přístup, kontaktujte prosím Zákaznický servis na e-mail 
zakaznickyservis@mediaprintkapa.cz nebo na telefonním čísle + 420 267 009 160.

Mediaprint & Kapa Pressegrosso spol. s r.o. 319.01.2023

mailto:zakaznickyservis@mediaprintkapa.cz


Úvodní 
stránka

Úvodní stránka mojeMPK je rozdělena na čtyři části:

Menu, Přehled, Rychlý přehled požadavků a Rychlý přehled faktur. 

V pravé horní části zobrazíte přístup do uživatelského účtu a odhlášení z mojeMPK.

Mediaprint & Kapa Pressegrosso spol. s r.o. 419.01.2023



Můj účet
Na úvodní stránce v pravé horní  části naleznete Můj účet/ Odhlásit se.

V této sekci je možnost zobrazit si své uživatele, jejich oprávnění a v případě potřeby založit Nové 
uživatele.

Uživatelům můžete upravit kontaktní údaje, oprávnění a změnit heslo.

Mediaprint & Kapa Pressegrosso spol. s r.o. 519.01.2023



Báze

Zde je kompletní seznam sortimentu Vašich titulů s možností zažádat o návrh úpravy daného titulu během prodejního 
období, nebo o doposílku daného titulu. Po obdržení vašeho požadavku, budete o stavu návrhu informováni.

Návrh úpravy nákladu 

Kliknutím na tlačítko Změnit náklad pomocí tlačítka +/- změňte počet a Uložte změny.

Žádost o doposílku

Kliknutím na tlačítko Doposílka pomocí tlačítka +/- vyberte počet daného titulu a Uložte změny.

Mediaprint & Kapa Pressegrosso spol. s r.o. 619.01.2023



Katalog
Zde umožňujeme vyhledat a vybrat distribuční tituly. 

Časopisy můžete vyhledávat podle názvu, nebo EAN kódu.

Pomocí tlačítka Přidat titul                            upravíte počet požadovaných kusů a uložíte změny.

Kliknutím na tlačítko Přidat top dohrajete nejprodávanější časopisy v daném počtu 15/50/100 titulů.

Mediaprint & Kapa Pressegrosso spol. s r.o. 719.01.2023



Doklady V menu Doklady je k dispozici přehled faktur a dodacích listů. Doklady lze vyhledávat podle čísla, data vystavení, 
nebo adresy prodejny. Pomocí tlačítek se symbolem šipky je možné doklad stáhnout ve formátu PDF.

Mediaprint & Kapa Pressegrosso spol. s r.o. 819.01.2023



Reklamace
Požadavek pro zadání reklamace lze zadat v menu Požadavky nebo Doklady.

Zadání reklamace v menu Požadavky

1. Vyberte typ reklamace Faktura/Dodací list/ Ostatní.

2. Klikněte na tlačítko Nová reklamace.

Mediaprint & Kapa Pressegrosso spol. s r.o. 919.01.2023



Reklamace 3. Zadejte číslo dokladu Faktury nebo Dodacího listu.

4. Klikněte na tlačítko Načíst doklad.

Mediaprint & Kapa Pressegrosso spol. s r.o. 1019.01.2023



Reklamace 5. Zobrazí se  nová reklamace Faktury nebo Dodacího listu.

6. Klikněte na tlačítko Reklamovat u titulu, který požadujete vyreklamovat.

Mediaprint & Kapa Pressegrosso spol. s r.o. 1119.01.2023



Reklamace
7. Zadejte pomocí tlačítek                              počet reklamovaných kusů.

8. Uveďte Důvod reklamace Neodečteno/Záměna zboží, nebo formou komentáře při zadání Jiný důvod.

9. Vyberte možnost Kusy chybí/Kusy navíc.

10. Klikněte na tlačítko Odeslat reklamaci.

Mediaprint & Kapa Pressegrosso spol. s r.o. 1219.01.2023



Reklamace 11. Stav řešení vašeho požadavku zjistíte po kliknutí na tlačítko Detail.

12. Stavy reklamací se mohou měnit na V řešení, Schváleno nebo Zamítnuto.

Mediaprint & Kapa Pressegrosso spol. s r.o. 1319.01.2023



Ke stažení V menu Ke stažení jsou k dispozici veškeré potřebné dokumenty pro spolupráci s Mediaprint & Kapa spol. s r.o.  

Mediaprint & Kapa Pressegrosso spol. s r.o. 1419.01.2023



Statistiky V menu Statistiky je k dispozici týdenní obrat prodejny v Kč za poslední rok.

Mediaprint & Kapa Pressegrosso spol. s r.o. 1519.01.2023



FAQ V menu FAQ  jsou uvedeny nejčastější otázky, odpovědi a návody.

Mediaprint & Kapa Pressegrosso spol. s r.o. 1619.01.2023



Kontaktní formulář V menu Kontakty je k dispozici Kontaktní formulář pro řešení různých požadavků pro spolupráci 
s MPK.

Mediaprint & Kapa Pressegrosso spol. s r.o. 1719.01.2023



Děkujeme Vám za využívání aplikace mojeMPK.

Váš tým MPK

zakaznickyservis@mediaprintkapa.cz

Tel. + 420 267 009 160.

Mediaprint & Kapa Pressegrosso spol. s r.o. 1819.01.2023
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