ONLINE KATALÓG 2020
ČO SA ZMENILO?
1. Moderný a prehľadný dizajn
pre jednoduchšiu a rýchlejšiu prácu

Obrázkové zobrazenie skupín náhradných
dielov, univerzálnych dielov, chémie a
náradia zabezpečí komfortné vyhľadávanie

2. Responzivita

na prehliadanie v mobilných zariadeniach

Vďaka tejto funkčnosti sa web prispôsobí na používanie
v akomkoľvek mobile / tablete.
Odteraz viete mať celú našu ponuku vo vrecku a kedykoľvek
po ruke.

3. Unikátne vyhľadávacie okno

pre zadanie kódu produktu, textu, vozidla vrátane
náhradného dielu, VIN čísla

Vyhľadávacie okno na základe algoritmov vyhodnocuje,
ktorý z údajov vyhľadávate. Pri hľadaní podľa textu sa
pokúste používať dve slová.
Pri hľadaní podľa vozidla a použití dostatočného množstva
informácií (značka, model, výkon / kód motora / rok) je
možné na koniec textu uviesť názov dielu, ktorý hľadáte.
Príklad: skoda octavia 103kw olejovy filter

4. Textové vyhľadávanie

náhradných dielov po navolení automobilu

Po zvolení automobilu sa v pravej časti
nachádza vyhľadávacie okno pre rýchle
a presné vyhľadanie požadovanej skupiny
dielov.

5. Rozšírená ponuka

o niekoľko stoviek tisíc dostupných náhradných dielov
v 300 rôznych značkách

Zobrazenie skladovej a časovej dostupnosti priamo
u výrobcov, ako aj v distribučných centrách zo 6 krajín
s dodaním ešte v rámci toho istého dňa!

6. OEM katalóg

s grafickým znázornením dielov

Vyhľadávanie dielov v OEM katalógu zabezpečí presnejšie
výsledky. Princíp spočíva v tom, že sa dostanete na
originálne číslo dielu, ku ktorému je priamo naviazaná
náhrada.
V prípade hľadania cez TecDoc číslo často prichádza ku
chybám, ktoré môžu spôsobiť nesprávne previazané
neoriginálne diely medzi sebou. Rovnako je presnejšia aj voľba
auta, ktorá prebieha cez VIN číslo, alebo formou stromu.

7. Prehľadnejšie informácie
o skladovej a časovej dostupnosti

Novinkou je zobrazenie časovej dostupnosti
priamo v zozname položiek. Ikona
signalizuje dostupnosť tovaru priamo na
pobočke. Ikona signalizuje dostupnosť
tovaru na distribučnom sklade.
Druhý údaj je najbližší čas odchodu rozvozu, s ktorým Vám vie byť tovar doručený. Cena sa môže líšiť v závislosti od času
doručenia. Vo väčšine prípadov nižšej ceny sa jedná o doručenie priamo zo skladu výrobcu, alebo z iného distribučného skladu

8. Široký sortiment
univerzálnych dielov

Vyše 4.500 dostupných produktov zo sortimentu
prevádzkových kvapalín, autokozmetiky, technických
sprejov a prípravkov, autobatérií, príslušenstva
a mnohých iných. Spolu tu na vás čaká vyše 120 značiek
rôznych cenových úrovní. Pri otvorení hlavnej skupiny
sa zobrazí prvých 100 produktov. Použite preto prosím
filter umiestnený vo vrchnej časti.

9. Kvalitné náradie

je dôležitým členom vášho tímu

Všetky typy náradia potrebné k oprave
automobilov. Komplet sortiment renomovanej
značky KS TOOLS a ich lacnejšej alternatíve
BRILLIANT TOOLS. Spolu takmer 20 tisíc druhov je
rozdelených do 4 hlavných skupín: Ručné náradie,
Špeciálne náradie pre automobily, Špeciálne
náradie pre nákladné automobily a dlhodobo
zlacnené akciové náradie.
Každá položka obsahuje detailné obrázky
s popismi.

10. Pneumatiky
všetkých rozmerov

Doručenie už nasledujúci pracovný deň.
Výber rôznych značiek a cenových úrovní.

11. Implementovaný katalóg
spoločnosti ACI

Široký sortiment karosárskych dielov
a originálneho príslušenstva od
renomovanej spoločnosti Auto Components
International (ACI).
Viac informácií nájdete v hlavnom menu –
OSOBNÉ AUTÁ – ACI

12. Čakáte na potvrdenie objednávky

od vášho zákazníka? Využite multi košík

Pokiaľ viete, že sa jedná len o cenovú ponuku
pre vášho zákazníka, vytvorte si v prvom kroku
samostatný košík s poznámkou / menom zákazníka.
Všetok tovar sa bude následne vkladať do tohto
košíka a bude tam uchovaný, kým ho nezmažete.

13. Vytvorenie cenovej ponuky –
rýchlo a bez kalkulačky

Do cenovej ponuky sa vložia všetky produkty z aktuálneho
košíka (viď predošlý bod). V ľavej dolnej časti kliknite
na odkaz
. Vyberte možnosť výpočtu ceny
pre Vášho zákazníka: prirážka k nákupnej cene / zľava
z maloobchodnej ceny. Následne zadáte požadované %
a prípadne poznámku.
Ceny všetkých produktov sa automaticky prepočítajú a
vaša cenová ponuka je tak pripravená k vytlačeniu.

14. Nákupný košík

obsahuje aj ďalšie užitočné možnosti

Súčasťou týchto možností je rýchle pridanie produktu
podľa kódu, poprípade import celej objednávky zo súboru
(možnosť stiahnuť názorné ukážky súboru).
Samozrejmosťou je aj história posledného objednaného
tovaru.

15. Pred odoslaním objednávky
Pred samotným odoslaním objednávky máme samozrejme
možnosť vloženia poznámky. Medzi ďalšie nastavenia patrí
možnosť výberu dokladu, ktorý zmeníte len v prípade, že túto
objednávku chcete spracovať inak, ako štandardne. Pri plnom
rozsahu možností máte na výber z: len dodací list, paragón
(blok), faktúra, faktúra hradená v hotovosti.
Pokiaľ chcete túto objednávku vylúčiť z hromadnej fakturácie,
zaškrtnete možnosť oddeliť na samostatný doklad. V prípade
potreby zadajte vlastné číslo objednávky

16. Ukladanie áut do
vlastného parkoviska

Po výbere automobilu si ho máte možnosť uložiť do
parkoviska pomocou tlačidla v pravom hornom rohu.
Následne zadáte ŠPZ / meno majiteľa / inú poznámku,
podľa ktorej auto ľahko rozpoznáte.
Vstúpiť na parkovisko môžete kliknutím na váš účet
(v pravom hornom rohu) – Moje parkovisko.

17. Všetky vaše údaje a nastavenia
na jednom mieste

Prehľad o toku dokladov, tovarov
a objednávok na jednom mieste
vrátane informácií o vrátenom tovare,
prebiehajúcich reklamáciách a ďalšie.

18. Užitočný prehľad spolupráce
v číslach

Všetky potrebné informácie pokope
a prehľadne zobrazené.
Do tejto sekcie sa jednoducho
dostanete kliknutím na ikonu
hneď vedľa vášho účtu
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