Manual operare Comenzi din site
Se acceseaza butonul Comanda noua din site-ul https://gheatacarbonicaco2.ro

Se introduc Utilizatorul si Parola furnizate.

Se deschide meniul Comenzi client site.

Se poate filtra dupa data, stare, facturat (Da) pentru a vizualiza istoricul de comenzi si starea lor.

De pe butonul Operatii se introduce o comanda noua prin operatia Adaugare comanda.

Se completeaza datele din antetul comenzii: Data comenzii, Data livrarii, Tip livrare, Ridicare sediu Fan
(daca e cazul), bifa pe Livrare sambata (daca trebuie livrata marfa sambata), punct de livrare (daca e alta
adresa fata de cea standard).

La tipul de livrare se alege:
-

Fan curier standard – daca se livreaza cu curierul
Fan curier fara ambalaj – daca nu se doreste si cutie de polistiren
Sediu – daca se ridica de la sediul Co2 & Discount
Transport Co2 Discount – daca se livreaza cu transport intern Co2 & Discount

Se alege Ridicare sediu fan si adresa corespunzatoare daca se ridica din sediul Fan.

Se alege Livrare sambata daca ziua livrarii este sambata.

Se completeaza punct de livrare doar in cazul in care difera livrarea de adresa principala a clientului si
daca se doreste ridicarea din alt sediu fan deca in judetul in care isi are resedinta clientul.

Pentru adaugarea unui punct de livrare se completeaza campurile obligatorii: Denumire, Judet,
Localitate, Adresa, Cod postal

Pentru adaugarea articolelor pe comanda se alege in stanga cantitatea dorita in dreptul fiecarui articol
comandat. Se completeaza pentru gheata de 16mm fie KG, fie Cutii
Dupa completarea cantitatilor, se da click pe butonul Accept.

In fereastra se vor vedea comenzile salvate si trimise spre Co2 & Discount pentru prelucrare.

Vizualizarea nr. AWB si factura
AWB
In macheta Comenzi client site se vede in dreputl fiecarei comenzi numarul de AWB generat

Facturi
Se acceseaza macheta facturi pentru a vizualiza situatia facturilor emise, achitate si pe sold.

Se poate retipari o factura de pe butonul Factura. Se alege ca si Output – formatul PDF.

