Wyceny do VELUX
Aby stworzyć wycenę, należy najpierw wyszukać produkty. Można tego dokonać na kilka sposobów.
Najwygodniejszym i najszybszym jest ten pokazany poniżej. Proces tworzenia wycen jest analogiczny
do procesu składania zamówień. Różni się ostatnim krokiem
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)

9. Aby zapisać wycenę należy wybrać odpowiedni punt dostawy, ewentualnie wybrać przedpłatę
(zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po otrzymaniu płatności). Można także dodać
uwagi.
10. Kliknij „Potwierdź ceny i czas dostawy”

11. System kalkuluje ceny z uwzględnionymi rabatami. Termin realizacji zostanie potwierdzony w
momencie zapisania wyceny.

12. Kliknij „Zapisz jako wycenę”

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).
Ofertę można „wykorzystać” tylko raz. Po skopiowaniu jej w zamówienie – zniknie z historii ofert.

Wyceny dla klientów
Za pomocą Wycen dla klientów łatwo:
- utworzysz spersonalizowaną wycenę z logo Twojej firmy
- zadecydujesz o poziomie rabatów
- wyślesz wycenę e-mailem bezpośrednio do Twojego klienta
- zapiszesz wycenę w Excelu
Wszystkie utworzone wyceny dla klientów są poufne. VELUX nie ma dostępu do danych Twoich
klientów a także oferowanych im cen i rabatów.
Zastrzeżenie: Wycena utworzona za pomocą Wycen dla Twoich klientów jest dokumentem pomiędzy
Tobą a Twoim klientem. VELUX nie ma dostępu do danych Twoich klientów a także cen i rabatów im
oferowanych. Wyceny dla klientów tworzysz na własną odpowiedzialność i ryzyko. VELUX nie
gwarantuje cen ani rabatów oferowanych przez Sprzedawców swoim klientom.

1. Kliknij „Wyceny dla Twoich klientów”

2. Wpisz odpowiednie informacje o kliencie, dla którego jest wycena a także informacje
kontaktowe, które ułatwią klientowi kontakt z osobą przygotowującą ofertę.

3. Dodaj do wyceny produkty:

4. Po dodaniu wszystkich produktów możesz dodać rabaty – w formie upusty procentowego
(wpisz wartość ze znakiem %) lub wartościowego (wpisz kwotę). Możesz także dodać rabat na
całą ofertę.

System automatycznie kalkuluje ceny.

5. Możesz określić ważność oferty – domyślnie jest to 1 miesiąc:

6. Wyceną można zapisać – będzie dostępna do edycji w zakładce „Wyceny dla Twoich klientów”

7. Wycenę możesz także wysłać do klienta w formie PDF, wyeksportować produkty do Excela,
wydrukować i zobaczyć jej podgląd, a także przenieść produkty do koszyka.

- Dzięki podglądowi masz możliwość zobaczyć, jak będzie wyglądała końcowa oferta dla klienta,
która może być wydrukowana a także wysłana maile,
- Export do Excel – pozwala na przeniesienie wyceny do Excel.

- Wydrukuj jako PDF - dzięki tej funkcji masz pewność, że wycena zostanie wydrukowana w formie,
którą widzisz na podlądzie

- Wyślij mailem bezpośrednio do swojego klienta/klientów. Wpisz treść wiadomości, którą chcesz
wysłać. Jeśli planujesz wysłać ofertę do więcej niż jednego odbiorcy kolejne adresy email oddziel
średnikami.

- Przenieś produkty z wyceny do koszyka. Pamiętaj, że produkty zamówisz zgodnie z
obowiązującymi rabatami wynikającymi z obowiązujących warunków handlowych.

