A VELUX ÁRAJÁNLATKÉSZÍTŐ SZOFTVER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA
www.veluxarajanlat.com
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1.

BELÉPÉS

1.1
Felhasználói név
A regisztrációt követően a VELUX Magyaroszág Kft. csapata a www.veluxarajanlat.com
weboldalon keresztül automatikus levelet küld ki, amelyben megtalálható a felhasználói
név és az ahhoz tartozó első belépésre szolgáló jelszó.
Jelszó
1.2
A regisztrációkor kapott felhasználónévhez tartozó jelszavát az első bejelentkezést
követően kötelező megváltoztatni, ezzel aktiválódik a felhasználói fiók.

Amennyiben bármilyen probléma merülne fel a regisztráció és az első belépés során,
kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az velux-@velux.com e-mail címen.
Elfelejtett jelszó
1.3
Amennyiben elfelejtette a jelszavát, a felhasználónév kitöltését követően kattintson az
„Elfelejtett jelszó” gombra. A rendszer a felhasználónév profiljához rendelt e-mail címre
kiküldi az automatikusan generált jelszót, amelyet a belépést követően az első
regisztrációhoz hasonlóan meg kell változtatnia.
1.4
Elfelejtett felhasználónév
Elfelejtett felhasználónév esetén kérjük forduljon a VELUX Ügyfélszolgálathoz.
VELUX Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Telefon: (06/1) 436-0530
E-mail: velux-h@velux.com
1.5 Időkorlát
Ha a belépést követően Ön hosszabb ideig nem aktív, azt a szoftver érzékeli, és az
adatok biztonsága érdekében Önt kilépteti. A kiléptetés előtt megerősítést kér Öntől.
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2.
PROFIL BELÁLLÍTÁSOK
Önnek az alábbi profilok kitöltésére van lehetősége.
2.1.

Felhasználói profil beállítás

A felhasználói profil felületen adhatja meg saját nevét, beosztását, elektronikus és
telefonos elérhetőségét.

Az itt megadott felhasználói adatok felkerülnek az Ön által kiadott ajánlat fejlécébe és
aláírásába is, így vevője számára egyértelmű lesz, hogy a kiadott ajánlattal
kapcsolatosan elsődlegesen kihez kell fordulnia.
Az itt mentett módosítás, csak az Ön profilját módosítja.
2.2

Vállalkozásom profil beállítás

Az árajánlat fejlécében, valamint az aláírásban is az ajánlatot készítő vállalkozás itt
megadott adatai jelennek meg.
Itt adhatja meg a pontos cégnevet, a kereskedés telephelyét, és a központi elektronikus
elérhetőséget és lehetősége van feltölteni a vállalkozás logóját, hogy harmonizáljon a
vállalkozás levelezési mintájával.
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A vállalkozás profilnak a vállalkozás az üzemeltetője, így az adat, és logó változásokat
könnyen és folyamatosan karban tudja tartani.
FONTOS! Körültekintően járjon el a Vállalkozásom profil módosításánál, mert az
itt mentett módosítás, a vállalkozáshoz kapcsolt összes felhasználó profiljában
módosul.
2.3

Vevőadatok

A vevőadatok részben vevőtörzset tud kialakítani, cégnév, név, cím, elektronikus és
telefonos elérhetőség rögzítésével.

A szoftver minden vevőadatot rögzít akkor is, amikor új ajánlatot készít és a készítés
során kerül felvételre a vevő adata.
A vevőadataim felületen saját adatbázisából is felvehet vevőket, de itt van lehetősége új
vevőadatokat is rögzíteni. Mindemellett ezen a felületen tarthatja karban a vevőadatokat,
és itt van lehetősége a visszatérő vevők adatainak módosítására.
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Meglévő vevőadatok között könnyen tud keresni, cégnév, név, cím, e-mail vagy
telefonszám alapján is. Az adott kereséshez használja az adott mezőt.
A keresés eredménye alapján a kiválasztott vevőadat módosításához kattintson, a vevő
adatai után látható SZERKESZTÉS ikonra.
Új vevő rögzítéséhez kattintson az ÚJ VEVŐ gombra.

A későbbi vevő azonosításhoz és vevő kereséshez célszerű, hogy a lehető legtöbb mezőt
kitöltse. A kitöltést követően a MENTÉS gombra kattintva rögzítheti a vevő adatokat.
2.4

Saját termékek és szolgáltatások

Egészítse ki a VELUX termékekre készített árajánlatot saját termékeivel (pl. gipszkarton,
lambéria) és szolgáltatásaival (pl. házhozszállítás, felszerelési díj, ablakcsere munkadíj)
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Új termék rögzítéséhez kattintson az „ÚJ TERMÉK” gombra.

Töltse ki az üres mezőket. A szöveges részben van lehetősége bővebb leírásra. Ez
megjelenik az ajánlat konszignációs leírás részében.
2.5

Saját szövegek

A vevőkapcsolatok erősítése és az ajánlatának megkülönböztetése minden értékesítő
számára fontos. Az ajánlatban számos szövegmezőt saját elképzeléseire és
kommunikációs stílusára szabhat.

Új szöveg beviteléhez kattintson az ÚJ SZÖVEG gombra.
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Az itt rögzített szövegeket az ajánlatkészítés során tudja majd kiválasztani és
hozzárendelni egy-egy ajánlathoz. A kiválasztott szöveg(ek) a tételes ajánlatot követően
a konszignáció előtt kerülnek majd feltüntetésre.
2.6
Jelszó változtatás
A regisztrációkor kapott felhasználónévhez tartozó jelszavát az első bejelentkezést
követően egyszer kötelező megváltoztatni, de az adatok biztonsága érdekében javasolt
jelszavának időszakonkénti újbóli megváltoztatása.
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3.

Ajánlatkészítés

3.1
Új ajánlat készítése
Új ajánlat készítéséhez kattintson a felső menüsorban az Új ajánlat fülre.
3.2
Új ajánlat készítésének folyamata és részei
Az új ajánlat készítésekor meg kell adnia a Vevő adatait, a Termékeket, a Javasolt
termékeket, valamint a Véglegesítésnél az ajánlatra vonatkozó információkat. Az új
ajánlatra kattintással a szoftver automatikusan generálja az ajánlat számát. Az
ajánlatkészítés folyamatát véglegesítés és mentés zárja. Csak a Mentés gombra
kattintással kerül mentésre az ajánlat.
Az ajánlat azonosító szám értelmezése:
pl. D2-28/20160525/1
D2-28/20160525/1 = D=kereskedő felhasználó, I=beépítő felhasználó
D2-28/20160525/1 = az Ön azonosító száma az árajánlatkészítő rendszerben
D2-28/20160525/1 = az Ön árajánlatának egyedi azonosító száma
D2-28/20160525/1 = árajánlat készítésének napja
D2-28/20160525/1 = árajánlat verziószáma
FONTOS! Figyelmeztető és megerősítésre váró üzenet: „Az adatok nincsenek
mentve! Biztosan elhagyja az oldalt?”
Ha mentés előtt az ajánlatkészítés folyamatában, bármelyik lépés során
elkattintana a készülő ajánlatból, figyelmeztető és megerősítésre váró üzenet
jelenik. Megerősítés esetén a felvitt adatok elvesznek!

-9-

3.2.1 Vevő adatai
A vevőadatokat már a 2.3 fejezete is érintette. Új ajánlat rögzítésénél lehetőség van új
vevő rögzítésére, vagy egy visszatérő vevő kiválasztására.
Keresés a Cégnév, az Ajánlatkérő neve és E-mail címe alapján automatikusan történik és
a szoftver a találati eredményeket egy választó listában megjeleníti. A kiválasztott vevőre
kattintással választható ki a listából a vevő.
Névazonosság esetén a vevőt mindig az e-mail címe azonosítja egyértelműen.

Ha a keresés eredménytelen, akkor még nincs rögzítve a vevő a vevőtörzsben.
Vevőadatok felvitelénél Ajánlatkérő neve* és az E-mail* mező is * jelzéssel van ellátva,
ami azt jelenti, hogy a mező kitöltése kötelező. A szoftver nem enged továbblépni
hiányzó adat esetén.
A Cégnév opcionálisan adható meg, ahogy a Cím és a Telefonszám is.
A Cím mezői esetén Irányítószám és Város háttértábla segít a gyors kitöltésben.
A Telefonszám mező kitöltése szintén opcionális.
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Új vevőként a szoftver automatikusan rögzíti a vevőt a vevőtörzsben, amikor továbblép a
TERMÉKEK KIVÁLASZTÁSA gombra kattintással.
3.2.2 Termékek
Az új ajánlat készítésének második lépése a Vevőadatok kiválasztását követően a
Termékek kiválasztása, ami TERMÉKEK KIVÁLASZTÁSA gombra kattintással, vagy az
ajánlat Termékek lapjára történő kattintással is történhet.

A termékek kiválasztása előtt lehetőség van Helyiség megadására, ha az ajánlat
áttekinthetőség szempontjából csoportosítani szeretnék a rögzített termékeket. Ez a
mező használható a tervrajzokon, vagy konszignációs lapokon feltűntetett jelölések
megadására is.
A Termékkód és a Megnevezés mezőben a szoftver automatikusan keres a VELUX
Termékek cikklistában és a Saját termékek és szolgáltatások adatbázisban, és egy lenyíló
választólistában mutatja a keresési eredményeket. Kattintással lehet kiválasztani a
VELUX Terméket vagy a Saját termékek és szolgáltatást.
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További keresési lehetőséget biztosít a TERMÉK KERESŐ, ami termékkategóriánkénti
bontásban és egyéb szűrési feltételek megadásával segít a megfelelő termék
kiválasztásában.

A termék kiválasztásával a szoftver automatikusan kitölti a termék megnevezését, Nettó
és Bruttó árát.
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Ezt követően kell megadni a Darabszámot, az adott termékre kapott Kereskedői
kedvezményt, és a Vevői kedvezményt.
FONTOS! A VELUX regisztrált kereskedő partnereinek a szoftver az ügyviteli
rendszer nyilvántartása alapján rendszeresen frissíti és aktualizálja az Általános
Eladási és Szállítási feltételek alapján a rendelési mennyiségtől független
kereskedői kedvezményeket. Önnek lehetősége van az itt feltüntetett
kedvezményt módosítani a logisztikai engedmény mértékét is hozzáadva,
amennyiben az ajánlatban szereplő mennyiség vagy több ajánlat
összegyűjtésével elért mennyiség ezt indokolja.
Beépítő felhasználóink a KER. % mezőbe beírhatják a kereskedőtől kapott
kedvezményeiket.
A termékek a véglegesítés és mentés előtt bármikor módosíthatók, ha szükséges akár
sor végén található ikon segítségével törölhetők.
3.2.3 Javasolt Termékek
A Javasolt Termékek részben van lehetősége a vevő döntését befolyásolni. Ha a vevő
nem kérte vagy még nem döntötte el, akkor az előző részben ajánlott termékekhez
kapcsolódó kiegészítő termékek, mint például Beépítő termékek és Árnyékolástechnikai
termékeket ajánlhat. Ez a rész használható opciók ajánlására is. Az ajánlat a Javasolt
termékeket elkülönítve jeleníti meg, így vevője számára is könnyen értelmezhető.
A Javasolt Termékek kiválasztása az előző fejezetben részletesen bemutatott módon
történhet.
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3.2.4 Véglegesítés
Az ajánlat elkészítésének folyamata a Véglegesítéssel zárul.

Az Ajánlat megnevezése mező * jelöléssel van ellátva, emiatt ezt kötelező megadni.
Jellemzően az építkezés/felújítás címét vagy a projekt nevét javasolt itt rögzíteni. A
Megszólítás mező a Vevőadatokban rögzített mezőből veszi a vevőadatot, de módosításra
itt is van lehetőség.
Itt tudja megadni az ajánlat érvényességének határidejét. Az alapbeállítás 30 nap, ami
szabadon módosítható.
A fizetési feltételek a vállalkozás szabályai szerint adhatók meg és módosíthatók.
A szállítási időket az ajánlat termékenként feltünteti, ezáltal az ajánlatban feltüntetett
leghosszabb szállítási határidővel tud számolni, vagy jelölje meg, hogy Raktárról azonnal
is kitudja szolgálni vevőjét. A mező módosítható.
Értékesítési információ mezőkben a saját szövegek választhatók ki, vagy új szövegek
rögzíthetők az adatbázisba. A vevőkapcsolatok erősítése és az ajánlatának
megkülönböztetése minden értékesítő számára fontos. Az ajánlatban számos
szövegmezőt saját elképzeléseire és kommunikációs stílusára szabhat.
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3.3

Ajánlat megtekintése/mentése

FONTOS! Figyelmeztető és megerősítésre váró üzenet: Az ajánlat megtekintése
esetén az ajánlat nem kerül mentésre!

A mentés gombra kattintva kerül mentésre az ajánlat.

3.4 Az ajánlat nyomtatása/kiküldése

A nyomtatás gombra kattintva PDF fájlba vagy a nyomtatóra lehet küldeni az ajánlatot.
Előzetesen újra megnyílik, mint a megtekintési nézetben.
A megjelenő ikonok segítségével választhatja ki a megfelelő módot a nyomtatáshoz.
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Az ajánlat kiküldése emailben gombra kattintva küldhető ki az ajánlat a vevő címére.

A kiküldés előtt ellenőrizhető a vevőadatokból automatikusan kitöltött E-mail
mező. A Kereskedői példány megjelölésével a kereskedés is megkapja a saját
példányát e-mailben. A megjelenítést a nyomtatási nézethez hasonló módon ki
lehet választani. Elküldéshez kattintson az elküld gombra.

FONTOS! A vevő az Ön felhasználói és vállalkozási profiljához beállított emailcímről kapja meg az értesítést, és erre tud majd választ küldeni.
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FONTOS! Figyelmeztető és megerősítésre váró üzenet: „Az adatok nincsenek
mentve! Biztosan elhagyja az oldalt?”
Ha nyomtatás vagy kiküldés előtt elkattint, figyelmeztető és megerősítésre váró
üzenet jelenik meg. Megerősítés esetén az ajánlat mentésre kerül, az
adatbázisban.
Kinyomtatni és kiküldeni a Kiadott ajánlatok között történő keresést követően
van lehetősége.
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4. Kiadott ajánlatok

4.1 Ajánlat keresése
Az ajánlatok között az ajánlat száma, az ügyfélnév vagy cégnév, az eladó vagy a
készítés dátuma szerint is lehetséges keresni.
A módosított ajánlatokat és a verziószámot az ajánlat sorszáma utáni /1, /2, /3 …stb.
jelzi. A vevői visszajelzés alapján mindig a legelőre sorolt verzió az, ami a legaktuálisabb.

A sor végén található piros lenyíló fül segítségével megtekinthetők a korábbi ajánlatok.

4.2

Kiadott ajánlat megjelenítése/nyomtatása

4.2.1 Vevői példány
Vevői példány megjelenítése/nyomtatásához kattintson a
NYOMTATÁS ikonra.
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ÜGYFÉLPÉLDÁNY

A vevői példány nyomtatási elő nézete előtt válassza ki, hogy mely elemeket tartalmazza
a nyomtatás. Alapbeállításként feltüntetésre kerül a vevői kedvezmény mértéke és a
kedvezményes ár.

Fontos, hogy ha nem jelöli meg a vevői kedvezmény mértéket, és a kedvezményes árat
sem, akkor is a végösszegnél a kedvezménnyel csökkentett Nettó értéket veszi
figyelembe.

4.2.2 Kereskedői/beépítői példány

Kereskedő/Beépítő példány megjelenítéséhez/nyomtatásához kattintson a
KERESKEDŐI PÉLDÁNY - NYOMTATÁS ikonra.
Az ajánlat kereskedői/beépítői példánya termékenkénti bontásban mutatja meg, hogy az
ajánlat alapján mekkora lehet megrendelés esetén a realizált haszon.

4.3 Kiadott ajánlat módosítása
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A kiadott ajánlat szerkesztéséhez kattintson a

SZERKESZTÉS ikonra.

Szerkesztő módban módosíthatók a vevő adatok, a termékek, és az opcionális termékek
is.
Vevői igények és visszajelzések alapján, a termékek és opcionális termékek
módosításával lehetséges a végleges (azaz a már megrendelni kívánt) változatig
módosítani.
A módosítást, azaz a verziószámot az ajánlat sorszáma utáni /1, /2, /3 …stb. jelzi. A
vevői visszajelzés alapján mindig a legelőre sorolt verzió az, ami a legaktuálisabb.
A sor végén található pipa segítségével állíthatja be, hogy az összes ajánlat közül melyik
legyen az az alapértelmezett verzió, ami alapján a megrendelést vissza tudja majd
igazolni.

4.4 Kiadott ajánlat alapján új ajánlat létrehozása egy új vevő részére

Az ikonra kattintással csupán a vevőadatok módosításával megegyező tartalommal tud
könnyen és gyorsan ajánlatot kiadni egy új vevőnek.
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5.

TETŐABLAKCSERE KONFIGURÁTOR

A tetőablakcsere menüpontban egyszerűen és gyorsan tud segíteni vevőjének a
méretpontos ablakválasztásban. A meglévő régi, bármely márkájú tetőablak típusa és
mérete/méretkódja alapján könnyen megtalálja az illeszkedő új VELUX ablakot.
A kereső program kilistázza az adott méretre illeszkedő összes ablaktípust termékkód,
megnevezés, Nettó és Bruttó ár megadásával.

HASZNOS SEGÉDLETEK
6.
Itt találja meg az aktuálisan érvényes és legfrissebb katalógusokat, és árlistákat pdf
formátumban, valamint a VELUX cikklistát excel formátumban.
VELUX Termék és árkatalógus
VELUX Árnyékolók és redőnyök árkatalógus
VELUX Ajánlott fogyasztói árak
VELUX Cikklista
7. UTÓSZÓ
Az árajánlatkészítő eszköz fejlesztésével kapcsolatos javaslataival kérjük, forduljon
marketingvezetőnkhöz:
Kárpáti Marianna
+36 30 397 4055
karpati.marianna@velux.com
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