Üzletkötő modul
Belépés:
A weboldal (www.fit.hu/Felix) egyből a belépés ablakhoz irányítja. Itt az ön
felhasználónevével és jelszavával beléphet.
Megrendelés létrehozása:
Bejelentkezés után a weboldal egyből a „Megrendelés létrehozása” lapra irányítja.
Itt tud megrendeléseket létrehozni:
1. Telephely kiválasztása
2. A Megrendelés adatai automatikusan ki vannak töltve.
3. Megjegyzés: Ha szeretne valamilyen megjegyzést a megrendelés mellé, itt megteheti.
4. Megrendelés elkezdése: A gombra kattintva a megrendelés elkezdődik.
Megrendelések:
A „Megrendelések elkezdése” gombra kattintva a weboldal átirányítja a „Megrendelések”
lapra, ez elérhető a fejlécben található „megrendelések” menüpontra kattintva. Itt találhatóak
az „Aktív megrendelések” (balra), és a „Lezárt megrendelések” (jobbra).
1. „Lezárás”: A bal oldali táblázatban, ha a „lezárás” gombra kattint, akkor az adott
megrendelés tartalmához.
2. „Törlés”: A Kuka ikonra kattintva törölheti az adott megrendelést. Ez csak akkor
lehetséges, ha az üres, tehát nem tartalmaz termékeket!
3. Új megrendelés felvétele: Ez a gomb átirányítja a „Megrendelés létrehozása” lapra.
Termékek hozzáadása a megrendelésekhez:
A fejlécben található „termékek” menüpontra kattintva eljut a „termékek” lapra. Itt tudja
hozzáadni a kiválasztott termékeket valamelyik megrendeléshez. A lap felső részén
találhatóak a megrendelések linkek formájában, ha ezekre kattint az oldal azonnal átirányítja a
kiválasztott megrendeléshez.
Felvétel menete:
1. A csoportok közül kattintson az önnek szükségesre, kattintás után a weboldal feltölt
egy táblázatot a kattintott csoportba tartozó termékekkel.
2. Válassza ki a legördülő menüből azt a megrendelést amelyikhez hozzá akarja adni a
termékeket.
3. A táblázatban írja be a kívánt mennyiségeket. Egyszerre több terméket is felvehet és
csak azok a termékek lesznek hozzáadva a megrendeléshez amelyikek mennyisége
nem üres vagy kisebb mint 1.
4. Ha végzett a termékek felvételével, kattintson a felső panelen található linkek közül
arra, amelyik az ön rendeléséhez irányít.
Megrendelés tartalma:
Ezen a lapon a kiválasztott megrendelés tartalma látható.
A táblázatban látható:
- Termék neve
- Mennyisége
- Törlés gomb: erre kattintva a termék eltávolításra kerül a megrendelésből.
- Szerkesztés gomb: Erre kattintva a mennyiség helyén megjelenik egy beviteli mező,
az oda beírt mennyiségre módosul a termék mennyisége. Elfogadás gombbal módosul
a termék.
A Megrendelés lezárása gombra kattintva a megrendelés lezárásra kerül, így már többet nem
lesz módosítható!

Üzletkötők részére:
Partnerek karbantartása:
A fejlécben található „partner” menüpontra kattintva eljut a Partnerek áttekintő lapjára. Itt
találhatóak az Önhöz tartozó partnerek.
1. Partner felvétele:
a. A Partner felvétele gombra kattintva eljutunk a felvétel lapra.
b. Értelemszerűen töltse ki a mezőket.
c. A Cím formátuma: Utca, házszám, házszám egyéb (pl.: 3. emelet)
d. Felvesz gombra való kattintással a partner felvételre kerül.
2. Partner módosítása:
a. A Partner módosításra kattintva a kiválasztott partner felhasználónevét és
jelszavát tudja módosítani, illetve inaktívvá tenni a webes belépését.
b. Felhasználónév: ez ki van töltve alapértelmezetten a jelenlegi
felhasználónévvel.
c. Jelszó: itt kétszer kell megadni.
d. Inaktív: Ha pipálva van inaktív, ha nincs akkor aktív.

