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A LYRECO ELÉRHETŐ

 ONLINE RENDELÉS

Érdeklődik az elektronikus adatcsere (EDI) iránt?
Cégünk a megfelelő emberekkel rendelkezik, akik segítenek 
megvalósítani az elképzeléseit. Legyen szó akár e-katalógusról, 
akár e-számlák bevezetéséről, csapatunk mindig rendelkezésére áll, 
külön költségek nélkül.

Egyedi megoldását szeretné világszinten bevezetni?
Szakembereink zökkenőmentes projektmegvalósítást garantálnak. 
Kérje kereskedelmi képviselőnket az E-commerce megoldásaink 
bemutatására.

www.lyreco.hu
A TERMÉKEK GYORS KIKERESÉSE
- kategóriákra osztott online katalógus
- több keresési szűrő

EGYSZERŰ RENDELÉS 
- a teljes termékskála elérhető online
- a gyors megrendeléssel időt takarít meg
-  a vásárlás ellenőrzése egy kattintással 

A KÖLTSÉGEK ELLENŐRZÉS ALATT
- az előző megrendelések áttekintése
- beállítás több felhasználó számára 

az elképzeléseinek megfelelően
- a népszerű termékek azonnal elérhetőek

REÁLIS IDŐ
100%

ELÉRHETŐSÉG
24/7

MINDEN HÓNAPBAN SPECIÁLIS AJÁNLATOKAT 
KÉSZÍTÜNK ÖNÖKNEK:

ELISMERT SZAKÉRTELEM AZ ELEKTRONIKUS 
ADATCSERE EDI TERÉN
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Termékek keresése a navigációs sáv segítségével.

Online megrendelés a www.lyreco.hu
weboldalon nagyon egyszerű

1 Hogyan kell bejelentkezni?

Ide írja be
a felhasználói nevét
és a jelszavát.

Termékek keresése2

Használhatja a KERESÉS VAGY HOZZÁADÁS
A KOSÁRHOZ funkciót is, amelybe beírhatja
a termék rendelési kódját vagy a kulcsszavat.

Használhatja a KERESÉS VAGY HOZZÁADÁS

Rendelés létrehozása3

Miután beírta a rendelési kódot a keresőbe, 
megjelenik egy ablak a választott termékkel. 
Itt a gyors kiválasztás segítségével egy vagy 
több terméket is behelyezhet a kosárba.

A termékre való rákattintás után részletes információk jelennek 
meg a termékről, ahol több lehetőség közül választhat: 
• termék hozzáadása a bevásárlókosárhoz
• termék hozzáadása a kedvencekhez
• részletes információk küldése a termékről az email címére
• részletes információk nyomtatása
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A termékre való rákattintás után részletes információk jelennek 

www.lyreco.hu
weboldalon nagyon egyszerű
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Miután a terméket behelyezte a kosárba, egy felugró ablak 
jelenik meg, amelyben megtekintheti az aktuális rendelése 
állapotát. A kosár ikonra való rákattintás után átmegy
a megrendelésre, amelyet az elküldésével erősít meg. Utána kiválaszthatja a megrendelése

szállítási dátumát, amely Önnek megfelel. Az utolsó
lépés a megrendelés jóváhagyása, amely után 
megjelenik a rendelés összegzése. Ezt az összegzést 
kinyomtathatja vagy elmentheti txt fájlként.
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