Manual korzystania z platformy zakupowej eMerkury.
www.emerkury.com.pl
Witaj,
Jest nam niezmiernie milo, że zdecydowałeś się dołączyć do grona użytkowników naszej platformy zakupowej eMerkury.
Aby ułatwić Ci poznanie funkcjonalności naszego systemu, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wskazówkami.
Zawartość manuala:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rejestracja i logowanie
Produkty i składanie zamówień
Wgrywanie produktów do koszyka z plików
Finalizacja zamówienia
Faktury
Inne podstrony serwisu

ZALOGUJ SIĘ NA WWW.EMERKURY.COM.PL
Zaloguj się
Zaloguj się do systemu:
Wejdź na stronę www.emerkury.com.pl
Wybierz zakładkę
LOGOWANIE/REJESTRACJA

Zapomniałeś hasła?
Wybierz opcję zresetuje hasło –
wówczas otrzymasz na adres mailowy
link do zmiany hasła.
W razie problemów skontaktuj się
telefonicznie lub mailowo z działem
obsługi klienta.
Tel.: 885 227 227
E-mail: emerkury@merkurysa.pl

Zarejestruj się
Wypełnij formularz rejestracji.
Otrzymasz maila potwierdzającego
rejestrację, po nim zadzwoni
do Ciebie Przedstawiciel aby ustalić
warunki współpracy.
Po rozmowie z przedstawicielem
otrzymasz maila z linkiem do pierwszego
logowania.

ZALOGUJ SIĘ
na www.emerkury.com.pl

ZAKŁADKA PRODUKTY – SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
Wyszukaj produkt
Zacznij zamawiać już na stronie głównej.
Skorzystaj z wyszukiwarki produktów
wpisując nazwę produktu, producenta,
markę, kategorię produktową, lub EAN.

Szukanie przez filtry
Produkty możesz wyszukiwać
za pomocą Menu Kategorii oraz Filtrów
stałych.
Umożliwią one wybór produktów,
o konkretnych cechach
lub właściwościach.

Szczegółowe filtry
To nie wszystko, możesz również
wyszukać po nazwie producenta, marki
lub podlinii, dzięki umieszczonym
w odpowiednim miejscu zakładkom.

Polecane
Dodatkowo, możesz skorzystać
z wyszukiwania dzięki funkcji:
TYLKO U NAS, BESTSELLER, NOWOŚĆ
LUB OUTLET.
Tutaj znajdziesz listy produktów
szczególnie polecane i ważne
w danym okresie.

ZAKŁADKA PRODUKTY
składanie zamówienia

KOSZYK – WGRYWANIE ZAMÓWIEŃ Z PLIKÓW EXCEL

Zamówienia z Excel
Funkcjonalności platformy umożliwiają także
wczytanie produktów do koszyka bezpośrednio
z odpowiednio przygotowanego pliku Excel.
W tym celu, przejdź do koszyka (ikona prawy górny
róg strony) i postępuje zgodnie z komunikatami
na niebieskim pasku.

KOSZYK
wgrywanie listy z pliku Excel

FINALIZACJA ZAMÓWIENIA
Pole UWAGA
W polu UWAGI Można wpisać swoje
uwagi oraz prośby do działu realizacji
zamówień.

Wiele adresów
Jeśli Twoja firma ma kilka miejsc dostawy,
wybierz adres, na który ma trafić
przesyłka.

Metody dostawy
Przy każdym zamówieniu istnieje
możliwość wyboru sposobu dostawy:
• odbiór własny (z naszego magazynu
w Białystoku),
• dostawa kurierem (Dostawa Gratis
przy zakupach za min. 400 zł netto) –
poniżej 400 zł to koszt 11,37 zł.

Finalizacja
Aby zrealizować, zamówienie wciśnij:
FINALIZUJ

FINALIZACJA
zamówień

ZAKŁADKA FAKTURY
Historia
Historie swoich faktur oraz ich
szczegóły, zawsze można podejrzeć
w zakładce FAKTURY.
Faktury można filtrować pod względem
dat oraz statusu płatności.

Formaty faktur
Formaty faktur do pobrania to:
• Optima 2016
• Subiekt EPP - zakładanie kartotek
• PcMarket5
• Kucharscy
• Xml
• CSV - EANy
• PDF
• Subiekt EPP

Wyświetl / Pobierz
Fakturę można wyświetlić lub pobrać
klikając na ikony po prawej stronie
w linii faktury.

ZAKŁADKA FAKTURY
wyświetlanie i pobieranie

Więcej informacji.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące oferty, współpracy lub funkcjonowania Platformy eMerkury zapraszamy do kontaktu z Twoim Opiekunem. Kontakt do Opiekuna jest umieszczony na dolnej części każdej strony i podstrony na platformie.
Zachęcamy też, do zapoznania się z informacjami umieszczonymi w innych zakładkach serwisu:
FIRMA: szczegóły na temat Firmy Merkury S.A.
WSPÓŁPRACA: najczęściej zadawane pytania na temat współpracy (FAQ,), informacje o możliwości bezpłatnego uzyskania ekspozytorów i regałów. Regulaminy, Polityka Prywatności.
WIEDZA: informacje o certyfikatach, pliki certyfikatów do pobrania, szerokie informacje o produktach w formacie PDF,
artykuły.

Zapraszamy do współpracy.			

