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Registrace
1. Pro vytvoření účtu klikněte na tlačítko
, které se nachází pod tabulkou
pro přihlášení.
2. Následně budete odkázáni na vyplňovací formulář:

3. Vyplňovací údaje označené červeným vykřičníkem (!) jsou povinné!!
4. Po vyplnění formuláře stiskněte tlačítko Odeslat registraci.
5. Po úspěšné registraci se zobrazí hlášení, které vás odkáže na vámi zadaný email
k dokončení registrace.
6. Mějte na paměti, že administrátor musí vaši registraci potvrdit také.
7. Registraci dokončíte tlačítkem OK.
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Navigace
1. Katalog
2. Košík
3. Objednávky
4. Obchodní podmínky
5. Kontakt
6. Profil
7. Odhlásit

Katalog
Po kliknutí na ikonu katalog se vám zobrazí vyhledávání (podle auta, zboží,
autochemie, ...)

Hledání podle auta:
1. Vybereme si mezi osobním nebo nákladním automobilem
2. Zvolíme si název výrobce, model a poté autorizaci.
3. Zobrazí se nám seznam, kde si můžete vybrat požadovanou součástku.
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Hledání podle zboží:
1. Po kliknutí na tlačítko „Hledat podle zboží“ se nám zobrazí okno pro vyhledání,
kde můžete zadat kód hledaného zboží.

2. Zde můžete použít funkci přibližné hledání, která se dá zaškrtnout a vyhledávač
bude hledat věci, které mají ve jméně hledaný výraz.
3. Dále si můžete vybrat, jestli hledáte zboží podle obj. kódu, originálního čísla, nebo
chcete vyhledat vše.
4. Poslední možností je dostupnost.

Košík
Po zvolení tlačítka „košík“ se nám zobrazí věci, které jsme se rozhodli zakoupit. Zde
můžeme najít tlačítka:

Tlačítko „přepočítat“ – aktualizuje ceny
Tlačítko „vyprázdnit“ – smaže všechny položky z košíku
Tlačítko „Odeslat objednávku“ – potvrdí objednávku

Objednávky
Zde můžete vidět seznam všech vašich objednávek, který si také můžete
vyfiltrovat podle ID, způsobu dodání nebo ceny.
Způsoby dodání si lze zobrazit v otevíracím seznamu:
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Obchodní podmínky a kontakt
Zde můžete nalézt podmínky nakupování u nás a také kontakty na naše
pobočky.

Profil
V nastavení profilu si lze měnit své uživatelské jméno, heslo nebo lze zaškrtnout,
abyste dostávali informace o novinkách či upozornění na email o stavu
objednávky.

Pokud budete chtít uložit změny klikněte na tlačítko „Uložit nastavení účtu“.
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Výběr zboží a objednávka
Při výběru zboží musí zákazník otevřít kartu „Katalog“.
Poté si vybrat výrobce svého vozu, typ a následně také motorizaci. Výsledek
může vidět v horní liště, kde si může svůj vůz také uložit pro budoucí použití.

Po výběru vozu si můžete vybrat konkrétní součástku v levém menu. Pro
rychlejší vyhledání můžete použít i „hledání ve stromu“. Jakmile se dostanete
k požadovaným dílům, máte několik
možností. Pro detailnější náhled zboží na něj
klikněte a v dolní části stránky se vám objeví
tabulka s detailním popisem produktu.

Vyhledávání podle originálního čísla:
Pokud chceme zjistit OE
(originální číslo)
produktu, zvolíme kartu
„Číslo OE“, která se
nachází ve spodní části
stránky. Chceme li
k tomuto číslu dohledat
výrobek, uděláme to tak že si vyhledávání přepneme na „Hledat podle zboží“
v horní části obrazovky a do textového pole vložíme námi hledané číslo.
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Dokumenty:
Pokud si zvolíme záložku „Dokumenty“, můžeme zde nalézt například manuály
k vybraným produktům, nebo jakékoli jiné materiály s nimi spojeny.

Dokument si můžeme otevřít na nové kartě v prohlížeči tak, že poklepeme na
tlačítko „Lupa“, nebo si ho můžeme stáhnout do svého PC poklepáním na tlačítko
„Uložit“. Oba tyto tlačítka najdeme v kolonce „Akce“ u daného dokumentu.

Použití ve vozidlech:
Pokud potřebujeme zjistit, jestli námi vybraný produkt pasuje i do jiných aut,
slouží k tomu záložka „Použití ve vozidlech“. Když na ni poklepeme, můžeme
jednoduše zjistit, do jakých vozidel může být součástka namontována.

Filtrování:
Pokud je seznam vyhledaných věcí příliš dlouhý, lze si jej vyfiltrovat. Filtr se
nachází v levé části stránky. Vyfiltrovat si je můžete podle výrobce. Až dokončíte
výběr, stačí jen kliknout na tlačítko „košík“ vedle
vámi vybraného výrobku a vaše položka se zde
přesune. Pokud máte jakýkoli dotaz k výrobku,
stačí jen kliknout na tlačítko „obálka“, které se
nachází nad tlačítkem košíku. Poté se vám
objeví okno, kde napíšete svůj dotaz a kliknete na tlačítko „odeslat“.
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Marže:
Pokud si potřebujete nastavit marži, a netušíte,
jak bude vypadat výsledná cena zboží, stačí
kliknout na nabídku „marže“, která se nachází
pod nabídkou „filtr“. Po rozbalení nabídky zde
stačí jen napsat výši marže, která je
automaticky uvedena v procentech a kliknout
na tlačítko „nastav“. Jakmile provedete tuto
akci, cena veškerého vyhledaného zboží se aktualizuje a vy ji uvidíte zvednutou
o zadanou marži.

Informace o vozidle a kontakt:
Další dvě záložky obsahují souhrnné informace o vozidle, které jste si vybrali a
také kontakt na vybranou pobočku.
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Uložení vybraného vozidla:
Jak již bylo zmíněno, tak po výběru výrobce, typu a motorizace vašeho vozidla si
jej také můžete uložit pro budoucí rychlé použití. Provedete to tak, že jakmile
všechno zvolíte, kliknete na tlačítko „hvězda“, které se nachází vedle
rekapitulace vašeho výběru.

Po kliknutí na toto tlačítko se objeví
tabulka, kde je potřeba vyplnit SPZ,
jméno, VIN, a barvu vašeho vozidla.
Tyto informace vám později
pomohou v rychlejším rozpoznání
hledaného vozidla ve vašem
seznamu. Až budete se vším hotovi,
stačí zvolit tlačítko „Uložit“. Pokud
jste si to rozmysleli, a už nechcete dané auto ukládat, zvolte tlačítko „Zrušit“.
K uloženým vozům se dostanete poklepáním na „Katalog“ a poté si ve výběru
karet přepnout na kartu „Uložené“.

Objednávka:
Poté, co jsme si vybrali ty správné díly a zjistily si o nich všechny potřebné
informace, je na čase přejít k závěrečnému kroku, a to je samotná objednávka
zboží.

Přejdeme tedy na kartu košík.
Zde si můžete naposledy zkontrolovat zda
jsou všechny údaje správné. Můžeme si zkontrolovat cenu, znovu se podívat na
detail produktu (to uděláme poklepáním na tlačítko „lupa“, které se nachází u
daného produktu v kolonce „Akce“) nebo například produkt z košíku úplně
smazat (poklepeme na tlačítko „koš“ v kolonce „Akce“ u daného produktu).
Poté už je jen potřeba vybrat si způsob dodání,
pobočku a pokud chcete můžete dokonce napsat i
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nějákou poznámku k objednávce. Poté už stačí jen poklepat na tlačítko „Odeslat
objednávku“.

Uživatelský panel
Uživatelský panel se nachází pod hlavním menu a obsahuje funkce pro ještě
větší usnadnění práce.

1. tlačítko „zpět“ – vrátí vás o krok zpět
2. tlačítko „nové katalogové okno“ – otevře nové okno s katalogem, což vám
například umožňuje vybírat si dva produkty najednou
3. tlačítko „skrýt/zobrazit nákupní ceny“ – skryje nebo zobrazí nákupní ceny
u výrobků
4. tlačítko „změna náhledu“ – slouží pro změnu náhledu výpisu produktů
5. tlačítko „dotaz“ – toto tlačítko slouží k vyjádření vašich dotazů nebo
k připomínce na nás
6. tlačítko „nápověda“ – zobrazí nápovědu
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Administrace
Jestliže jste administrátor, zobrazí se vám několik nových panelů.

1. Uživatelé
2. Nastavení
3. Objednávky (změna)
4. Úkoly

Uživatelé
Po kliknutí na ikonu „uživatele“, se vám zobrazí veškerý přehled o uživatelích.

Výpis uživatelů obsahuje Identifikační číslo, uživatelské jméno, příjmení, email,
pobočku, slevovou skupinu, či je online (aktivní) a zda má nastaveného
Administrátora.
Nachází se zde ještě jeden panel „Akce“, kde může administrátor pomocí filtru
vyhledat např. aktivní uživatelé nebo resetovat filtr, kdy filtru nastavíte původní
hodnoty.
Dále se ve sloupci „Akce“ nachází 3 ikony:
1. Reset hesla uživatele
2. Podrobné informace o uživateli
3. Tisk karty uživatele
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Pro přechod na jinou stránku používáte spodní čísla nebo šipky další a předchozí.
Můžete si také zvolit, kolik uživatelů se zobrazí na stránce. To uděláme tak že si
otevřeme seznam a vybereme jiné číslo, než bylo číslo původní.

Nastavení
Při kliknutí na tlačítko „Nastavení“, se vám zobrazí veškeré informace o stránce,
možnosti editace, přidávaní zboží…
1. Editace produktů v akci:
Za Katalogové číslo
napíšeme zboží, které
chceme přidat do akce.
Malou ikonkou „koše“ můžeme určitý produkt smazat.
2. Editace mailů:
Maily můžete
editovat pomocí
ikonky „tužky“.
Dále můžeme měnit nadpis emailu,
text emailu a následovně ho také
odeslat.
3. Administrace databáze:
V administrátorské databázi lze
provádět různé editace např. poboček, popisky produktů, slevových
skupin, skladových skupin či statistika.
Editace poboček:
Pro přidání klikneme na tlačítko „Nová pobočka“, kde
následovně vyplníme informace o pobočce a
potvrdíme ji.
Pro úpravu pobočky můžeme kliknout na tlačítko
„tužky“ a změnit její informace nebo po kliknutí
na domeček ji můžeme buď skrýt či zobrazit.
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Pobočky označené „zeleným domečkem“ budou zobrazeny na stránkách
v kontaktech.
Statistika:
Celková statistika ohledně ceníku, skladových zůstatků, spárovaných
položek s dodavateli atd.

Objednávky
Z pohledu administrátora lze zjistit veškeré informace o objednávce, měnit
jejich „stav“ či podívat se na jejich detail, vytisknout si je nebo připsat
vlastní poznámku pomocí

těchto ikonek.

Ve sloupci „stav“ lze měnit objednávku na zrealizovanou, zrušenou atd.
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Dále lze v posledním sloupci „Akce“ vyhledat určitou objednávku pomocí
filtru nebo resetovat hodnoty ve filtru.

Úkoly
V záložce úkoly lze najít všechny potřebné informace o úkolech, které byly
zadané administrátorem.
Pro přidání úkolu kliknete
na tlačítko „Přidat úkol“, kde
se vám zobrazí formulář s
možností vložení nadpisu,
popisu, e-mailu, zaměření či
důležitosti.
Když budete chtít úkol odeslat,
kliknete na tlačítko „Potvrdit“ nebo
pokud ho budete chtít zrušit a vrátit
se na stránku se všemi úkoly
použijete tlačítko „Zrušit“.

Informace o úkolech jsou ukázané v obrázku. Dále se zde nachází panel
„Akce“ ve kterém jsou uložena tlačítka:
1.
2.
3.
4.
5.

pro zobrazení detailů
pro úpravu úkolu
pro označení úkolu, který si nepřejete sledovat
pro označení úkolu jako veřejný
pro smazání úkolu.
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Názorná ukázka
Potřebujeme najít do auta Hyundai Veloster 1.6 GDI rok výroby 2011 výfukový
systém.
1. Jelikož známe typ auta a neznáme název konkrétní součástky, kterou
hledáte, vyberete kartu v katalogu „Hledat podle auta“ a vybereme si
značku auta Hyundai.

2. Když si najdete určitý automobil, vyberete si jeho model.

3. Vybereme si ještě příslušný motor.

4. Po levé straně se nám zobrazí „strom“ ve kterém si vyhledáme
výfukový systém.

5. Vybereme si výfukový systém od BOSCHE
a klikneme na produkt.
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6. Základní informace o produktu lze najít v kartě „Základní údaje“, která
se nachází ve spodní části stránky.

7. Také je lze najít po najetí kurzorem myši na určitý produkt.

8. Objednávku můžete dokončit poklepnutím na ikonku koše, kde si
předem zvolíte počet kusů.

9. Dále si můžete také kliknout na záložku „Dokumenty“, kde vybere
dokument v pdf formátu, který slouží např. jako manuál.

10. Pokud vybraný produkt potřebujeme také do jiného auta, použijeme
záložku „použití ve vozidlech“ a vybereme si jiné auto.
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11. Objednané zboží se zobrazí v horní liště pod ikonkou „košík“.
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