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REGISZTRÁCIÓ
A főoldalon kattintson a „Regisztráció” gombra:

A csillaggal jelölt mezők (Cégnév, adószám, Kapcsolattartó teljes neve, Email ) kitöltése
kötelező:
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A regisztrációs adatok beérkezéséről egy e-mail-ben értesül.
Mivel egy cég esetén több felhasználó is használhatja rendelési rendszerünket, ezért a cég és
a felhasználó aktiválása külön történik. Miután kollégáink feldolgozták és a szükséges
adatokkal kiegészítették regisztrációt külön értesítjük, mikor a cég illetve a céghez
kapcsolódó felhasználó aktiválásra kerül.
Jelszavát a második levélben található linkre kattintva állíthatja be. Kérjük, figyeljen a jelszó
formai követelményeire, melyek az Ön biztonságát is szolgálják.

A főoldalon a belépés gombra kattintva léphet be a rendszerbe újonnan létrehozott
azonosítójával:

Az oldalra belépve a következő gombokat érheti el:
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Főoldal:
Visszajut a kezdőlapra.
Rendelések: Rendelések rögzítése, listázása.
Adataim:
Saját adatok megtekintése, új szállítási cím hozzáadása, új (további)
kapcsolattartó hozzáadása, adatmódosítások kérelmezése
Kapcsolat:
Felveheti velünk a kapcsolatot egy egyszerű űrlap segítségével.
ADATMÓDOSÍTÁS KÉRÉSE
Az adataim oldal alján található szöveges mezőben fogalmazza meg kérését, majd a
„Módosítási kérelem beküldése” gombra kattintva juttassa el hozzánk adatmódosítási
igényét.
SZÁLLÍTÁSI CÍMEK KEZELÉSE
!!Új szállítási címet felvehet a rendelésleadási folyamat során is!!
Az adataim oldalon a „szállítási címek” linkre kattintva érhető el a szállítási címek listája.
Regisztrációkor a cég központi címét automatikusan létrehozzuk szállítási címként is, így
amennyiben ez az egy cím van használatban, nincs szükség további beavatkozásra.
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ÚJ SZÁLLÍTÁSI CÍM LÉTREHOZÁSA

ÚJ KAPCSOLATTARTÓ HOZZÁADÁSA
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A regisztráció aktiválása után az új felhasználó értesítést kap a jelszó létrehozását lehetővé
tevő linkkel.
RENDELÉS FELADÁSA
A rendelések oldalon elérhető új rendelések leadása funkcióval indítható a rendelés:

Itt megjelenik egy terméklista, melynek a felső sora szabad szöveges keresőként
használható. a különböző keresési mezők kombinálhatók is egymással. A kereső a mező teljes
szövegében keres egyezést * és egyéb helyettesítő karakterek használata nem szükséges.
6

A kiválasztott termékhez a mennyiség oszloba kell megadni a kívánt mennyiséget, a
kiszerelési egység mezőben szereplő egységre vetítve. A kiválasztott termékek az
„enter”megnyomásával, vagy a

gomb használatával tehetők a kosárba.
A terméklistában nem található termék kosárba helyezése
A terméklista alatti sávban a meg nem található termék szaabd szövegesen megnevezhető,
majd mennyiség és kiszerelési egaség megadása után a kosárba helyezhető.
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KOSÁR MÓDOSÍTÁSA
A kosárban található termékek mennyisége a mennyiség mező átírásáva után a módosítás
gombra kattintva javítható, vagy a kisárból kivesz hivatkozás segítségével eltávolítható a
kosárból.
SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
Kérjük válassza ki személyesen kívánja átvenni az árut raktárunkban vagy annak kiszállítását
kéri. Kiszállítás esetén a szállítási cím megadása kötelező. Amennyiben a használandó
szállítási cím nem található a rendszerben, azt most is rögzítheti az „Új szállítási cím
rögzítése” hivatkozásra kattintva.
A szállítás kívánt dátumának megadásakor kérjük vegye figyelembe, hogy az itt megadott
dátum csak a tájékoztatásunkra szolgál, ahhoz a lehetőségekhez képest alkalmazkodunk. a
tényleges szállítás dátumot rendelés-visszaigazolásunkban találhatja meg.

használatával elküldheti a rendelést.
A rendelés beérkezéséről e-mailben értesítjük, mely emlékeztetőként tartalmazza az
elküldött rendelés részleteit. Ezúton is tájékoztatjuk, hogy ez a tájékoztatás még nem
minősül hivatalos rendelés-visszaigazolásnak. A hivatalos rendelés-viszaigazolást a
feldolgozást követően logisztikus kollégánktól fogja megkapni.

KORÁBBI RENDELÉSEK MEGTEKINTÉSE, ÚJRARENDELÉS
A rendelések oldalon láthatja korábbi rendeléseit is, amennyiben vannak ilyenek. Itt a
nagyító ikonnal megnyithatja megtekintésre, vagy az újrarendelés gombbal azonos adatokkal
új rendelésbe forgathatja korábbi rendelését.
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