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INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU HURTOWEGO AN-VIS Narzędzia GDYNIA
Szanowni Państwo
Panel hurtowy AN-VIS jest narzędziem B2B, które pozwala Państwu na podgląd bieżących
stanów magazynowych naszej hurtowni i tym samym ma za zadanie ułatwić Państwu składanie
zamówień on-line. Panel pozwala na zamawianie produktów w cenach zakupu, czyli z
uwzględnieniem Państwa rabatu handlowego.
System pokazuje stany magazynowe maksymalnie do 30 sztuk, ze względów bezpieczeństwa
wszystkie stany powyżej 30 sztuk nie będą widoczne.
Panel hurtowy AN-VIS jest programem działającym on-line, w związku z czym zachowuje się
tak jak każda otwarta strona w przeglądarce internetowej. Pracę na panelu można porównać do
działań on-line np. na stronie bankowości internetowej, ale w tym wypadku z dłuższym ograniczeniem
czasowym, tzn. po 30 minutach zostaniecie Państwo wylogowani z systemu w przypadku braku
działań na panelu.
Tym samym zwracamy uwagę na używanie przycisku Backspace na klawiaturze (używanego
często z przyzwyczajenia do cofania lub kasowania), którego wciśnięcie automatycznie wyloguje
Państwa z systemu, w tym wypadku zazwyczaj odświeżenie strony internetowej powinno przywrócić
ostatnią sesję.
1. LOGOWANIE
W dowolnej przeglądarce zapisz link do strony http://anhurt.pl/, najlepiej na pasku zakładek. W
ten sposób uzyskasz szybki dostęp do panelu.
Po wejściu na stronę wprowadź w okienka login i hasło
- w przypadku administratora login (adres mail) i hasło podane w formularzu zgłoszeniowym
- w przypadku użytkownika nie będącego administratorem login (adres mail) i hasło nadane przez
administratora
Login i hasło administratora może ulec zmianie na życzenie administratora wysłane drogą
mailową.
W celu wylogowania należy wyjść ze strony, czyli zamknąć zakładkę w przeglądarce.
2. STRONA GŁÓWNA
Po zalogowaniu ukaże się strona główna z zakładkami w kolorze żółtym na górze. Zakładki:
TOWARY – ustawiona domyślnie po ukazaniu się strony głównej, z wizualizacją produktów w
postaci zdjęć (niebieskie kwadraty poniżej – ustawienie widoku towarów)
KOSZYK – z wybranymi do zamówienia produktami
ZAMÓWIENIA – historia zamówień
SERWIS – obsługa reklamacji
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NALEŻNOŚCI – informująca o stanie należności, z możliwością podejrzenia, otworzenia
w formacie Excel i oddrukowania faktur
USTAWIENIA – zakładka dla administratora
PANELE – zakładka nieaktywna

Pod zakładkami znajduje się wyszukiwarka produktu GRUPA TOWAROWA z rozwijaną listą
wyboru grupy oraz okienkiem do wpisania kodu produktu. Korzystanie z tej wyszukiwarki jest
najszybszą i najłatwiejszą opcją znalezienia konkretnego produktu. Wpisanie pełnej albo
początkowej frazy kodu produktu i jej zatwierdzenie przyciskiem ZMIEŃ lub przyciskiem ENTER
na klawiaturze, wyszuka konkretny produkt albo wszystkie produkty o tym początku.
Automatycznie będzie można wybrać produkty o tym samym kodzie, które są obecnie w promocji
bądź wyprzedaży, lub są nowością. Nazwy produktów w promocji oznaczone są jako
PROMOCJA, nazwy produktów wyprzedażowych oznaczone są jako WYPRZEDAŻ, nazwy
produktów nowych oznaczone są jako NOWOŚĆ. Każdą kolumnę można dowolnie sortować za
pomocą strzałek ↑↓.

3. ZAMAWIANIE
Wybierz produkt z listy lub wyszukaj w wyszukiwarce wpisując właściwy kod produktu (kody
produktów są kodami producenckimi, w przypadku produktów Stanley w formacie 00-000-0).
Zaznacz okienko po prawej stronie przy danej pozycji oraz zaakceptuj przyciskiem DODAJ DO
KOSZYKA poniżej listy.
Przejdź do zakładki KOSZYK
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KOSZYK
Wybrane produkty w koszyku domyślnie są w ilości 1 sztuka. Możesz w tym miejscu wybrać
dowolną ilość zamawianego produktu. Automatycznie zrealizujemy tą ilość, którą w danej chwili
dysponujemy na magazynie, natomiast reszta niezrealizowanej ilości trafi w tzw., rezerwację
i będzie zrealizowana po dotarciu dostawy na magazyn AN-VIS. Pamiętaj aby po każdej zmianie
w koszyku zaakceptować ją przyciskiem ZAPISZ ZMIANY W KOSZYKU.
Po dokonaniu zmian w koszyku użyj przycisku ZAMAWIAM. Zamówienie zostanie
automatycznie wysłane na naszą skrzynkę mailową z potwierdzeniem na maila osoby składającej
zamówienie.
W przypadku braku kodu w systemie prosimy o dopisanie jego numeru wraz z ilością
zamawianych sztuk w polu UWAGI. Pole UWAGI znajduje się w STREFIE ZAMAWIANIA po
wciśnięciu przycisku ZAMAWIAM w koszyku. Dopisany produkt po realizacji zamówienia znajdzie
się w systemie na stałe do czasu jego wycofania bądź zmiany przez producenta. Prosimy o
wpisywanie aktywnych kodów, które znajdują się w aktualnym cenniku producenta. Podczas
kompletowania koszyka można również dopisać uwagi w żółtym polu poniżej produktu dotyczące
każdego produktu z osobna.
W zakładce koszyk możesz również wygenerować ofertę dla klienta z produktami
znajdującymi się w koszyku. W tym celu wystarczy tylko wybrać przycisk GENERUJ OFERTĘ.
Dalej postępuj według wskazówek znajdujących się na stronie oferty. Narzędzie Oferta pozwala
na przesłanie bądź oddrukowanie klientowi oferty z jego indywidualnym rabatem w opcji ze
zdjęciami lub bez.
W przypadku pojawienia się pytań technicznych dotyczących działania panelu, oraz pytań
dotyczących towaru i wysyłki, prosimy o kontakt z AN-VIS Narzędzia GDYNIA:
tel. 58 664 73 17; 602 705 494, mail: an-vis@an-vis.pl

Z poważaniem
Jakub Gajewski
Właściciel
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