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DOSTUPNOST

DOPORUČENÉ PRODUKTY
- zjednodušený on-line katalog
- více vyhledávacích filtrů
SNADNÝ ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ
- k ompletní nabídka
produktů dostupná on-line
- rychlá objednávka pro úsporu času
- kontrola nákupu jedním kliknutím
NÁKLADY POD KONTROLOU
- přehled historie objednávek
-n
 astavení pro více uživatelů podle Vašich
představ
- oblíbené produkty ihned k dispozici

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS KAŽDÝ
MĚSÍC SPECIÁLNÍ AKCE:

UZNÁVANÉ ODBORNÉ ZNALOSTI PŘI
ELEKTRONICKÉ VÝMĚNĚ DAT (EDI)
Máte zájem o tzv. elektronickou výměnu dat (EDI)?
Naše společnost má k dispozici ty správné lidi, kteří Vám pomohou
při realizaci Vašich vizí. Ať už se jedná o implementaci e-katalogu nebo
e-faktur, náš tým je Vám k dispozici a to vše bez dalších nákladů.

Potřebujete implementovat Vaše unikátní řešení
celosvětově?
Naši odborníci Vám zajistí hladkou realizaci projektu. Požádejte
obchodního zástupce o prezentaci našich E-commerce řešení.
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Online objednávání na www.lyreco.cz
je tak jednoduché
1

Jak se přihlásit?

1a
Sem zadejte
Vaše přihlašovací
jméno a heslo.

1b

2

Vyhledávání produktů

2b

2a
Můžete použít také funkci
VYHLEDAT NEBO PŘIDAT DO KOŠÍKU,
do které můžete zadat obj. číslo
produktu nebo klíčové slovo.

3

Vytvoření objednávky

Vyhledávání produktů přes navigační lištu.

3b

3a

Po zadání obj. čísla do vyhledávače se Vám
zobrazí okno s daným produktem, kde máte
pomocí rychlé volby možnost přidat jeden
nebo více produktů do košíku.

XII

Po kliknutí na produkt se Vám zobrazí detailní informace
o daném produktu, kde máte možnost:
• přidat produkt do košíku
• přidat produkt do seznamu Oblíbených položek
• odeslat detailní informace o produktu na e-mail
• vytisknout detailní informace o produktu

3c

3e

Po přidání produktu do košíku se Vám zobrazí vyskakovací
okno, kde vidíte přehled Vaší aktuální objednávky.
Kliknutím na ikonu košíku přejdete k potvrzení objednávky,
kterou potvrdíte jejím odesláním.

Následně si můžete zvolit datum doručení
objednávky, které Vám právě vyhovuje. Posledním
krokem je schválení objednávky, po kterém
se zobrazí souhrn Vaší objednávky, kterou máte
možnost vytisknout nebo uložit do txt souboru.
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