Webes megrendelés
Megrendelések:
Bejelentkezés után, a menüben lévő „megrendelés” gombra kattintva a „Megrendelések”
oldalra jut. A „Megrendelések” oldalon találhatóak:
Jelenleg futó megrendelések: A táblázatban a jelenleg aktív megrendelések
találhatóak, a táblázatban a „Cikkek hozzáadása” szövegre kattintva a weboldal
átirányítja a „Megrendelés tételei” lapra (Bővebben lent), illetve lehetősége van
törölni a megrendeléseket, de csak azután, hogy a „Megrendelés tételei” lapon az
összes tétel törlésre került az adott megrendelésben.
Lezárt megrendelések: Az ön által már befejezett (lezárt) megrendeléseket
tartalmazza ez a tábla.
Új megrendelés felvétele: Az „Új megrendelés felvétele” gombra kattintva a
weboldal átirányítja a Megrendelés elkezdése lapra.
Megrendelés elkezdése:
Az átirányítást követően megjelenik a Megrendelés elkezdése lap, melynek tartalma:
Telephely kiválasztása: Itt tudja kiválasztani a telephelyt a legördülő menüből, ami
automatikusan frissíti a jobb oldalt lévő „Megrendelés adatok” panelt. Abban az
esetben, ha nincs telephely felvéve, akkor a postacíme jelenik meg a „Megrendelés
adatok” panelen.
Megrendelés adatok: Ezen a panelen jelennek meg a Megrendelés különböző adatai.
Itt tudja megadni a teljesítés dátumát is.
Megrendelés elkezdése: Erre a gombra kattintva tudja elkezdeni a megrendelést. A
megrendelés elkezdéséhez szükséges kiválasztani a telephelyt és megadni a
Teljesítés dátumát. A weboldal le ellenőrzi, hogy minden adatot helyesen adott-e
meg, majd átirányítja a Megrendelések lapra.
Megrendelés tételei:
A Megrendelések lapon található „Cikkek hozzáadása” szövegre kattintva a weboldal
átirányítja a „Megrendelés tételei” lapra, amelyen a kiválasztott megrendelés tételei
találhatóak.
Vissza a megrendelésekhez: Erre a gombra kattintva a weboldal visszairányítja a
„Megrendelések” lapra.
Termék kereső: Ezen a panelen keresztül tud a termékek között válogatni. A „Cikk
név” mezőbe írja be a keresni kívánt cikk nevét és kattintson a „Cikk kiválasztása”
gombra. Kattintás után megjelenik egy táblázat a keresett szövegre vonatkozó összes
találattal. A táblázat tartalma a következő:
Cikk kép: Egy kép a cikkről.
Megnevezés: A cikk megnevezése.
Mennyiség: A beviteli mezőbe kell megadni a megrendelni kívánt
mennyiséget, majd a legördülő menüből kiválasztani a kiszerelést.
Ár: A cikk éppen aktuálisan kiválasztott kiszerelésének ára.
Megrendeléshez: Erre a gombra kattintva a kiválasztott cikket hozzáadhatja a
megrendeléshez.
Termékek listája: A „Termékek listája” gombra kattintva a weboldal átirányítja a
„Termékek listája” lapra. Tartalma:

Lista az összes cikkről: A táblázat tartalmazza az összes cikket. A táblázat
több oldalas, az oldalak között a táblázat alján lévő számokra kattintva lehet
választani. A táblázat hasonlít a „Megrendelés tételei” lap „Termék kereső”
táblázatára. Tartalma:
Cikk kép: Egy kép a cikkről.
Megnevezés: A cikk megnevezése.
Mennyiség: A beviteli mezőbe kell megadni a megrendelni kívánt
mennyiséget, majd a legördülő menüből kiválasztani a kiszerelést.
Ár: A cikk éppen aktuálisan kiválasztott kiszerelésének ára.
Megrendeléshez: Erre a gombra kattintva a kiválasztott cikket
hozzáadhatja a megrendeléshez.
Megrendelés tartalma: A „Megrendelés tartalma” panelen látható az adott
megrendelés tételei. A táblázat tartalma:
Törlés: A kiválasztott tételt törli a megrendelésből. (Nem lehet visszavonni)
Szerkesztés: A kiválasztott tétel mennyiségét tudja módosítani, a módosítás
elfogadását a „Frissítés” gombra kattintva, míg a visszavonását a „Mégse”
gombra kattintva tudja végrehajtani.
Cikk név: A Cikk neve.
Mennyiség: A Cikk megrendelésben szereplő mennyisége a kiszereléssel.
Egységár: A Cikk megrendelésben szereplő kiszereléséhez tartozó egységára.
Bruttó egységár: A Cikk megrendelésben szereplő kiszereléséhez tartozó
bruttó egységára
Fizetendő: A Cikk mennyisége megszorozva a Bruttó egységárral.
Megrendelés lezárása: A „Megrendelés lezárása” gombra kattintva lezárja a
megrendelést, ezzel egyidőben egy értesítést küld az ön megrendeléséről annak a
cégnek akitől éppen rendel.
Számláim: A fejlécben található felhasználónév melletti számla ikonra kattintva a weboldal
átirányítja a „Számláim” lapra. Számláim lap tartalma:
Szűrési feltételek: A weboldal lehetővé teszi, hogy szűrési feltételeket adhasson meg,
melyek segítenek leszűkíteni a számláinak listáját. Ezek a feltételek a következők:
Teljesítés dátuma: Megadott dátumtól, megadott dátumig jeleníti meg a
számlákat.
Nettó összeg: Csak a megadott nettó összeggel megegyező számlák jelennek
meg.
Bruttó összeg: Csak a megadott bruttó összeggel megegyező számlák jelennek
meg.
Kifizetetlen: A kipipálásával csak az olyan számlák fognak megjelenni,
amelyek nincsenek kifizetve.
Szűrés feltételek nélkül: A „Szűrés feltételek nélkül” gombra kattintva az összes
számla megjelenik.
Szűrés feltételekkel: A „Szűrés feltételekkel” gombra kattintva az összes olyan
számla megjelenik, amely a fent említett szűrési feltételeknek megfelel. (Egyszerre
több szűrési feltétel is teljesülhet, tehát több feltételt is meg lehet adni)
Termékek:
A termékek menüpontra kattintva és az almenüpontokat kiválasztva a weboldal átirányítja a
kiválasztott csoportnak megfelelő lapra, ahol a cikkek alcsoportokra bontva jelennek meg. A
cikk „Bővebben” gombjára kattintva a weboldal átirányítja a „Cikk adatok” lapra. „Cikk
adatok” lap tartalma:

1. Cikk képe
2. Cikk neve
3. Cikk leírása
A „Cikk adatok” lap tartalmaz még egy panelt, ami dinamikusan változik, attól függően, hogy
van-e az adott pillanatban aktív megrendelése vagy sem. Ha nincs aktív megrendelése a
weboldal felajánlja a megrendelés létrehozását, ha van legalább egy aktív megrendelése vagy
éppen most hozott létre egy megrendelést, akkor a mennyiség és a kiszerelés megadásával
hozzáadhatja a Cikket a LEGFRISEBB megrendeléséhez.

