eHANDEL - PLATFORMA NOWYCH MOŻLIWOŚCI
dla łatwiejszego
porównania Zamienniki
produktów otwierane są
w osobnych oknach

Okno wstępnej
rezerwacji towaru
i wyboru sposobu
dostawy

Informacja
o przesyłce
ponadgabarytowej

Bądź on-line!

DOŁĄCZ DO NAS:
www.alfaelektro.com.pl

ehandel@alfaelektro.com.pl
www.alfalektro.com.pl/e-handel

Wszyscy wiemy jak cenny Obecnie jest czas.
Dlatego właśnie Alfa Elektro wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom
proponując zakupy przez internet.
eHandel – nieustanny rozwój
Co zyskuje Klient:

- możliwość dokonywania zakupów poza godzinami pracy hurtowni,
- w jednym miejscu pokaźną bazę towarową – 250000 pozycji, z kartami katalogowymi
i wybranymi zdjęciami produktów oraz zamiennikami,
- rzetelną informację o stanach magazynowych hurtowni i magazynu centralnego,
- możliwość filtrowania towaru po dostępności, cenie, nazwie, typie, symbolu producenta,
- możliwość składania zapytań ofertowych,
- składanie zamówień bezpośrednio do magazynu centralnego - właściwego dla lokalizacji
Klienta, z którego, dzięki utrzymywaniu optymalnych stanów magazynowych, towar jest
wysyłany szybko i sprawnie,
- możliwość przesłania zamówienia pod wskazany adres oraz wskazania osoby upoważnionej
do odbioru towaru,
- możliwość dopisania uwag do zamówienia,
- przy ponadnormatywnych rozmiarach towarów system informuje Klienta i prosi o wysłanie
koszyka do opiekuna handlowego w celu ustalenia ceny przesyłki,
- niskie minima logistyczne,

OPCJA PODPOWIADANIA
- SUGGEST

a ponadto:

- informację o przyznanym i dostępnym limicie kredytowym,
- informację o aktualnych obciążeniach,
- dostęp do faktur bieżących i historycznych (rok bieżący i poprzedni) oraz informację
o terminach płatności,
- dostęp do zamówień i ofert eHandel,
- dostęp do zamówień i ofert złożonych bezpośrednio u opiekuna handlowego,
- możliwość dostępu do systemu kilku osób z jednej firmy w ramach zróżnicowanych
uprawnień, rola: SUPERVISOR
- możliwość podglądu wszystkich koszyków swojej firmy,
- elektroniczny kontakt z opiekunem handlowym i administratorem programu.

Wyszukiwarka działa
nawet jeśli nie użyjemy
polskich znaków

Wiemy, że lepsze wyszukiwanie = więcej sukcesów, dlatego od stycznia 2014 roku nasi
Klienci otrzymali do dyspozycji nową wyszukiwarkę towarową.
Wyszukiwarka oparta jest na licencji Fact –Finder ®.

Co to oznacza?

Jest to potężny silnik wyszukiwania, oparty na odpornym na błędy algorytmie
prawdopodobieństwa.
Wyszukiwarka działa niezależnie od języka, ma zastosowanie nawet wtedy gdy terminy
nie są pisane w taki sam sposób jak są wymawiane.
Oprócz wyszukiwarki oferujemy również funkcję podpowiadania zwaną Suggest.
Już po wpisaniu 3 pierwszych znaków do wyszukiwarki, pokaże ona 10 prawdopodobnych
wyników, o które może Państwu chodzić.
Bardzo praktyczne i szybkie rozwiązanie, które zadowala najbardziej wymagających Klientów.
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