
VELUX VIKI-Online rendelés és árajánlat készítés
Árajánlatkészítés
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• VELUX árajánlat készítése

• Vásárlói ajánlat készítése meglévő ajánlatból

• Vásárlói ajánlat készítése a Termékválasztó segítségével

• Keresés az ajánlatok között
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VELUX ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS
Amennyiben ismeri a megrendelni kívánt termék pontos kódját a VELUX VIKI beépített keresőjébe tudja
begépelni azt. Miután elkezdi begépelni a termékkódot, a lehetőségek megjelennek a képernyőn. Amint 
meglátja a kívánt terméket kattintson arra. A termékválasztéktól függően előfordulhat, hogy csak a teljes kód
begépelésével jut el a termékig. A Mutasd mindent gombra kattintva az összes lehetőséghez navigálhat.
Válassza ki a terméket és Irány a kosár.
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VELUX ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS

A Termékválasztó segítségével lépésről 
lépésre tudja kiválasztani a terméket 
amelyet az ajánlathoz kíván tenni.

Válassza ki a kategóriát a fejlécből, majd 
terméktípussal pontosítson a keresésen.

Amint kiválasztja a terméket, egy 
legördülő menüből tovább szűkítheti a 
lehetőségeket különböző paraméterek 
megadásával.

A Hozzáad gombbal kosarába teheti a 
termékeket. Több termék rendelése 
esetén a darabszámot is

megadhatja.
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VELUX ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS
Adjon hozzá minden terméket a kosárhoz, amelyet az árajánlatba szeretne tenni.

Amint kész a termékek kiválogatásával, kattintson a kosárra a jobb felső sarokban
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VELUX ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS
Véglegesítse az ajánlatot, adja meg a szállítási címet vagy válassza ki viszonteladóját a legördülő
menüből. Kattintson az Ár és szállítási idő kérése gombra
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VELUX ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS
A következő oldalon megjelennek az árai és az Ön kereskedői kedvezményének mértéke. Kattintson a Mentés
ajánlatként gombra az oldal alján. Árajánlatai egy hónapig érvényesek, ajánlatát ebben az időszakban tudja
megrendelésként rögzíteni.
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VELUX ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS
Az alábbi üzenetet látja, míg az ajánlatkészítés folyamatban van

Amint ajánlata elkészült, az alábbi üzenet jelenik meg képernyőjén: 

Az ajánlat számára kattintva megtekintheti a részleteket.

Amint a feldolgozás befejeződött, munkatársaink rálátást nyernek az Ön által készített ajánlatra.
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VELUX ÁRAJÁNLATKÉSZÍTÉS

Amikor árajánlatát tekinti 
meg, lehetősége van azt 
kinyomtatni, vásárlóinak 
ajánlatot készíteni 
belőle, a termékeket a 
kosárba helyezni, vagy 
azonnal megrendelni azt. A 
rendelés véglegesítése 
céljából, azt javasoljuk, 
hogy termékeit először a 
kosárba helyezze és csak 
ezután küldje el a 
megrendelést, így 
lehetősége van hozzáadni
a vásárlási azonosítót és
szállítási információt is.
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VÁSÁRLÓI ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉSE

A VELUX VIKI rendszere tartalmaz egy olyan árajánlat készítőt, amellyel vásárlóinak tud szermélyre szabott 
árajánlatot készíteni, saját logójának feltüntetésével, az Ön által kiadott vásárlói kedvezmények feltüntesével
és az esetleges szállítási költség beiktatásával. A Fiók Információknál további segítséget talál a logó 
feltöltéssel kapcsolatban.

Amennyiben már rendelkezik elkészült árajánlattal, feltudja azt használni a Vásárlói ajánlat készítéséhez. 

Kattintson az Árajánlatokra a főoldalon és válassza ki azt az ajánlatot, amivel tovább dolgozna.
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VÁSÁRLÓI ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉSE
A meglévő VELUX ajánlatot úgy tudja átforgatni saját vásárlója részére készített ajánlattá, ha a vásárlói
ajánlat készítése gombra kattint

Lehetősége van a termékeket már meglévő ajánlathoz adni, vagy egy újat létrehozni:
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VÁSÁRLÓI AJÁNLAT KÉSZÍTÉSE
Szabja személyre ajánlatát

1. Ide töltheti fel cége logóját

2. Az Ön Kapcsolattartási
adatai kerülnek ide

3. Vásárlói adatokat ide rögzítheti

4. Adja meg a kedvezmény mértékét 
termékenként %-ban vagy Ft-ban 
kifejezve 

5. Esetleges szállítási költségeit itt
tüntetheti fel

6. A végösszegre határozhat meg
kedvezményt.
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VÁSÁRLÓI AJÁNLAT KÉSZÍTÉSE

Amint elkészült vásárlói ajánlatával az adatok rögzítése érdekében kattintson a vásárlói 
ajánlat mentése gombra. A legördülő menüből választhat az alábbi lehetőségek közül:

• Előnézet – megtekintheti ajánlata nyomtatási képét

• Export CSV/Excel file-ba

• Nyomtatás PDF-ként

• E-mail küldése PDF-ként

• Kosárhoz adás
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VÁSÁRLÓI AJÁNLAT KÉSZÍTÉSE - TERMÉKVÁLASZTÓ
Amennyiben ismeri az ajánlatba foglalt termék kódját, csak kattintson a Vásárlói ajánlatok gombra a
kezdőoldalon:

Válassza az Új ajánlat készítését

Kezdje el begépelni a termék kódját, adja meg a mennyiséget majd válassza a Vásárlási ajánlathoz adás
opciót. Amennyiben az összes terméket kiválasztotta személyre szabhatja az ajánlatot
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VÁSÁRLÓI AJÁNLAT KÉSZÍTÉSE - TERMÉKVÁLASZTÓ

A Termékválasztó segítségével lépésről lépésre 
tudja kiválasztani a terméket.

Válassza ki a kategóriát a fejlécből, majd 
terméktípussal pontosítson a keresésen.

Amint kiválasztja a terméket, egy legördülő
menüből tovább szűkítheti a lehetőségeket
különböző paraméterek megadásával.

A Vásárlói ajánlat gombbal az ajánlatokhoz adja 
a termékeket, több termék esetén a darabszámot is

megadhatja.
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VÁSÁRLÓI AJÁNLAT KÉSZÍTÉSE - TERMÉKVÁLASZTÓ

Lehetősége van a termékeket már meglévő ajánlathoz adni, vagy egy újat létrehozni:
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KERESÉS AZ AJÁNLATOK KÖZÖTT

Ajánlatait a kezdőoldalról vagy a Fiók Információk közül éri el

Kereshet ajánlatszám, ajánlat referencia száma vagy dátum alapján:
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