ISMERD MEG
ÚJ ONLINE
CSAPATTÁRSAD

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
AZ ÚJ SCHWARZKOPF
PROFESSIONAL
B2B SHOPHOZ

MINDEN PROFESSZIONÁLIS
FODRÁSZÜZLET
SOKFÉLE KIHÍVÁSSAL SZEMBESÜL...
A következő 3 ismerősnek tűnhet:

Túl magas vagy
túl alacsony
készletek

Rendszertelen és
fárasztó pénzügyi
dokumentáció,
adminisztráció
és informatikai
feladatok

AZ ÚJ SCHWARZKOPF
PROFESSIONAL
B2B SHOPOT AZÉRT
FEJLESZTETTÜK,
HOGY MEGFELELJEN
EZEKNEK A
KIHÍVÁSOKNAK ÉS
TÁMOGASSA
ÜZLETEDET

Naprakész
információk
beszerzése,
frissítése

A SZAKMA ELSŐ B2B
SHOPJA, AMELY OLYAN,
MINT EGY ONLINE
CSAPATTAG.
SZEMÉLYRE SZABOTT
ÜZLETI
MEGOLDÁSOKAT
KÍNÁL...

OPTIMÁLIS
készletgazdálkodást tesz lehetővé
üzleted számára

EGYEDI
ügyfélkezelő rendszere segítségével
teljes mértékben ellenőrizni tudod
pénzügyeidet

24/7
elérhető

Gyors, intuitív
és felhasználóbarát

NEKED
és csapatodnak a legújabb
tudást nyújtja és üzleti
támogatást biztosít

FORRADALMASÍTSD ÜZLETEDET MOST
Hatékonyabb pénzügyek az

Az adminisztrációs feladatok

Magabiztosabb, elkötelezettebb

optimalizált megrendelésekkel és a
jobb készletgazdálkodással...

automatizálása időt takarít
meg és nyugalmat biztosít...

és képzettebb csapat egy központi
ePlatformon keresztül...

hogy jobb befektetési és üzleti
döntéseket hozhass

hogy vendégeidre és szakmádra
koncentrálhass

hogy jobb szolgáltatásokat nyújthass
a megfelelő termékekkel

B2B SHOP ÚTMUTATÓ
Napi 24 órában támogatunk téged és üzletedet.
Fedezd fel a különböző funkciókat.

LÉPÉS

Gyorsrendelés IDH alapján

LÉPÉS

Lépj a Gyorsrendelés menübe.
Ez a főképernyőn található,
amihez a Schwarzkopf
logóra kattintva mindig
visszatérhetünk.

LÉPÉS

Kattints az "IDH alapján"-ra
és kezdd el begépelni a keresett
terméket, majd add meg a
mennyiséget.
A rendszer 3 karakter után
találati javaslatokat dob fel,
keressünk akár cikkszám (IDH),
akár terméknév alapján.

Add az összes terméket a
kosárhoz.

B2B Shopunk felkereséséhez olvasd be a QR-kódot.
shop.schwarzkopf-professional.hu

B2B SHOP ÚTMUTATÓ
Napi 24 órában támogatunk téged és üzletedet.
Fedezd fel a különböző funkciókat.

LÉPÉS

Gyorsrendelés Excellel

LÉPÉS

Lépj a Gyorsrendelés menübe.
Ez a főképernyőn található,
amihez a Schwarzkopf
logóra kattintva mindig
visszatérhetünk.

LÉPÉS

Kattints az "Excellel"-re, majd
a "Katalógus letöltés (Excel)"-re.
A táblázatba a rendelni
kívánt termékekhez írjuk be a
mennyiségeket, majd mentsük el
a fájlt.

Kattitns az "Excel fájl feltöltés a
kosárba"-ra és töltsd fel a fájlt.
Kattints a "Menj a kosárhoz"-ra
a rendelés befejezéséhez.

B2B Shopunk felkereséséhez olvasd be a QR-kódot.
shop.schwarzkopf-professional.hu

B2B SHOP ÚTMUTATÓ

OUR E-SHOP GUIDE

Napi 24 órában támogatunk téged és üzletedet.

Fedezd fel
a különböző funkciókat.
YOUR E-SHOP
GUIDE

22
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LÉPÉS

megtekintése
invoices
and orders

Open ‘My Orders &

Nyisd meg a "Rendeléseim és
Invoices’
Open
‘My Orders
számlamásolataim"
menüt&

LÉPÉS

Invoices’

A rendelések státuszának,
az abban szereplő termékek
megtekintéséhez válaszd a
Select orders to
the
"Megrendelések"-et,
vagysee
a
status orders
and view
the the
items
"Számlamásolatok"-at
Select
toválasztva
see
megnézheted
or invoices
to view
status
anda számlákat
view
the the
items
PDF
formátumban,
és
status
and to
theview
PDFthe
or
invoices
megtekintheted
a
státuszukat
status and the PDF is.

LÉPÉS

11

View
View
Számlamásolatok
és
rendelések
invoices and orders

Kattints a "Számla megtekintése"
gombra.

Click the view button
Click
button
to seethe
theview
details
to see the details

To
visit
our felkereséséhez
Eshop scanolvasd
the be
QRa QR-kódot.
code:
B2B
Shopunk
To
visit
our
Eshop
scan
the
QR
code:
shop.schwarzkopf-professional.co.uk
shop.schwarzkopf-professional.hu
shop.schwarzkopf-professional.co.uk

B2B SHOP ÚTMUTATÓ
Napi 24 órában támogatunk téged és üzletedet.
Fedezd fel a különböző funkciókat.

LÉPÉS

Készlet és rendelés

LÉPÉS

A termék mellett található szív
ikonra kattinva hozzá tudod adni
a kedvencekhez.
Egy gyakran rendelt termék
esetén a szívre kattintva
érdemes hozzáadni azt a
kedvencekhez.

LÉPÉS

Nyisd meg a "Készlet és rendelés"-t
Ez a főképernyőn található, amihez a Schwarzkopf logóra kattintva mindig visszatérhetünk.

tartani kívánt mennyiséget (ez a jövőbeli
rendelésekhez is ott marad).

3. A hiányzó, rendelni kívánt
2. A "Készleten lévő
mennyiség (db)" oszlopba mennyiséget a rendszer
automatikusan kiszámolja.
írd be az üzletben
található készletet.

LÉPÉS

1. A"Tartani kívánt készlet (db)" oszlopba
írd be a szalonban az adott termékből

Kattints az "Összes hozzáadása a
kosárhoz" gombra.
Ez a "Hiányzó mennyiség
(db)" oszlopban lévő összes
mennyiséget a kosárhoz adja.

B2B Shopunk felkereséséhez olvasd be a QR-kódot.
shop.schwarzkopf-professional.hu

B2B SHOP ÚTMUTATÓ

Szalonjaim & Rendelés
jóváhagyása

LÉPÉS

Napi 24 órában támogatunk téged és üzletedet.
Fedezd fel a különböző funkciókat.

LÉPÉS

Nyisd meg a "Szalonjaim" menüt
A Jóváhagyók résznél válaszd ki alkalmazottaid közül azt, akit szeretnél, hogy rendeléseket hagyjon jóvá.

LÉPÉS

Nyisd meg a "Rendelés jóváhagyása" menüt

LÉPÉS

A listából válaszd ki a
rendelést, amit szeretnél
jóváhagyni. Kattints a
"Rendelés megtekintése"
gombra a rendelés részleteinek
áttekintéséhez.

Kattints az "Elfogadás" gombra
a rendelés jóváhagyásához.

B2B Shopunk felkereséséhez olvasd be a QR-kódot.
shop.schwarzkopf-professional.hu

B2B SHOP ÚTMUTATÓ
Napi 24 órában támogatunk téged és üzletedet.
Fedezd fel a különböző funkciókat.

LÉPÉS

Promóciók

LÉPÉS

Lépj a "Promóciók" menübe.
Ez a főképernyőn található,
amihez a Schwarzkopf
logóra kattintva mindig
visszatérhetünk.

Kattints a "Részletek" gombra
a megtekinteni kívánt akció
mellett. A promóció beállításaitól
függően, a promóció leírását

LÉPÉS

tartalmazó, vagy a promóciós
termékeket tartalmazó oldal nyílik
meg.

A promóció leírását követve
add a megfelelő termékeket a
kosárhoz, hogy hozzájuthass a
promóciós ajánlathoz.

B2B Shopunk felkereséséhez olvasd be a QR-kódot.
shop.schwarzkopf-professional.hu

B2B SHOP ÚTMUTATÓ
Napi 24 órában támogatunk téged és üzletedet.
Fedezd fel a különböző funkciókat.

LÉPÉS

Részletes termékinformációk
megtekintése

LÉPÉS

Többféle módon, a
keresősáv és a szűrők vagy a
"Termékek" menü és a szűrők
kombinálásával könnyen
megtalálhatjuk a keresett
terméket.

A termék kiváasztása után
látható
• a termék képe
• a termék leírása
• a termék ára
• a részletes termékleírás és
termékel nyök
• a termék használatára
vonatkozó információk

B2B Shopunk felkereséséhez olvasd be a QR-kódot.
shop.schwarzkopf-professional.hu

YOUR E-SHOP GUIDE

Checkout
and exception
address
Checkout
Fizetés
és
eseti
szállítási
cím
Checkout
and exception address
and

B2B SHOP ÚTMUTATÓ

OUR E-SHOP
GUIDE
YOUR
E-SHOP
GUIDE
Napi 24 órában támogatunk téged és üzletedet.

GUIDE

Fedezd fel a különböző funkciókat.

hozzáadása
and exception
address

3
33

LÉPÉS

LÉPÉS

2
22

‘Express checkout’ to finalise
the order to your salon address
‘Check aout’
to see theadetails
Use
Használd
"Gyorsfizetés"-t
Use
and add an exception address

rendelés megszokott
‘Express
checkout’szállítási
to finalise
if
needed
‘Express
checkout’
tovagy
finalise
ő your
kéréséhez,
a
helyre
történ
the
order
to
salon
address
the
order
to
your
salon
address
"Fizetés"-t a részletes szállítási
Use
‘Check
out’
to see
theközött,
details
és fizetésiout’
adatok,
többek
‘Check
to see
theaddress
details
and
add an exception
‘Express checkout’
to
finalise
eseti
szállítási
cím
beállításához.
add an exception address
ifand
needed
the order to your
salon address
if needed

‘Check out’ to see the details
1. In the stock quantity you
and add an exception address
place the amount of stock you
if needed
would like in the salon (this

LÉPÉS

1
11

When you have finished
selecting items scroll to
the top of the screen to
see the cart symbol and
When
click you
ityou have
When
have finished
finished
selecting
items
scroll
A termékek kiválasztása
után to
selecting
items scroll
to
the
top
of
the
screen
to
kattints
a képerny
ő fels
ő részén to
the
top
of the
screen
When you have
finished
see
the
cart
symbol
található
kosár
ikonra.
see the
carttosymboland
and
selecting items
scroll
click
it
click it
the top of the
screen to
see the cart symbol and
click it
Use

will stay for future orders too)
1. In the stock quantity you
2.place
Inthe
thethe
actual
quantity
place
1.
In
stock
quantity
you
amount
of stock
you
A fizetés
befejezéséhez
pipáld
the
amount
you
have
in
stock
place
the
amount
of
stock
would
in the jelz
salon
ő (this you
ki az
ÁSZFlike
elolvasását
would
like
in
the
salon
(this
for kattints
future
too)
3.will
Thestay
missing
quantity
will
négyzetet,
majd
aorders
will
stay
for
future
orders
too)
"Rendelés
leadása"
gombra. place
Incalculate
the actual
1. In the stock2.
quantity
you quantity
2. the
In the
quantity
amount
have inplace
stock
place the amount
ofactual
stockyou
you
the
amount
you
have
in
stock
would like in
(this
3. the
Thesalon
missing
quantity will
will stay for 3.
future
orders too)
The missing
quantity will
calculate
calculate
2. In the actual quantity place

To visit our Eshop
theyou
QRhave
code:
the scan
amount
in stock
shop.schwarzkopf-professional.co.uk

3. The missing quantity will
calculate
To visit our Eshop scan the QR code:
www.schwarzkopfpro.com
To
visit
our
Eshop
scan
the
QR
code:
shop.schwarzkopf-professional.co.uk
B2B Shopunk felkereséséhez olvasd be a QR-kódot.

shop.schwarzkopf-professional.co.uk
shop.schwarzkopf-professional.hu

www.schwarzkopfpro.com

B2B SHOP
Légy részese ennek az izgalmas utazásnak, és ismerd meg
új, online munkatársadat most!
A Schwarzkopf Professional B2B Shop mindig
rendelkezésedre áll,
hogy segítségével forradalmasítsd üzletedet.

B2B Shopunk felkereséséhez telefonod kamerájával olvasd be a QR-kódot.

vagy gépeld be böngésződbe az alábbi címet:
shop.schwarzkopf-professional.hu

