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BINE AI VENIT PE PLATFORMA DEALER EXTRANET 3
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Sunteți încântați să-ți prezentăm Dealer Extranet 3: un sistem online prin care vei putea 
comanda produsele VELUX, vei putea vizualiza și umării comenzile și livrările, vei putea 
descărca facturile, vizualiza și crea oferte de preț pentru clienți finali, cu logo-ul companiei 
tale, incluzând discount și costul de transport.

Produsele pot fi selectate dintr-un configurator. Dacă știi deja codul produsului dorit, 
tastează-l în câmpul Căutare pentru a-l adăuga rapid. Platforma îți permite să încarci 
comenzi dintr-un fișier cu extensie .csv, fiind o soluție simplă în cazul comenzilor mari.

VELUX Dealer Extranet 3 (sau DE3) este o platformă creată și optimizată pentru Windows 
Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome și Firefox. De aceea, îți recomandăm 
aceste browsere, pentru a obține o experiență cât mai bună. Deși nu este optimizat pentru 
Safari sau Bing, testele noastre nu au indicat nicio problemă cu aceste browsere.



SOLICITĂ ACCES

4

 Solicită acces la Dealer Extranet
 Utilizatorii noi pot solicita acces la DE3 accesând link-ul https://www.dealerextranet3.velux.ro



SOLICITĂ ACCES
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 Completează formularul și apasă pe Solicită acces



SOLICITĂ ACCES
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 Îți vom trimite un email care conține un link pentru a-ți crea parolă pentru a accesa 
site-ul.



SOLICITĂ ACCES
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 Alege o parolă care conține cel puțin 8 caractere, inclusiv litere mari și cel puțin o cifră.
 Apasă Salvează.



SOLICITĂ ACCES
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 După ce salvezi parola, vei vedea ecranul 
 de mai jos. Apasă Înapoi la pagina la logare.

 Te rugăm să introduci adresa de email și parola.
 Apoi apasă Logează-te pentru a accesa site-ul. 



SCHIMBAREA PAROLEI
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 În cazul în care dorești să-ți schimbi parola, dă click pe Informații cont din partea de sus a ecranului:

 Click pe Schimbă parola, apoi introdu noua parolă și apoi apasă Schimbă parola pentru a salva.



AI UITAT PAROLA?
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 Dacă ai uitat parola, te rugăm să dai click pe Ai uitat parola? în pagina de logare, apoi să introduci adresa de 
email în câmpul respectiv, iar apoi să dai click pe Creează parolă nouă.

 Îți vom trimite un email cu un link, prin care vei putea crea o nouă parolă.



PAGINA DE START
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 Poți să te întorci rapid la pagina de start printr-un simplu click pe logo VELUX din 
partea stânga sus a ecranului:



CONTACT INFO

FIND US HERE

pinterest.com/VELUXGroup/

linkedin.com/company/VELUX

youtube.com/user/VELUX

facebook.com/VELUX

twitter.com/VELUX


