Platforma B2B

Instrukcja korzystania z platformy zakupowej BAG-POL
www.ebagpol.pl

Drogi Kliencie,
Jest nam niezmiernie miło, że zdecydowałeś się dołączyć do grona użytkowników naszej
platformy zakupowej Bag-Pol. Aby ułatwić Ci poznanie funkcjonalności naszego systemu,
zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami zawartymi w tym przewodniku.

Zawartość:
1. Logowania i rejestracja
2. Produkty i składanie zamówień
3. Wgrywanie zamówień z plików
4. Finalizacja zamówienia
5. Faktury

LOGOWANIE / REJESTRACJA

Zaloguj się
Masz już konto na naszej platformie?
Zaloguj się do systemu.
Wejdź na stronę www.ebagpol.pl
i uzupełnij dane logowania.
*Pamiętaj, że Twoim loginem jest
adres e-mail.

Zapomniałeś hasła?
Wybierz opcję Resetuj hasło - wówczas
otrzymasz na adres mailowy link do
zmiany hasła.
W razie problemów skontaktuj się
z działem obsługi klienta.
Tel.: 519 878 828
E-mail: kgalas@bagpol.pl

Zarejestruj się
Jeśli jeszcze nie korzystasz z platformy,
kliknij przycisk Zarejestruj się i wypełnij
krótki formularz podając dane rmy.
Po wery kacji otrzymasz maila z linkiem
do pierwszego logowania.
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ZAKŁADKA PRODUKTY - SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Wyszukaj produkt
Skorzystaj z wyszukiwarki produktów
wpisując nazwę produktu lub jego
kod EAN.

Menu kategorii
Produkty możesz wyszukiwać za pomocą
Menu Kategorii. Umożliwia ono wybór
produktu z danej kategorii lub wybranego
producenta.

Promocje gazetowe
Skorzystaj z ltra Promocje, aby wyświetlić
wszystkie produkty z aktualnej gazetki
promocyjnej.

Dodaj do koszyka
Wpisz ilość produktu jaką chcesz zamówić
i kliknij ikonę koszyka.
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WGRYWANIE ZAMÓWIEŃ Z PLIKÓW

Zamówienia z plików
Funkcjonalność platformy umożliwia także
wczytywanie produktów do koszyka
bezpośrednio z odpowiednio przygotowanych
plików CSV, XML, EPP.
W tym celu przejdź do koszyka (ikona prawy
górny róg strony) i postępuj zgodnie z
wyświetlanymi komunikatami.

Wklejanie listy produktów
Możesz również wkleić listę produktów
z Twojego programu ERP, Excela, Open O ce
lub innych programów z których można
kopiować dane.
Produkty rozpoznawane są według kodów EAN
lub symboli bazodanowych. Instrukcję również
znajdziesz pod powyższym linkiem.
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FINALIZACJA ZAMÓWIENIA

Uwagi
Jeśli masz uwagi lub prośby do działu
realizacji zamówień, wpisz je w tym polu.

Adres dostawy
Jeśli chcesz, aby Twoje zamówienie zostało
dostarczone pod inny adres - skorzystaj z
opcji dodaj nowy adres.

Finalizacja
Aby zrealizować zamówienie wciśnij
przycisk Finalizuj.
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FAKTURY

Historia faktur
Wszystkie swoje faktury znajdziesz w
zakładce Faktury. Możesz je ltrować
pod względem dat.

Wyświetl / Pobierz
Fakturę możesz wyświetlić lub pobrać
klikając na ikony po prawej stronie.

Formaty faktur
Faktury możesz pobierać w formatach:
• PDF
• KC Firma
• Optima Xml
• PC Market
• CSV
• Subiekt EPP
• WF MAG XML
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Więcej informacji.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące oferty, współpracy lub funkcjonowania Platformy zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta:
Tel.: 519 878 828
E-mail: kgalas@bagpol.pl

Dziękujemy i zapraszamy do współpracy.

