
 

Instructiuni efectuare garantii in platforma B2B 

1. “GARANŢIE” în magazinul online. Atunci când clientul face click pe “Garanţie” în 

magazinul online, acesta va vizualiza mesaje publicitare sau programul de lucru şi datele 

de contact ale biroului dumneavoastră.  

Atenţie: Puteţi să trimiteţi informaţiile pe care doriţi să le vizualizeze clienţii 

dumneavoastră? 

 

Dedesubt, clientul poate regăsi o interpretare a meniului Garanţii. 

 

 
2. Imagine de ansamblu asupra procesării RMA –> Această fereastră monitorizează toate 

status-urile RMA. Butoanele radio permit clientului să filtreze RMA-urile în funcţie de 

etapa procesului de garanţie.  

 
2.1 Exemplu de “Datorie Centru Servicii”. 



 

 

3. Verificaţi status-ul garanţiei. Clientul este autorizat să vizualizeze status-ul garanţiei 

pentru numărul de serie. 

 

4. Creare solicitare RMA. Clientul este autorizat să solicite RMA pe baza Numărului de Serie, 

Numărului Facturii de Vânzare, Numărului de Comandă din Depozit. 

 

4.1 Acesta este un exemplu de reclamaţie RMA pe baza numărului de serie. Clientul poate 

vizualiza fereastra de tip pop up ce conţine detaliile numărului de serie. Numărul de serie 

poate fi adăugat apoi la lista numerelor de serie ce vor fi reclamate. 



 

 

4.2 Acesta este un exemplu de reclamaţie RMA pe baza Numărului Facturii de Vânzare. Clientul 

poate vizualiza fereastra de tip pop up ce conţine detaliile facturii de vânzare. Clientul trebuie 

să selecteze articolul corect al produsului său şi apoi să găsească numărul de serie care 

corespunde produsului. Numărul de serie selectat poate fi adăugat apoi la lista de numere de 

serie ce vor fi reclamate. 

 

 



 

5. Istoric compensaţii. Această fereastră cuprinde întreg istoricul tuturor produselor pentru 

care s-au acordat deja compensaţii clientului. 

 

 

5.1 Dacă clientul face click pe link-ul cu numărul de serie, acesta poate vizualiza istoricul respectivului 

număr de serie cu detalii privind compensaţiile acordate. 

 

 

 



 

 

6. Atunci când clientul primeşte aprobarea RMA din partea dumneavoastră, acesta va primi 

o notificare pe e-mail şi are posibilitatea de a tipări avizul de expediţie. În mod implicit, 

sunt disponibile următoarele: 

 

 

 

 


