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Registrace na portálu eSchenker

Otevřete www prohlížeč na adrese
https://eschenker.dbschenker.com/.1

V pravém horním rohu obrazovky 
klikněte na odkaz Registrovat.2
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https://eschenker.dbschenker.com/


Vyplnění základních údajů o uživateli

3

Vaše společnost – vyplňte adresu vaší společnosti.
2

Nastavení hesla – nastavte si vaše heslo pro přístup. Platnost hesla je 
neomezená. K zablokování dochází po 3 neúspěšných zadáních v řadě.3

Zaškrtněte Souhlas s podmínkami, případně povolte Zasílání novinek.
4

Vyplňte profil – většina polí je povinných – nepovinná pole jsou 
označena textem volitelný

1
Osobní data – Vyplňte data o uživateli. POZOR – na zadaný e-mail může 
být registrován pouze jeden uživatelský účet! E-mailová adresa je klíčový 
údaj – pečlivě zkontrolujte její správnost! (Viz poznámka na s. 3). 

Kliknutím na správný obrázek potvrďte, že registraci tvoří skutečná osoba.
5

Vše potvrďte kliknutím na tlačítko Registrovat se.
6
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E-mailové potvrzení registrace

4

V doručeném e-mailu klikněte na odkaz, kterým registraci potvrdíte. *
2

Po zobrazení potvrzující informace budete buď automaticky 
přesměrováni na homepage eSchenker, případně je možné se tlačítkem 
Přihlášení na tuto stránku přepnout.
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1
Na e-mailovou adresu použitou při registraci dorazí e-mail.
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*) Pokud na e-mail žádné potvrzení nedorazí, příčiny mohou být:
- Chybně zadaná e-mailová adresa při registraci – zkontrolujte prosím 

zadanou e-mailovou adresu. Pokud na ni vytvoříte registraci znovu –
průvodce by vás neměl pustit dál (protože již registrace na daný e-mail 
existuje)

- Registrační e-mail skončil v nevyžádané poště – zkontrolujte prosím složku 
Spamu/nevyžádané pošty

- Registrační e-mail byl zadržen bezpečnostním programem poštovního 
serveru – požádejte vaše IT oddělení, aby přidalo adresu 
sims.notify@dbschenker.com do výjimek a následně proveďte reset hesla 
(viz. Str.6 „Reset hesla“).

mailto:sims.notify@dbschenker.com


Přihlášení na portál eSchenker

Otevřete www prohlížeč na adrese
https://eschenker.dbschenker.com/.1

V pravém horním rohu obrazovky 
klikněte na odkaz Přihlásit.2
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V otevřeném okně zadejte 
e-mailovou adresu nebo SIMS ID 
a heslo. Poté kliknu na Přihlásit.
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https://eschenker.dbschenker.com/


Reset hesla a zaslání uživatelského jména (SIMS ID)

Po přihlášení na portálu eSchenker se objeví přihlašovací 
obrazovka. Zde je možné vybrat, zda potřebujete resetovat heslo 
(zapomenuté heslo), nebo získat SIMS ID.

1

Při zapomenutém heslu vyplňte vaší e-mailovou adresu nebo 
SIMS ID, potvrďte výběrem správného obrázku a klikněte na 
Potvrdit. Do e-mailu dorazí zpráva a dle instrukcí v ní proveďte 
reset hesla. *

2

6

Při zapomenutém SIMS ID vyplňte 
vaší e-mailovou adresu, potvrďte 
výběrem správného obrázku 
a klikněte na Potvrdit. Do e-mailu 
dorazí zpráva s informací o vašem 
SIMS ID. *
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*) Pokud e-mail nedorazil, zkontrolujte správnost 
zadání a nastavení – viz. Poznámka na str.4
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V případě dotazů nás kontaktujte

cz.sm.prg.e-services@dbschenker.com

mailto:cz.sm.prg.e-services@dbschenker.com

