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Surfuj po katalogu produktów Gates z prędkością
Internetu www.gates-online.com

R O Z S Z E R Z S W O J E H O RY Z O N T Y

Surfuj po katalogu produktów Gates z prędkością
Cały katalog produktów Gates znajduje się teraz w odległości zaledwie jednego
kliknięcia. Po wejściu na stronę internetową ﬁrmy, już po kilku sekundach
będziesz dysponować aktualnymi informacjami – możesz to zrobić jeszcze
podczas rozmowy telefonicznej ze swoim klientem. Gates-online ułatwi
Ci znaleźć i zamówić odpowiedni produkt oraz umożliwi Ci monitorowanie
realizacji Twojego zamówienia.
System jest intuicyjny, łatwy w użyciu
i oferuje wygodę, którą docenisz w
swojej codziennej pracy.

Znalezienie potrzebnych produktów jeszcze nigdy
nie było takie łatwe
Deﬁniując odpowiednie parametry wyszukiwania, możesz szybko odszukać
konieczne informacje.
Możesz, na przykład, wyszukiwać produkty według numeru części lub opisu. Możesz przeczesywać katalog,
aby znaleźć więcej szczegółowych danych. Możesz korzystać z opcji “Wyszukiwanie zaawansowane”, która
pozwala na zawężenie zakresu przeszukiwania i zmniejszenie liczby uzyskanych wyników lub nawet na
natychmiastowe odnalezienie produktu, którego potrzebujesz.
Oczywiście, informacje na temat produktów są ustawicznie uaktualniane. Nowe produkty, nowe wersje i
odmiany... znajdziesz je od razu po ich wprowadzeniu do systemu.

Najbardziej aktualne informacje w zasięgu Twojej ręki.

Łatwa procedura składania zamówień
Używając przeglądarki internetowej, możesz sprawdzić cenę i dostępność produktu. Po znalezieniu produktu, jednym
kliknięciem możesz go dodać do swojego zamówienia. Jeśli zamówisz produkt oznaczony jako „dostępny natychmiast”,
zostanie on od razu dla Ciebie zarezerwowany. . . online! Po sprawdzeniu poprawności swojego zamówienia możesz go
już wysłać. I to wszystko!
W ciągu kilku minut otrzymasz e mailem potwierdzenie zamówienia, zawierające dane na temat dostawy oraz inne
potrzebne informacje.
Powiedzmy, że masz już plik, w którym wymienione są wszystkie produkty, które chcesz zamówić. Wcale nie musisz
ponownie ich wszystkich wklepywać do komputera. Zapisz swój plik w odpowiednim formacie i wyślij go nam przez naszą
stronę internetową.
Dzięki temu możesz oszczędzić sporo czasu, uniknąć błędów przy przepisywaniu, a przez to – zwiększyć efektywność pracy.
Czy dostajesz jakieś zamówienia regularnie, co tydzień albo co miesiąc? Nie ma potrzeby wpisywania ich zawsze od
nowa. Po prostu wczytaj swoje poprzednie zamówienie i oszczędź swój cenny czas.
W wypadku zamówienia, które budujesz narastająco, możesz codziennie zapisać jego nową, uzupełnioną wersję i wysłać
dopiero jego ostateczną wersję.
Jednak zachowaj ostrożność: aby uniknąć dublowania się pozycji, wyślij zamówienie jako plik XML jedynie przez stronę
Gates-online.

System Gates-online jest prosty, praktyczny i łatwy w użyciu.

Możesz łatwo sprawdzićstan realizacji swojego zamówienia
Gates-online umożliwia Ci śledzenie stanu realizacji swojego zamówienia, niezależnie od tego, czy zostało
ono złożone przez Internet. Możesz sprawdzić, co się z nim dzieje dokładnie w tej chwili. Wszystkie
informacje są ustawicznie uaktualniane – online. Masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby poinformować
swoich klientów, kiedy mogą spodziewać się zamówionych przez siebie towarów.
Zacznij korzystać z Gates-online i popraw swoją efektywność i opłacalność.
To rozwiązanie zostało stworzone dla Ciebie. Skontaktuj się z przedstawicielem ﬁrmy Gates, aby uzyskać
dodatkowe informacje i zacząć korzystać z systemu. Pamiętaj: Gates-online dostępny jest wyłącznie dla
dystrybutorów ﬁrmy Gates. Masz możliwość wyboru produktów Gates z prędkością Internetu, pozostawiając
konkurencję daleko w tyle.

Oszczędź czas i zarabiaj z Gates-online.com

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami
Dział Samochodowych Części Zapasowych:
nadine@gates.com
Dział Przewodów i Łączników:
miranda@gates.com
Dział Systemów Przenoszenia Mocy:
jk@gates.com

Gates Europe nv
Dr. Carlierlaan 30
9320 Erembodegem
Belgia
www.gates.com

Producent zastrzega sobie prawo zmiany rozwiązań szczegółowych.
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