
XI

 ON-LINE OBJEDNÁVKY NA

Máte záujem o takzvanú elektronickú výmenu dát (EDI)?
Naša spoločnosť má k dispozícii tých správnych ludí, ktorí vám 
pomôžu pri realizácii Vašich vízií. Či uz sa jedná o implementáciu 
e-katalógu, alebo e-faktúr náš tím je Vám k dispozícii a to všetko 
bez dodatočných nákladov.

Potrebujete implementovať Vaše unikátne riešenie 
celosvetovo?
Naši odborníci vám zabezpečia hladkú realizáciu projektu. 
Požiadajte obchodného zástupcu o prezentáciu našich 
E-commerce riešení.

www.lyreco.sk
ODPORÚČANÉ PRODUKTY
- zjednodušený on-line katalóg
- viac fi ltrov vyhľadávania

JEDNODUCHÝ SPÔSOB OBJEDNÁVANIA 
- kompletná ponuka produktov 

dostupná online
- rýchla objednávka pre úsporu času
- kontrola nákupu jedným kliknutím

NÁKLADY POD KONTROLOU
- prehľad histórie objednávok
- nastavenie pre viacerých užívateľov podľa 

Vašich predstáv
- obľúbené produkty hneď k dispozícii

REÁLNY ČAS
100%

DOSTUPNOSŤ
24/7

PRIPRAVUJEME PRE VÁS KAŽDÝ 
MESIAC ŠPECIÁLNE AKCIE:

 UZNÁVANÉ ODBORNÉ ZNALOSTI PRI
ELEKTRONICKEJ VÝMENE DÁT (EDI)
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Vyhľadávanie produktov cez navigačnú lištu.

Online objednávanie na www.lyreco.sk
je tak jednoduché

1 Ako sa prihlásiť?

Tu zadajte Vaše
prihlasovacie meno
a heslo

Vyhľadávanie produktov2

Môžete použiť taktiež aj funkciu
VYHĽADAŤ ALEBO PRIDAŤ DO KOŠÍKA,
do ktorej môžete zadať obj. číslo
produktu alebo kľúčové slovo.

Môžete použiť taktiež aj funkciu

Vytvorenie objednávky3

Po zadaní obj. čísla do vyhľadávača sa Vám 
zobrazí okno s daným produktom, kde máte 
pomocou rýchlej voľby možnosť pridať jeden 
alebo viac produktov do košíka.

Po kliknutí na produkt sa Vám zobrazia detailné informácie 
o danom produkte, kde máte možnosť:
• pridať produkt do košíka
• pridať produkt do zoznamu Obľúbených položiek
• odoslať detailné informácie o produkte na e-mail
• vytlačiť detailné informácie o produkte
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www.lyreco.sk
je tak jednoduché
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Po pridaní produktu do košíka sa Vám zobrazí vyskakovacie 
okno, kde vidíte prehľad Vašej aktuálnej objednávky.
Kliknutím na ikonu Košíka prejdete k potvrdeniu objednávky, 
ktorú potvrdíte jej odoslaním.

Následne si môžete zvoliť dátum doručenia
objednávky, ktorý Vám práve vyhovuje. Posledným
krokom je schválenie objednávky, po ktorom
sa zobrazí súhrn Vašej objednávky, ktorú máte
možnosť vytlačit alebo uložiť do txt súboru.
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Následne si môžete zvoliť dátum doručenia
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