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4.  Setaţi/Modificaţi parametrii 
comenzii (Dacă este 
necesar) şi selectaţi - 

(SALVEAZĂ ŞI TRIMITE)

3.  Setaţi/Modificaţi termenii 
comenzii şi selectaţi -  

(Creare comandă nouă)

1.  Pentru a găsi produsul(ele) 
disponibil(e) în stoc folosiţi 

 sau filtrele de 
căutare

2.  Introduceţi cantitatea dorită 
şi selectaţi  - 

” Product Tree”

(Creare comandă)

2Crearea unei comenzi din "Stock" (Stoc) 
din cadrul magazinului virtual



4.  Setaţi/Modificaţi termenii 
comenzii şi selectaţi - 

(Creare comandă nouă)

5.  Setaţi/Modificaţi parametrii 
comenzii (dacă este 
necesar) şi selectaţi - 

   (SALVEAZĂ ŞI TRIMITE)

1.  Pentru a vizualiza întreaga 
gamă de produse, daţi click 
pe  în cadrul 

2.  Pentru a găsi produsul(ele) 
disponibil(e) în catalog 
folosiţi  sau 
filtrele de căutare

3.  Introduceţi cantitatea dorită 
şi selectaţi  -  

Catalog Supply 
options (Opţiuni de livrare)

” Product Tree”

(Creare comandă)

3Crearea unei comenzi din "Catalogue" (catalog) 
din cadrul magazinul virtual



1.  Pentru a găsi produsul(ele) 
disponibil(e) folosiţi 

 sau filtrele de căutare
2.  Introduceţi cantitatea dorită 

şi selectaţi  - 

3.  După ce aţi găsit toate 
produsele şi le-aţi rezervat în 
coş, selectaţi -

” Product 
Tree”

(Adaugă în coş)

(Coşul meu)

4.  Pentru a crea o comandă 
introduceţi cantitatea dorită şi 
selectaţi  - 

5.  Pentru a finaliza crearea 
unei comenzi completaţi 
punctele 3 şi 4 din 

(Creare comandă)

” Create 
order form Stock of e-shop”  
(Crearea unei comenzi din 
stocul magazinului virtual)

4Crearea unei comenzi prin intermediul uneltei Basket (Cos) 

NOTĂ:  trebuie să introduceţi produsele în coş pentru a le rezerva provizoriu, în timp ce căutaţi alte produse 
în magazinul virtual



4.  Introduceţi numărul de 
componente sau seturi de 
componente pe care le 
doriţi şi selectaţi 

     

5.  Pentru a finaliza crearea 
unei comenzi completaţi 
paşii 3 şi 4 din 

(Creare comandă)

” Create order 
form Stock of e-shop”  
(Crearea unei comenzi din 
stocul magazinului virtual)

5Crearea unei comenzi pentru seturi de componente 

NOTĂ:  Un SET de componente reprezintă o listă de componente IT, grupate în cadrul unei soluţii pentru Desktop PC,
Mobile PC sau server. 

1.  Pentru a vizualiza seturile de 
componente disponibile 
selectaţi 

2.  Găsiţi Setul dorit în cadrul 
opţiunii 

3.  Daţi clic pe denumirea 
setului.

Configurator for 
assemblers (Configurarea 
asamblării) 

Component sets tree 
(Arborele seturilor de 
componente)

NOTĂ:  În cadrul unui set, furnizorul propune o configuraţie standard a unui sistem (linie preselectată în cadrul secţiunii 
pentru seturi)
Cumpărătorul poate schimba în orice moment configuraţia

NOTĂ:  Valoarea totală a configuraţiei selectate va fi afişată în câmpul "Total”



3.  Introduceţi cantitatea dorită 
de produse sau numărul de 
pachete comandate şi 
selectaţi  - 

Numele secţiunii şi nota 
secţiunii. 
Limitarea cantităţii.

(Creare comandă)

1.  Pentru a vizualiza seturile de 
componente disponibile 
selectaţi 

 şi apoi pe 
 în cadrul 

2.  Daţi click pe denumirea 
pachetului.

Configurator for 
assemblers (Configurarea 
asamblării)
” Bundle” (pachet)
Sets of components tree 
(Arborele seturilor de 
componente)

6Crearea unei comenzi pentru Bundles (pachete)

NOTĂ:  “ BUNDLE” (Pachet) se referă la două sau mai multe componente propuse de furnizor, care pot fi cumpărate 
împreună conform anumitor condiţii speciale.



ACTIUNI SPECIALE 

INVITATIE LA EVENIMENT        

KITURI, PLATFORME SI    

PROGRAME SPECIALE           

  -nformatii despre actiuni speciale vanzari, Oferte Speciale, programe de marketing
stiri importante de la furnizori

- Anunturi Vanzari/Marketing:

- Credit Extins: comandati online produsele mentionate si beneficiati de credit extins 
  la facturare
- Steaua Diminetii: comandati online dimineata produsul in promotie si beneficiati 
  de discount special
- Discount de Weekend: comandati online in weekend produsele din promotie si beneficiati 
  de discount special

-anunturi despre evenimentele curente / viitoare la care sunteti invitat

-

-

i

l
    solutiilor testate si verificate pentru Servere, Computere 
    Desktop si Mobile 

lista programelor promo, ofertelor de pret
           speciale, discount la cantitate etc.

ista bundle-urilor, platformelor preconfigurate, 
BUNDLE-URI SPECIALE

ACTIUNI 7

Cscreenlick pe  "ACTIUNI"



Pentru a accesa coşul selectaţi 
(Coşul meu)

Numele depozitului în care se 
află produsele rezervate

Valoarea totală a produselor 
rezervate în coş în acel 
moment

Save (Salvează)  - salvează modificările referitoare la numărul de produse în cadrul fiecărei linii selectate a coşului

Delete (Şterge) - şterge linia selectată din coş pentru a elibera stocul furnizorului

Create Order (Crearea comenzii) - creează o comandă de cumpărare adresată furnizorului pentru produsele aflate în 
liniile selectate

8My Basket (Cosul meu)



9My orders (Comenzile mele)

NOTĂ:  My orders (Comenzile mele) - afişează istoria comenzilor adresate furnizorului.

Pentru a accesa comenzile 
rezervate selectaţi  - 

Pentru a găsi comanda, pentru 
a folosi filtrul sau pentru a 
introduce o comandă de 
cumpărare # şi selectaţi

Pentru a edita comanda de
cumpărare:
1.  Daţi click pe numărul 

comenzii.

(Coşul meu)

2.  Efectuaţi modificările 
necesare în cadrul comenzii

3.  Pentru a salva modificările şi 
pentru a trimite comanda 
selectaţi  - 
(SALVEAZĂ ŞI TRIMITE)



Pentru a găsi filtrele setate de 
facturare selectaţi 

Pentru a obţine informaţii 
detaliate selectaţi ERP entry 
number (Număr de intrare ERP)

Detalii cu privire la factura de 
vânzare

NOTE:    My account is a screen with detailed information about financial statement with your supplier

10My account (Contul meu) 



11Trimiterea unui mesaj catre furnizor

1.  Daţi click pe  
” Messages” (Mesaje)

2.  Redactaţi mesajul

3.  Selectaţi destinatarul(ii) în 
cadrul opţiunii 

4.  Selectaţi  -  (Trimite)

Send to 
(Trimite către)



e-Deals (invitatie) 12

NOTĂ:  Furnizorul îi poate invita pe cumpărători să achiziţioneze produse în condiţii speciale (preţ, termeni de creditare, 
cantitate) prin participarea în cadrul e-Deals

În momentul iniţierii e-Deal, 
cumpărătorul primeşte o 
invitaţie pe e-mail care conţine 
toate detaliile referitoare la e-
Deals. 
Pentru a participa la e-Deal 
daţi click pe link-ul din invitaţie



13e-Deals (introducerea unei oferte de cumparare)

Pentru produsele care pot fi 
cumpărate doar prin 
intermediul e-Dealing, 
magazinul virtual afişează o 
casetă derulantă.

 - Pentru trimiterea comenzii de 
cumpărare daţi click pe 
caseta derulantă  ” Take / part 
in / e-Deal”

Pentru a trimite o ofertă de 
cumpărare introduceţi 
parametrii şi selectaţi  - 

(Trimite ofertă)

Parametrii ofertei:

Livrare către: depozitul în care cumpărătorul doreşte ca produsul(ele) să fie livrat(e)
 
Livrare din: depozitul din care cumpărătorul doreşte ca produsul(ele) să fie livrat(e)

Oferta (bucăţi): numărul de bucăţi pe care cumpărătorul doreşte să le achiziţioneze 

Preţul meu: preţul pe care cumpărătorul este dispus să îl plătească (pe bucată)

Zile de creditare:  termenii de plată solicitaţi de cumpărător în carul procedurii actuale de cumpărare

Oferta mea este valabilă: perioada de valabilitate a ofertei


