Instrukcja obsługi oprogramowania Integra WebShop
Wyszukiwanie części wg zastosowania w pojeździe
Wyszukiwanie części poprzez Zastosowanie w
Pojeździe pozwala szybko i precyzyjnie znaleźć
części zamienne do danego pojazdu. Dzięki
powiązaniu Integra WebShop z katalogiem części
zamiennych TecDoc użytkownik uzyskuje dostęp
do parametrów technicznych części zamiennych,
zdjęć, zastosowania części w pojeździe i
informacji o powiązanych numerach części
oryginalnych (OEM).
Wyszukiwanie poprzez Zastosowanie w Pojeździe
jest dostępne w Integra WebShop z poziomu
dwóch modułów: poprzez wybór według
graficznych logotypów marek (1) lub za pomocą
wyszukiwarki dostępnej w lewej kolumnie (2).
Niezależnie od wybranego sposobu wyszukiwania części użytkownik zawsze otrzyma identyczne wyniki w postaci listy części
zgodnej z wcześniej wybranym pojazdem.

1.1 Wybór pojazdu z poziomu modułu na stronie głównej - według graficznych logotypów marek
Na stronie głównej znajduje się moduł z graficznymi logotypami
najpopularniejszych marek.
Użytkownik z tego poziomu może od razu przejść do wyboru
konkretnego modelu danej marki lub wyświetlić pełną listę wszystkich
dostępnych pojazdów poprzez kliknięcie na przycisk Wszystkie marki w
górnym obszarze modułu.
Po wybraniu konkretnej marki pojawi się strona, na której należy zawęzić wybór kolejno do modelu i wersji pojazdu:

Na etapie wyboru modelu oraz
wersji, w lewym górnym rogu
dostępne są filtry nazwy modelu
oraz roku produkcji pojazdu (1),
które znacząco upraszczają i
skracają proces wyboru pojazdu.
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Po wybraniu wersji pojazdu, w kolejnym kroku pojawi
się strona z grupami części, które powiązane są z
wybranym wcześniej pojazdem. Należy zwrócić
uwagę na to, że zostaną zaprezentowane tylko te
grupy części, w których występuje towar powiązany z
wybranym przez użytkownika pojazdem. Dzięki temu
unikamy sytuacji, kiedy użytkownik wybierze grupę
lub podgrupę, w której nie ma żadnego towaru
powiązanego z danym pojazdem.
W pierwszym wierszu tabeli z grupami części
dostępna jest opcja Rozwiń wszystkie grupy (1), która
wyświetli wszystkie dostępne podgrupy. Druga opcja
Przejdź do listy towarów (2) wyświetli listę wszystkich
towarów powiązanych z wybranym pojazdem.

Po wybraniu grupy i podgrupy
pojawi się strona z wynikami,
na
której
dostępne
są
podstawowe
dane
towaru,
miniatura zdjęcia, cena i stan
towaru.
Z
poziomu
listy
towarów można dodać towar do
zamówienia (po kliknięciu na
przycisk Dodaj do zamówienia).

1.2 Wybór pojazdu z poziomu wyszukiwarki dostępnej w lewej kolumnie Integra WebShop
Wybór
pojazdu
za
pośrednictwem
wyszukiwarki dostępnej w lewej kolumnie (1)
odbywa się bardzo podobnie jak wybór wg
graficznych logotypów marek, z tym, że
wszystkie parametry określające dany pojazd
wybieramy w jednym oknie wyszukiwarki
(rysunek obok).
Wybór należy rozpocząć od wyboru marki
pojazdu w polu Marka. Po jej określeniu w polu
Model pojawią się wszystkie dostępne modele
danej marki wraz z informacją dot. okresu
produkcji danego modelu. Po określeniu
modelu pojazdu w polu Wersja pojawią się
wszystkie wersje danego modelu, informacja o
okreśie produkcji oraz mocy silnika.
Po wyborze pojazdu należy określić grupę i podgrupę części. Po kliknięciu przycisku Szukaj zostanie wyświetlona lista z
częściami zamiennymi zgodna z zakresem wyszukiwania (2).
Dodatkowo można zawęzić wyniki wyszukiwania do konkretnego producenta. W tym celu należy w polu Producent wybrać
odpowiedniego producenta części zamiennych. Należy zauważyć, że w polu Producent pojawią się tylko producenci, których
oferta występuje w danej grupie towarowej i jest powiązana z wybranym pojazdem.
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Wyszukiwanie części wg numerów, nazwy i opisu części
Wyszukiwarka części dostępna w lewej kolumnie Integra WebShop posiada dwa pola, które umożliwiają wyszukiwanie za
pomocą numeru części oraz nazwy / opisu części.

2.1 Wybór części wg numerów
Integra WebShop umożliwia wyszukiwanie części za pomocą numerów katalogowych,
numerów OE/OEM (numer oryginalny producenta pojazdu), numerów katalogowych
zamienników, fabrycznych oraz dodatkowych, określonych na kartach konkretnych
towarów w programie Integra 7.
Wyszukiwanie wg numerów odbywa się poprzez wprowadzenie numeru części lub jej
fragmentu w polu Numer części. Przy wprowadzaniu numeru części nie ma znaczenia
czy numer jest wprowadzony ze znakami separacyjnymi typu spacja, myślnik, przecinek
i kropka czy też bez tych znaków.
W przypadku gdy cały numer części nie jest czytelny (uszkodzona nalepka z numerem,
wytarty fragment itp.) to można wprowadzić tylko jego fragment. Może to być początek,
koniec lub fragment ze środka numeru. Jeżeli w ofercie sklepu znajdują się części, które
posiadają w swoich numerach odpowiadający fragment, to zostaną one wyświetlone na
liście z wynikami.
Jeżeli wprowadzimy numer części,
którego aktualnie nie ma w ofercie
(1), ale dany numer jest powiązany
jako zamiennik z innym towarem
dostępnym
w
ofercie
Integra
WebShop
to
zostanie
on
wyświetlony na liście wyników (2).

2.2 Wybór części wg nazwy lub opisu części
Wyszukiwanie części po nazwie lub
opisie jest dostępne z poziomu pola
Nazwa / Opis części (1), w którym
należy
wpisać
odpowiednie
zapytanie.
W wyniku otrzymamy towary, które
zawierają w nazwie lub opisie
fragment wpisanego zapytania (2).
Ten rodzaj wyszukiwania posiada
dodatkową funkcjonalność, która
łączy
nazwę
towaru
z
zastosowaniem
w
pojeździe.
Przykład
po
prawej
stronie
prezentuje działanie tej funkcji: w
pole Nazwa / Opis części została
wpisana fraza filtr paliwa opel astra
g. W wyniku wyszukiwania została
zwrócona lista towarów, które w
nazwie posiadają frazę filtr paliwa i
są powiązane z pojazdem opel
astra g.
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Lista towarów i karta towaru
3.1 Lista towarów
Wyszukiwanie części zamiennych poprzez
wybór pojazdu lub za pomocą numeru części
jako wynik zwróci listę towarów zgodnych z
danym zapytaniem. Na liście towarów
znajdują się podstawowe informacje o
towarze takie jak nazwa, producent, nr
katalogowy,
nr
fabryczny
oraz
opis
podstawowy (1). Prezentowana jest również
miniatura zdjęcia oraz informacje dot. ceny i
dostępności towaru (2).
Po najechaniu kursorem myszy na miniaturę
zdjęcia pojawi się dodatkowe okno z
podglądem najważniejszych informacji o
towarze oraz powiększonym zdjęciem towaru
(3).
Podczas przeglądania list towarów należy
zwrócić uwagę na ilość stron z wynikami (4).
Nawigacja pomiędzy stronami wyników
odbywa
się
za
pomocą
strzałek
nawigacyjnych, które znajdują się na górnej
belce listy (5).

3.2 Karta towaru
Z poziomu listy towarów, po kliknięciu na
odnośnik z nazwą towaru można przejść do
karty
towaru,
gdzie
znajdują
się
szczegółowe informacje dotyczące ceny i
dostępności (1), powiązanych numerów
części (2) oraz danych technicznych (3).
Szczegóły dotyczące danych technicznych
części znajdują się w dolnych zakładkach,
na których prezentowane są podstawowe
informacje techniczne (zakładka Opis),
dodatkowe informacje związane z danym
towarem, które powiązane są z wybranym
przez użytkownika pojazdem (zakładka
Opis plus – informacje zawarte na tej
zakładce mogę się różnić w zależności od
wybranego
pojazdu),
informacja
o
zastosowaniu danej części w różnych
pojazdach (zakładka Zastosowanie w
pojazdach), informacje o dostępnych
zamiennikach dla danej części (zakładka
Zamienniki), numery oryginalne OEM
(zakładka Numery OEM), zakładka z
opiniami użytkowników danej części oraz
zakładka z podglądem zamówienia.
Nad zakładkami z danymi technicznymi dostępne są dodatkowe funkcje (4) pozwalające przesłać informację o towarze na
dowolny adres email (Poleć znajomemu), przesłać do sklepu zapytanie o dany produkt (Zapytaj o produkt), wydrukować
informację o towarze (Wydruk informacji o produkcie), przesłać do sklepu informację o błędzie w opisie towaru (Zgłoś błąd w
opisie) oraz dodać kartę towaru jako zakładkę w przeglądarce (Dodaj produkt do ulubionych).
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Tworzenie i wysyłanie zamówień
Tworzenie nowego zamówienia odbywa się automatycznie po dodaniu towaru do zamówienia.
Nowy towar można dodać do zamówienia bezpośrednio z listy towarów po kliknięciu
lub z poziomu karty towaru po kliknięciu

.

W polu przy przycisku Dodaj do zamówienia można wpisać ilość towaru lub wcisnąć przycisk
odpowiednią ilość razy. Informacja o aktualnym stanie koszyka dostępna jest zawsze w
bocznej kolumnie Integra WebShop.
Zawartość koszyka można wyświetlić po kliknięciu na
w oknie Koszyk w
bocznej kolumnie, zakładkę Zamówienie z poziomu karty towaru lub po kliknięciu ikony
w górnym menu Integra WebShop.
Po przejściu do zamówienia pojawi się karta z
podsumowaniem, gdzie znajduje się lista
wszystkich części dodanych do zamówienia
(1). Z poziomu karty zamówienia można
edytować ilość zamawianych towarów oraz
usuwać pozycje z zamówienia.
Klient ma możliwość przesłania dodatkowej
informacji do sklepu (2), np. informacji dot.
czasu dostarczenia przesyłki. Na karcie
zamówienia określa się również sposób
dostawy (np. kurier, odbiór osobisty), formę
płatności (np. przelew, pobranie, płatność
online) oraz typ dukumentu sprzedaży (faktura
VAT, paragon) (3).
W dolnej części karty zamówienia znajduje się
podsumowanie (4). Po kliknięciu przycisku
Dalej klient przechodzi do kolejnego kroku
składania zamówienia.

W drugim kroku klient podaje dane nabywcy do
dokumentu sprzedaży oraz wysyłki towaru (1).
Opcjonalnie można określić inny adres dostawy (2) W
podsumowaniu (3) wyszczególnione są wszystkie
zamówione pozycje, wybrany sposób dostawy, formy
płatności i typ dokumentu sprzedaży.
Po akceptacji oświadczenia dotyczącego zapoznania
się z regulaminem (4) należy wysłać zamówienie
poprzez kliknięcie przycisku Wyślij zamówienie (5).

Po złożeniu zamówienia pojawi się informacja z potwierdzeniem
wysłania zamówienia. Dodatkowo klient otrzymuje maila z
potwierdzeniem zamówienia.
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