STREFA PARTNERA
Zamówienia internetowe dla partnerów Handlopex S.A.
Otwieranie strony internetowej
W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres internetowy: www.handlopex.biz. Po tym
adresie nie powinno być żadnych dalszych napisów. Inne elementy, pojawiają się później w pasku
adresu samoczynnie i nie należy ich wpisywać.
Adres piszemy wyłącznie w
pasku adresowym, nie w pasku
wyszukiwarki. Na obrazkach
obok podane są przykłady
prawidłowego wpisania adresu
naszej strony w przeglądarkach
Microsoft Internet Explorer oraz
Mozilla Firefox.

Logowanie
Pojawi się okienko logowania. Wpisz swoją nazwę użytkownika i
hasło (istotna jest wielkość liter), potem kliknij „Zaloguj”.
Pierwsze uruchomienie może trwać dość długo, gdyż pobierane
są elementy programu. Przy kolejnych uruchomieniach będą
one już uruchamiane z lokalnego komputera.
Może się pojawić zapytanie, czy zapamiętać hasło. Jeśli zdecydujesz się na to, następnym razem nie
będziesz musiał pamiętać nazwy użytkownika i hasła. Jednak wtedy każdy, kto ma dostęp do Twojego
komputera będzie mógł bez znajomości hasła pracować w Twoim imieniu w Strefie Partnera
Handlopex.
Jeżeli korzystasz pierwszy raz z naszego systemu zamówień internetowych, może zajść potrzeba
wykonania kilku prostych czynności przygotowawczych, m.in. zainstalowania modułu Silverlight.
Czynności te opisane zostały na końcu tej instrukcji.

Układ strony
Po zalogowaniu pojawi się strona podobna do przedstawionej. Różnice w wyglądzie wynikają z faktu
używania różnych systemów operacyjnych, różnych przeglądarek, różnych monitorów itp.
Poszczególne fragmenty ekranu zostały ponumerowane i opisane poniżej.

1. Przycisk ukrywania menu.
Za pomocą tego przycisku można ukryć pasek, zawierający logo Handlopex i inne obrazki oraz menu
programu [9]. Dzięki ukryciu tego fragmentu uzyskujemy więcej miejsca na wyświetlenie listy opon.
Ponowne kliknięcie przywraca wygląd pierwotny.

2. Górny pasek narzędziowy.
Pasek składa się z trzech elementów:
a/ Zmiana języka (języki obce nie zostały jeszcze zdefiniowane)
b/ Dane użytkownika i zmiana hasła
c/ Wylogowanie

3. Warunki wyszukiwania opon.
W tych polach wpisujemy informacje o poszukiwanej oponie. Podstawowe parametry można wybrać
z rozwijanej listy lub wpisać przy pomocy klawiatury (to drugie rozwiązanie jest szybsze). Poszukiwać
można również po numerze katalogowym producenta i dowolnym fragmencie nazwy opony.
Fragment ten nie musi być początkiem nazwy. Po wpisaniu lub zmianie warunków wyszukiwania
należy kliknąć na przycisku Pokaż [4].

4. Przycisk „Pokaż”.
Przycisku należy go użyć każdorazowo po wpisaniu warunków wyszukiwania lub ich zmianie.
Wyświetli się lista opon spełniająca nowe warunki wraz z najnowszymi stanami magazynowymi.
Przycisk Pokaż ma również inne, ważne zadanie – wyświetlenie aktualnych stanów magazynowych.
Jeśli na ekranie Twojego komputera przez dłuższy czas nic nie było zmieniane, pokazywane stany
mogą być nieaktualne, bo w tym czasie ktoś już zamówił wyświetlane opony. Użycie przycisku Pokaż
odczyta bieżące stany magazynowe.

5. Lista dostępnych opon.
Na tej liście wyświetlane są wszystkie informacje o wybranych oponach: producent, nazwa, cena
hurtowa i detaliczna, stan w magazynie filii, stan w magazynie centralnym, numer katalogowy
producenta i symbol używany przez Handlopex. Każdy użytkownik przypisany jest do którejś filii.
Jeden kontrahent może zgłosić kilku użytkowników, przypisanych do różnych filii Handlopex, będą
wtedy widzieć stany w różnych magazynach.

6. Dodawanie do zamówienia.
Tutaj wpisujemy liczbę zamawianych sztuk i przyciskiem Dodaj umieszczamy w zamówieniu.

7. Pozycje zamówienia.
W tym oknie pokazują się pozycje, które zostały dodane do zamówienia.

8. Przycisk kończenia zamówienia.
Po dodaniu do zamówienia wszystkich pozycji, użyj tego przycisku, aby Handlopex rozpoczął
realizację zamówienia..

9. Pasek Menu.
Pasek menu może być ukrywany lub wyświetlany za pomocą przycisku [1]. Zawiera następujące
pozycje:
• Zamówienia – podstawowy ekran z listą opon i pozycjami aktualnego zamówienia
• Dane firmy – informacje o adresach wysyłkowych i warunkach handlowych
• BOK (Biuro Obsługi Klienta) – tutaj można przejrzeć historie własnych zamówień, faktur i
płatności
• Wiadomości – moduł jeszcze nie został uruchomiony
• Regulamin

Szczegóły ekranu listy opon
Ekran listy opon to najczęściej wykorzystywany element programu i warto zapoznać się z nim
dokładniej.
Tytuły kolumn czytelnie informują, co jest w nich wyświetlane; objaśnienia wymaga kolumna Stan
Firma – są to ilości opon w magazynie centralnym w Rzeszowie.
Niektóre linie mogą być wyświetlane na barwnym tle. Oznacza to (patrz obrazek poniżej):
a/ aktywna linia – ta pozycja zostanie dodana do zamówienia po użyciu przycisku Dodaj (brązowa)
b/ nad tą linią znajduje się aktualnie wskaźnik myszy (jasnobrązowa)
c/ towary w cenach promocyjnych (seledynowa)
d/ towary przecenione (żółta)

Wiele szczegółów użytkownik może tutaj zmienić według własnego uznania.
Zmiana szerokości kolumny. Ustaw wskaźnik myszy nad pionową kreską, rozdzielającą nazwy
kolumn. Pojawi się pozioma strzałka z dwoma grotami. Przyciśnij lewy przycisk myszy i przesuwaj w
lewo lub w prawo.
Zmiana sortowania. Kliknij w nagłówek z nazwą kolumny. Lista zostanie uporządkowana według tej
kolumny a przy nazwie pojawi się pionowa strzałka. Powtórne kliknięcie w tę sama nazwę kolumny
zmieni sortowanie na odwrotna kolejność.
Zmiana szerokości całego okna z listą opon. Ustaw wskaźnik myszy nad pionową kreską,
rozdzielającą obszar listy opon [5] od obszaru pozycji zamówienia [7]. Pojawi się pozioma strzałka z
dwoma grotami. Przyciśnij lewy przycisk myszy i przesuwaj w lewo lub w prawo.

Warunki wyszukiwania opon
Obszar nad lista opon służy do definiowania parametrów opony, która chcemy znaleźć. Parametry te
należy wpisać w polach zwanych maskami (maskują widoczność niechcianych pozycji). Większość
masek może być ustawiana zarówno przez wybór z listy, jak i przez wpisanie ręcznie wartości. Maski
numer katalogowy i opis mogą być wypełniane tylko ręcznie. Po wykonaniu kilku prób korzystanie z
masek stanie się intuicyjne. W poniższym przykładzie wybrane zostały opony Matador o rozmiarach
175/65. Zwróć uwagę, że rozmiary zostały wpisane tu w masce Opis. Taki sam efekt dałoby
pozostawienie pola Opis pustego a wpisanie tych rozmiarów w maskach Szerokość i Profil.

Poniżej masek z polami do wprowadzania napisów są maski, zwane „czekboksami” (małe kwadraciki).
Zaznaczenie czekboksa Ceny hurt powoduje wyświetlenie obu cen: hurtowej i detalicznej, w
przeciwnym wypadku kolumna cen hurtowych jest pusta. Przy zaznaczonym czekboksie
W magazynie filii, nie będą wyświetlane opony, których w magazynie naszej filii aktualnie nie ma.
Niektóre pola mogą być wypełniane niecałkiem dokładnie. Przykładowo, w polu Typ można wpisać
początek typu pojazdu, czyli „dos” zamiast dostawcze lub „o” zamiast osobowe. W polu Sezon można
wpisać „z”, „zi” lub „zim” zamiast zimowe (natomiast nie zadziała „zima”, bo 4. znak się nie zgodzi).
Jeszcze większa elastyczność jest w masce Opis. Tutaj można podać dowolny ciąg znaków,
niekoniecznie tych z początku. Można też wpisać dwa (lub więcej) ciągi znaków oddzielone spacją
(odstępem). Program wyszuka tylko te opony, które w nazwie zawierają obydwa ciągi znaków.
Należy zwrócić uwagę, żeby nie podawać sprzecznych warunków, np. nic się nie wyświetli, jeśli
wybierze się producenta i rozmiary opony, które nie są przez niego produkowane lub podano profil
niewystępujący dla podanej szerokości opony.

Tworzenie zamówienia
Dodanie pozycji do zamówienia
Kliknij w dowolnym miejscu na linijce opony, którą chcesz zamówić. Kolor linijki zmieni się na
brązowy (oznaczony literą „a” na rysunku powyżej). W polu Ilość [6] wpisz liczbę zamawianych opon i
kliknij na przycisku Dodaj. Pozycja pojawi się w oknie pozycji zamówienia [7]. W tym momencie
opony zamówione z Twojego magazynu są już zarezerwowane dla Ciebie. Zmniejszoną liczbę
dostępnych opon zobaczysz po odświeżeniu ekranu przyciskiem Pokaż. Nie są rezerwowane
automatycznie opony z innych magazynów, tę czynność wykona za jakiś czas nasz pracownik Biura
Obsługi Klienta. W taki sam sposób dodaj kolejne pozycje do zamówienia.

Poprawa lub anulowanie zamówienia
Na przygotowanym zamówieniu można zmienić ilość w każdej pozycji. Aby to zrobić, trzeba kliknąć
na zmienianej ilości i nacisnąć klawisz F2 lub kliknąć dwa razy z pewnym odstępem. Po poprawieniu
ilości klikamy w inna linijkę zamówienia lub na pustym polu pod linijkami. Każdą z linijek można
również usunąć – trzeba ją wskazać kursorem myszy i wcisnąć na klawiaturze klawisz Delete. Całe
zamówienie można zlikwidować za pomocą przycisku Anuluj zamówienie.

Finalizacja zamówienia
Po dodaniu wszystkich pozycji do zamówienia kliknij na przycisku Złóż zamówienie. Pokaże się
okienko, w którym można wpisać dowolne uwagi dotyczące zamówienia o długości do 255 znaków.
Po kliknięciu przycisku Złóż zamówienie, w systemie informatycznym Handlopex pojawia się Twoje
zamówienie, czekające na realizację.
Jeśli zamkniesz okno przeglądarki z rozpoczętym zamówieniem, jest ono zapamiętane w takim stanie,
w jakim je zostawiłeś. Po ponownym otwarciu strony www.handlopex.biz pozycje zamówienia będą
widoczne. Takie niedokończone zamówienia nie są realizowane.

Pierwsze uruchomienie
Podczas pierwszego otwierania strony www.handlopex.biz może wystąpić kilka dodatkowych
czynności. Oprogramowanie Strefy Partnera zrealizowane zostało w technologii Microsoft Silverlight .
Jeśli na Twoim komputerze nie ma zainstalowanego dodatku Silverlight, po zalogowaniu się
zobaczysz tylko niebieskie tło z napisem „Get Microsoft Silverlight” w lewym, górnym rogu. Kliknij na
tym napisie, by zainstalować Silverlight. Jeśli pobieranie dodatku ze strony Microsoft jest utrudnione,
skorzystaj z plików udostępnianych na stronie http://www.handlopex.pl/index.php/id_48.html.
Sama instalacja polega na udzieleniu kilku odpowiedzi twierdzących na wyświetlane pytania i trwa
kilkadziesiąt sekund.

