Składanie zamówień
Aby złożyć zamówienie, należy najpierw wyszukać produkty. Można tego dokonać na kilka sposobów.
Najwygodniejszym i najszybszym jest ten pokazany poniżej.
1. Kliknij „składanie zamówień i wycen”

2. Pojawi się nowe okno

3. W momencie, gdy wpisuje się część kodu produktu system automatycznie podpowiada
produkty spełniające kryteria

4. Po wybraniu danego produktu można dodać uwagi (np. dla kogo jest on zamówiony) oraz ilość

5. Po kliknięciu „Dodaj” produkt znajduje się na liście poniżej. Można kontynuować dodawanie
innych produktów

Podane ceny są cenami detalicznymi netto.

6. Gdy lista produktów jest gotowa kliknij „Dodaj zamówione pozycje do koszyka”

7. Produkty zostały przeniesione do koszyka

8. Do koszyka można nadal dodawać produkty („kupuję dalej”) a także zmienić ilości, uwagi i
nadać numer zamówieniu (domyślnie numerem jest data złożenia zamówienia i nazwa Dealera
lub użytkownika)

Zwróć uwagę na komunikaty pojawiające się na niebieskim polu – podpowiadają ile okien jeszcze
zamówić, aby osiągnąć kolejny próg rabatowy.

9. Aby złożyć zamówienie należy wybrać odpowiedni punt dostawy, ewentualnie wybrać
przedpłatę (zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po otrzymaniu płatności). Można także
dodać uwagi do zamówienia. Domyślnym terminem płatności, jest ten ustalony z VELUX.
10. Kliknij „Potwierdź ceny i czas dostawy”

11. System kalkuluje ceny z uwzględnionymi rabatami. Konkretna data dostawy zostanie nadana
w momencie odblokowania zamówienia przez Dział Obsługi Dilerów.

12. Aby złożyć zamówienie bez możliwości jego edycji kliknij „Potwierdź zamówienie”.
Zamówienie jest przekazane do realizacji i zostanie dostarczone we wskazanym terminie pod
warunkiem braku zaległości finansowych.

Po nadaniu numeru zamówienia jego modyfikacja jest możliwa tylko poprzez kontakt telefoniczny z
Działem Obsługi Dilerów, pod warunkiem, że zamówienie nie jest jeszcze spakowane.

Kopiowanie oferty w zamówienie
W zakładce „Wyceny od VELUX” znajdziesz wszystkie stworzone wyceny.

Istnieją dwie możliwości:
1. możesz od razu zamienić całą ofertę w zamówienie – zachowane zostaną warunki rabatowe z
oferty, nie będzie można domówić żadnych produktów
2. możesz przenieść produkty z oferty do koszyka – dzięki temu istnieje możliwość domówienia
produktów (i np. skumulowania rabatów ilościowych). Wiele ofert możesz dodać do koszyka i
dzięki temu zmaksymalizować rabaty.
Ofertę można „wykorzystać” tylko raz. Po skopiowaniu jej w zamówienie – zniknie z historii ofert.

Import zamówień
Znając kody produktów (pełne kody znajdują się w e-cenniku, a także są widoczne na fakturach, WZ i
w katalogach) można w łatwy i szybki sposób zaimportować całe zamówienie korzystając z pliku Excel.

1. Przygotuj plik z kodami produktów, ilościami i ewentualnie uwagami

2. Zapisz plik w formacie CSV

3. Kliknij „import zamówień”

4. Kliknij „Przeglądaj” i wybierz przygotowany wcześniej plik. Po wybraniu kliknij „Importuj”

5. Pojawi się informacja czy plik został prawidłowo rozpoznany

6. Aby dodać produkty z pliku do koszyka kliknij „Dodaj do koszyka”. Prawidłowo rozpoznane linie
zostaną dodane.

7. W przypadku błędów zostanie wyświetlona informacja, ile linii nie zostało rozpoznanych i które
linie w pliku źródłowym to są. Do koszyka można dodać tylko te linie, które program
prawidłowo rozpoznał (w tym przypadku 9 z 10).

