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PROCESAREA UNEI COMENZI – OPȚIUNI

Există 6 posibilități atunci când dorești să creezi o comandă. Poți utiliza:

1. Bara de căutare

2. Configuratorul

3. Comandă rapidă

4. Comandă folosind produsele FAVORITE

5. Procesarea unei comenzi dintr-o Ofertă de preț

6. Comandă folosind încărcarea dintr-un alt fișier
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BARA DE CĂUTARE

Există o BARĂ DE CĂUTARE în care poți introduce codul produsului în cazul în care îl cunoști. Odată ce începi tastarea lui, îți va apărea o listă de 
sugestii. Dacă produsul apare în listă, trebuie doar să apeși pe el și să îl trimiți în coșul de cumpărături. Este posibil ca în listă să apară un număr 
mare de produse din care să trebuiască să alegi, de aceea este foarte probabil să fie nevoie să tastezi întreg codul produsului dorit pentru ca acesta 
să poată fi selectat. Alternativa este să apeși pe linkul de jos pentru ca să vizualizezi toate rezultatele posibile.

Poți continua să folosești această metodă până ai ales toate produsele pe care le dorești în comandă, sau, dacă nu ești sigur de codul exact al 
produselor, poți să schimbi metoda de căutare, și să folosești Configuratorul. Aici, poți vedea și prețul produselor înainte de a le selecta. ATENȚIE! 
Prețurile afișate sunt prețuri de listă VELUX și nu conțin T.V.A.

Dacă produsele dorite de tine nu apar în BARA DE CĂUTARE, te rog uită-te cum să comanzi produse folosind COMANDA RAPIDĂ.

Mergi la pagina 15-19 pentru a vedea cum salvezi comanda.
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CONFIGURATOR

Configuratorul îți asigură o căutare ghidată pentru 
alegerea produselor dorite. Alege categoria de produs pe 
care o dorești din bara de opțiuni de sus și selecteaz-o 
apăsând pe ea.

Odată ce ai selectat o categorie de produse, vei fi ghidat 
mai departe înspre următoarele selecții pe care va trebui 
să le faci. Astfel, căutarea ta se va restrânge până la 
produsul dorit.

În momentul în care produsul dorit de tine a apărut în 
listă, tot ce trebuie să mai faci este să selectezi cantitatea 
dorită și să adaugi totul în coșul de cumpărături.

Mergi la pagina 15-19 pentru a vedea cum salvezi comanda.



VELUX ROMANIA - 2017

COMANDĂ RAPIDĂ

Dacă deja cunoști codurile produselor pe care dorești să le comanzi, poți alege să folosești „Comanda rapidă”. Din pagina de 
început, mergi la secțiunea „Instrumente” și alege COMANDĂ RAPIDĂ. În cazul în care ai navigat prin alte parți ale VELUX 
Dealer Extranet și ai nevoie să te reîntorci aici, trebuie doar să apeși pe logo-ul VELUX Dealer Extranet din partea stângă-sus.

Comanda rapidă funcționează exact ca Bara de căutare menționată anterior. În cazul în care cunoști codul de produs, trebuie doar
să îl tastezi în spațiul special creat. Apoi, adaugă-l pe rând, pe fiecare, în coșul de cumpărături.

Mergi la pagina 15-19 pentru a vedea cum salvezi comanda.
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PRODUSE FAVORITE

Pentru ca să poți face mai rapid și mai ușor comenzile de produse pe care le dorești de obicei, ca de exemplu produsele pe care 
vrei să le ai mereu în stoc, am creat posibilitatea ca tu să le poți marca și adăuga în FAVORITE. Toate produsele au în dreptul lor o 
steluță, fie că te uiți la ele din Configurator, din Bara de căutare sau în Coșul de cumpărături. Apăsând pe această steluță, adaugi 
automat un produs în FAVORITE.
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COMANDĂ PENTRU PRODUSE FAVORITE

Mergi la pagina 15-19 pentru a vedea cum salvezi comanda.

Poți avea acces la FAVORITE din pagina principală, de la secțiunea „Instrumente”. În pagina principală poți ajunge oricând, apasând logo-ul VELUX 
Dealer Extranet din partea stângă-sus. 

Trebuie doar să introduci cantitatea pe care o dorești și apoi să adaugi produsele în coșul de cumpărături.
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PROCESAREA UNEI COMENZI DINTR-O OFERTĂ DE PREȚ

De aici, vei putea sa cauți o anumită ofertă de preț, căutând după 
data la care aceasta a fost făcută și odată apărută în istoricul listei de 
oferte de preț, o poți accesa.

Atenție! Ofertele de preț lansate la VELUX România au o valabilitate 
de 2 săptămâni. În cazul în care acest termen este depășit, trebuie sa 
creezi o nouă ofertă de preț.

Ofertele de preț care deja au fost transformate în comenzi ferme, nu 
vor mai apărea în istoricul listei de oferte.

Odată ce ofertei tale de preț i s-a alocat un număr din sistemul 
informatic VELUX România, poți apăsa pe număr pentru a vizualiza 
oferta.

(se continuă pe pagina următoare)

Pentru a accesa ofertele tale de preț, trebuie să mergi pe pagina 
de început, apăsând pe logo-ul VELUX Dealer Extranet din partea 
stângă-sus. Aici, la secțiunea „Contul tău”, găsești OFERTE DE 
PREȚ.
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PROCESAREA UNEI COMENZI DINTR-O OFERTĂ DE PREȚ - CONTINUARE

Pentru a trimite o comandă, trebuie să 
apeși pe butonul „Adaugă în coș”. 
Odată ce toate produsele sunt în coșul
de cumpărături, poți adăuga alte 
produse, corecta cantități sau poți 
alege modalitatea de livrare, de plată 
sau poți specifica o dată de livrare mai 
îndepărtată. 

Mergi la pagina 15-19 pentru a vedea cum salvezi comanda.

VELUX îți recomandă să nu folosești butonul 

Folosindu-l pe acesta, vei obține o comandă cu exact informațiile 
din oferta de preț. Nu vei mai putea să faci nicio modificare, cu 
excepția numărului tău intern de comandă, înainte de a salva 
comanda.
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PROCESAREA UNEI COMENZI DINTR-O OFERTĂ DE PREȚ - CONTINUARE

Comanda ta va fi salvată cu exact aceleași informații care există în oferta de 
preț și cu numărul de referință ales de tine.

Când dintr-o ofertă de preț vrei să apeși direct butonul „Încarcă comanda”, te rugăm să te asiguri că oferta de preț este corectă 
și completă, exact așa cum îți dorești să fie. Nu vei mai putea modifica/corecta/adăuga nimic după ce comanda a fost salvată.
Te rugăm să apelezi la ajutorul VELUX România în cazul în care ți se pare că ai omis ceva. Ți se va deschide următoarea fereastră:

Mergi la pagina 15-19 pentru a vedea cum salvezi comanda.

Când apeși butonul                       , se va deschide această fereastră cu mesaje.

Numărul de referință al ofertei tale va fi folosit ca număr de referință pe 
comanda pe care o vei salva – aceasta doar dacă nu vei face nicio modificare a 
acestuia când vei fi întrebat dacă vrei să îl schimbi.

În cazul în care dorești schimbarea numărului de referință al comenzii pe care 
vrei să o salvezi, te rugăm apasă „Modifică” și tastează numărul de referință 
dorit pentru comanda ta în căsuța special creată. După modificarea numărului 
de referință, trebuie să apeși butonul „Plasează comanda”.



INSTRUMENT DE ÎNCĂRCARE A COMENZILOR

Asigură-te că fișierul astfel creat este salvat ca fișier .CSV.

(se continuă pe pagina următoare)

Pentru a putea folosi acest instrument, trebuie ca fișierul să aibă 
următorul format: Codul de produs VELUX;Cantitatea dorită. Te 
rugăm să nu adaugi nici un spațiu sau un alt semn între ele. 

Folosind acest instrument, poți face comenzi direct prin încărcarea lor în VELUX Dealer Extranet dintr-un fișier .csv. Este necesar să existe câte un 
fișier separat pentru fiecare comandă. Este nevoie ca fișierul respectiv să conțină următoarele informații: Codul de produs VELUX și cantitatea 
dorită. Apoi, manual, trebuie să introduci numărul de referință al comenzii și detalii despre cum dorești livrarea.
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INSTRUMENT DE ÎNCĂRCARE A COMENZILOR - CONTINUARE

3. Apasă butonul „Adaugă în coș”. 

1. Apasă pe „Încarcă comanda” din secțiunea „Instrumente”. 

În cazul în care încărcarea fișierului a aut loc cu succes, va 
apărea textul care îți va confirma câte linii au fost adăugate cu 
succes în comanda ta.. 

2. Apasă butonul „Browse” și selectează-l pe cel în format .CSV pe 
care l-ai salvat în computerul tău. Apoi, apasă „Încarcă”.

Mergi la pagina 15-19 pentru a vedea cum salvezi comanda.
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CORECTAREA / ȘTERGEREA LINIILOR DIN COMANDĂ

Dacă toate produsele din coș trebuie anulate, apasă direct butonul „Golește coșul” pe care îl găsești sub prețul total. 

Poți corecta cantități sau să anulezi complet linii din comandă, dar doar până când salvezi comanda. În cazul în care dorești să faci modificări pe o 
comandă deja salvată, te rugăm ca exact în ziua în care ai procesat comanda ta, până cel târziu la ora 16:00, să contactezi VELUX România la 
adresa distribuitor@velux.com sau 0268 – 40 27 40. În general, comenzile nu mai pot fi modificate după această oră.

Pentru a schimba cantitatea comandată, apasă butoanele -/+ aflate de o parte și de alta a cantității, pentru a o reduce/crește, sau poți scrie direct 
cantitatea dorită în căsuța special creată pentru aceasta.

Pentru a elimina complet o linie de pe comandă, trebuie să apeși „Șterge” – sub căsuța care indică cantitatea produsului comandat.
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SALVAREA UNEI COMENZI

Indiferent de metoda pe care o alegi pentru a adăuga produsele în coșul de cumpărături, odată ce produsele dorite de tine au fost selectate, trebuie

să apeși pictograma                     din colțul dreapta-sus.

Te rugăm să verifici ca toate detaliile să fie corecte și să introduci un număr de referință pentru comanda ta în căsuța special creată în acest 
sens.

(se continuă pe pagina următoare)
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Modalitatea de livrare:

Livrare parțială: Produsele stocabile în depozitul VELUX 
România să fie grupate și livrate toate împreună și produsele 
care au termen de livrare de 12 – 23 de zile lucrătoare, conform 
listei de prețuri VELUX, să fie grupate și livrate toate împreună la 
o dată ulterioară (data produsului nestocabil care ajunge în 
stocul VELUX România cel mai târziu);

Livrare completă: Comenzile complete vor fi livrate la cea mai 
apropiată dată posibilă, după ce toate produsele ajung în stocul 
VELUX România;

Selectează o dată de livrare mai îndepărtată: Poți alege ca 
produsele comandate să-ți fie livrate mai târziu decât data 
standard de livrare oferită de VELUX România. Nu este posibil să 
soliciți o dată de livrare mai rapidă decât data de livrare 
standard. (vezi pagina xx)

Toate livrările intră sub incidența timpilor standard de livrare 
VELUX. Comenzile trimise după orele menționate în contract, 
funcție de zona și de modalitatea de livrare, vor fi încărcate în 
ziua imediat următoare dacă acestea îndeplinesc toate condițiile 
de plată agreate.

În cazul în care ai deschisă o linie de credit la VELUX România, 
poți totuși să alegi să folosești plata în avans, aceasta 
atrăgând după sine acordarea discountului suplimentar pentru 
plata în avans.

SALVAREA UNEI COMENZI - CONTINUARE
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SELECTAREA UNEI ALTE DATE DE LIVRARE

Poți opta pentru primirea produselor la o dată ulterioară apăsând 
butonul „Selectează o dată de livrare mai îndepărtată”.

Alege data dorită. Odată ce ai selectat-o, calendarul se va închide 
automat.

Atenție! Inclusiv când selectezi o anumită dată de livrare, se aplică 
timpii standard de livrare VELUX, conform listei de prețuri și 
contractului. În cazul în care vei selecta o dată de livrare anterioară 
datei primirii în stoc a produselor nestocabile, conform listei de prețuri 
VELUX, comanda ta va fi livrată în ziua imediat următoare posibilă.

Odată ce toate alegerile tale au fost făcute: referitoare la modalitatea

de livrare și de plată, trebuie să apeși butonul 
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CONFIRMAREA COMENZII

Te rugăm să verifici ca toate detaliile comenzii să fie corecte și apoi apasă 
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CONFIRMAREA COMENZII - CONTINUARE

Dacă nu vrei să aștepți până când comanda este salvată și confirmată, poți naviga direct la „Comandă rapidă” sau la „Încarcă comanda” prin 
apăsarea butoanelor corespunzătoare.
Dacă preferi să aștepți, rămânând pe acest ecran, odată ce comanda a fost salvată, vei vedea apărând mesajul de mai jos și numărul confirmării 
comenzii de la VELUX România.

Dacă încerci să salvezi o comandă care este identică cu comanda ta salvată anterior, va apărea un mesaj de avertizare. Apasă
??????????????????????????????????????
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CĂUTAREA ȘI VIZUALIZAREA COMENZILOR
Poți vizualiza cele mai recente 5 comenzi - din pagina principală a VELUX Dealer Extranet.
Dacă ai nevoie să cauți comenzi mai vechi sau doar pentru o anumită perioadă de timp, apasă pe butonul „Comenzi” din secțiunea „Contul tău” 
care poate fi găsită tot din pagina principală.

Se va deschide fereastra „Găsește comanda”.

Poți căuta după numărul comenzii sau după referința comenzii, poți selecta un interval de timp sau poți vizualiza după statusul comenzilor.
Odată ce ai reperat comanda dorită, apasă pe numărul ei pentru a o putea vizualiza. 
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COMANDAREA DIN NOU DINTR-O COMANDĂ ANTERIOARĂ
Odată ce ai găsit comanda dorită, poți apăsa pe numărul acesteia. Vei putea astfel să o vizualizezi. Apoi, poți apăsa pe butonul „Adaugă întreaga 
comandă în coș”.

Următorul pas pe care trebuie să-l mai faci este să apeși butonul „Vezi coșul” 

După ce ai toate produsele adăugate în coșul de cumpărături, poți corecta cantități, adăuga sau șterge alte produse. 

Mergi la pagina 15-19 pentru a vedea cum salvezi comanda.


