Pulpit kontrahenta – instrukcja obsługi programu
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Szybki start – logowanie
Uruchomienie programu:
- otworzyć stronę www.lcpoland.com
- wybrać w górnym menu opcję Oferta
- wybrać w górnym menu Pulpit Kontrahenta. Przed pierwszym uruchomieniem należy pobrać
Szybki start-Instrukcję i po zapoznaniu się z instrukcją wybrać Uruchom.
Pierwsze logowanie:
- wprowadzić identyfikator i hasło jednorazowe otrzymane z LC Sp. z o.o.
- w opcji Operator pośród ikonek w prawym górnym rogu wybrać opcję Zmiana hasła dostępu

- podać hasło jednorazowe i następnie podać dwukrotnie nowe hasło indywidualne.
Kolejne logowanie:
- otworzyć stronę www.lcpoland.com
- wybrać w górnym menu opcję Oferta
- wybrać w górnym menu Pulpit Kontrahenta, wybrać opcję Uruchom.
- na stronie logowania

wpisać identyfikator oraz aktualne hasło. Aby ułatwić kolejne kolejne logowania do Pulpitu
Kontrahenta można odznaczyć opcję Zapamiętaj mnie, komputer będzie automatycznie
podpowiadał identyfikator i hasło.

Przeglądanie bieżących rozliczeń
Po zalogowaniu się do Pulpitu Kontrahenta, na stronie startowej należy wybrać opcję Ogólne i
następnie Panel użytkownika. Panel użytkownika to najważniejsze miejsce systemu z którego
uzyskuje się dostęp do wszystkich jego funkcji. W środkowej części Panelu użytkownika jest
okienko „Struktura należności” z kołowym wykresem informujący o stanie wzajemnych rozliczeń:
należności ogółem w tym bieżących i przeterminowanych oraz pozostały do wykorzystania limit
kredytu kupieckiego.
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Przeglądanie listy towarów, dostępności i cen
Użytkownik Pulpitu Kontrahenta w prosty sposób może sprawdzić obecność produktu w naszej
ofercie, jego dostępność, datę przewidywalnej dostawy i cenę.
Będąc w Panelu użytkownika w środkowej części ekranu, nad Strukturą należności znajduje się
okienko Nowe elementy

należy wybrać opcję Towary i usługi

Otworzy się pełna lista towarów oferowanych przez nasza firmę a w niej informację o ich
dostępność ( Dostępny/Brak) i cenach według aktualnego cennika przypisanego do użytkownika.
Jeśli w kolumnie Dostępność jest Brak, to obok jest podana data przewidywanej dostawy. Jeśli nie
ma wpisanej daty, to towar jest wycofany (wycofywany) z ofert lub ze względu na początkowy etap
realizacji dostawy nie można określić jej przewidywanego terminu.
Aby odszukać konkretny towar należy użyć okienka z lupą i informacją „szukaj na liście”
znajdującego się w prawej górnej części ekranu.

Jeśli znany jest kod EAN lub skrócony sześciocyfrowy kod towaru, to po wpisaniu go do pola z
lupą system wyświetli tylko ten towar na liście.

Jeśli użytkownik nie zna kodu EAN, to system daje możliwość przeszukania po nazwie lub części
nazwy towaru, z tym że przed wpisywaną nazwą lub jej częścią należy umieścić gwiazdkę.
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Przykład:
Chcemy odszukać wyłącznik nadprądowy jednopolowy, 16A, w charakterystyce B i prąd
zwarciowy 6kA.
1. Wpisujemy w polu z lupą: *nadprądowy i otrzymujemy listę towarów ( dostępnych i
niedostępnych) w których nazwie znajduje się fraza „nadprądowy”

2. Możemy zawęzić poszukiwania dopisując np. 1P ( jedno pole), czyli w polu z lupą
będzie :*nadprądowy 1P. Otrzymamy listę towarów w których nazwie znajduje się fraza
„nadprądowy 1P”

3. Dopisując kolejne parametry poszukiwanego towaru, w tym wypadku B (charakterystyka) i16A (
prąd znamionowy) otrzymujemy wykaz produktów, dostępnych i niedostępnych, które maja w
nazwie wpisaną frazę: ”nadprądowy 1P B 16A”
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W prezentowanym przykładzie system wyszukał wszystkie wyłączniki nadprądowe 1P B 16A na
prąd zwarciowy 6kA i 10kA oraz wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1P+N B
16A .

Wprowadzanie nowego zamówienia
Pulpit Kontrahenta pozwala w prosty sposób tworzyć i modyfikować zamówienia.
1. Będąc na stronie Panel użytkownika w okienku Nowe elementy wybrać Nowy dokument

Otworzy się formatka tworzenia nowego zamówienia.
2. W okienku Sposób dostawy wybrać Kurier – dostęp do wyboru po naciśnięciu ikonki listy

W zależności od wartości zamówienia należy zaznaczyć lub nie zaznaczać Akceptuję koszty
dostawy. Jeśli wartość netto zamówienia jest poniżej minimum logistycznego, to akceptacja
kosztów dostawy jest obowiązkowa. W takim przypadku podczas zatwierdzenia lub zapisu
zamówienia zostanie wyświetlony komunikat o konieczności akceptacji kosztów dostawy.
3. Data dostawy: system automatycznie podpowiada datę dostawy 48 godzin od zatwierdzenia
zamówienia. Jeśli istnieje potrzeba zmiany daty dostawy można to zasygnalizować wprowadzając
inną datę w okienku Data dostawy wciskając ikonę Kalendarz i wybierając odpowiedni dzień

Operator systemu potwierdzi możliwość dostawy w żądanym dniu lub zaproponuje inną datę.
4. Poniżej znajduje się okienko Pozycje a w nim lista z zamawianymi towarami. Aby dodać nowy
towar należ kliknąć w ikonkę Dodaj nowy zapis

Następnie aby otworzyć listę towarów należy kliknąć w ikonkę Lista
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Otworzy się taka sama lista towarów jak pokazana wyżej w punkcie Przeglądanie listy towarów,
dostępności i cen. Wyszukiwanie żądanego towaru odbywa się dokładnie tak samo jak przy
przeglądaniu listy towarów.
Po odnalezieniu właściwego towaru należy go zaznaczyć na liście (ciemniejsze tło) i nacisnąć
przycisk Wybierz znajdujący się w prawej górnej części ekranu.

Wybrany towar zostanie dodany do zamówienia z ilością zamawianą 1. Aby wprowadzić faktyczną
ilość zamawianą należy kliknąć w okienko w kolumnie Ilość i wpisać poprawna wartość.

Wpisaną ilość akceptujemy wciskając Enter na klawiaturze, system automatycznie doda kolejne
okno do wprowadzenia towaru.

Jeżeli nie chcemy dodawać kolejnej pozycji do zamówienia, to wprowadzoną ilość możemy
zaakceptować klikając kursorem myszy w dowolny punkt ekranu. Jeśli jednak zdecydujemy się na
dodanie kolejnego towaru, to możemy to zrobić naciskając ikonę Dodaj kolejny zapis.
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Dodaną pozycję można usunąć, w tym celu należy ją zaznaczyć ( ciemniejsze tło) i nacisnąć ikonę
Kosz znajdująca się z prawej strony listy.

Można usunąć jednorazowo więcej niż jedną pozycję, w tym celu należy zaznaczyć pola
znajdujące się po lewej stronie listy towarów i nacisnąć ikonę Kosz.

Po wybraniu wszystkich towarów, nowe zmówienie może zostać Zatwierdzone, Zapisane lub
Zamknięte. Pasek zadań znajduje się w górnej części ekranu

Zatwierdzenie zamówienia spowoduje jego wprowadzenie do systemu i realizacji bez możliwości
dalszych zmian lub modyfikacji przez użytkownika.
Zapisanie zamówienia spowoduje jego wprowadzenie do Bufora bez przekazywania do dalszej
realizacji. Zapisane zamówienie można modyfikować lub usunąć całkowicie. Aby przekazać do
realizacji zamówienie zapisane do bufora, należy otworzyć zamówienie w sposób opisany poniżej
w punkcie Poprawa zapisanego zamówienia i nacisnąć Zatwierdź.
Zamknięcie zamówienia: jeśli chcemy zrezygnować całkowicie z tworzonego zamówienia należy
w pasku zadań wcisnąć przycisk Zamknij. Zamówienie zostanie usunięte bez możliwości jego
odzyskania.

Poprawa zapisanego zamówienia
Będąc w Panelu użytkownika nacisnąć ikonkę Lista w lewej górnej części ekranu
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nacisnąć Pulpit kontrahenta

z listy wybrać opcje Koszyki

z listy zapisanych zamówień wybrać właściwe klikając w jego numer

i po jego otwarciu nacisnąć Zatwierdź na pasku zadań w górnej części ekranu.

Usunięcie zapisanego zamówienia
Zapisane zamówienie lub kilka zamówień może zostać usunięte z Koszyka w analogiczny sposób
jak opisane w punkcie Wprowadzanie nowego zamówienia usuwanie pozycji z listy z
zamawianymi towarami. Po otwarciu Koszyka i zaznaczeniu właściwego zamówienia ( ciemniejsze
tło) wcisnąć ikonę Kosz, zamówienie zostanie całkowicie usunięte bez możliwości odzyskania.
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Anulowanie zatwierdzonego zamówienia
Zatwierdzonego zamówienia usunąć się nie da, można je anulować pod warunkiem, że nie zostało
jeszcze zrealizowane.
Będąc w Panelu użytkownika nacisnąć ikonkę Lista

nacisnąć Pulpit kontrahenta

wybrać opcję Zakupy

a w niej Zamówienia

Wybrać właściwą pozycję z listy zatwierdzonych zamówień zwracając uwagę, że pola Data
dostawy i Realizacja są puste.

W pasku zadań w górnej części ekranu nacisnąć Czynności i wybrać opcję Anuluj nierozliczone
pozycje...
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Użyteczne przyciski i ikony
- dodawanie elementu do listy
- otwarcie elementu do przeglądania lub edycji
- usunięcie elementu lub pozycji

Pomoc
Ogólna pomoc i informacje o programie można uzyskać naciskając ikonę
rogu ekranu.

w prawym górnym

Zakończenie pracy z programem
Jeśli chcemy zakończyć pracę z programem należy nacisnąć ikonę
w prawym górnym rogu
ekranu, następnie wybrać opcję Wyloguj z systemu, nacisnąć OK i przycisk TAK. Jeśli chcemy
wrócić do programu, nacisnąć przycisk NIE
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