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Η οθόνη Εντοπισμός οχήματος είναι η πρώτη οθόνη που βλέπετε μετά τη 
σύνδεσή σας στον κατάλογο EPC της Nissan.

Ο κατάλογος EPC της Nissan που λειτουργεί με το Microcat Live σάς προσφέρει το απόλυτο σύστημα πώλησης ανταλλακτικών. 
Για να ξεκινήσετε, ρίξτε μια ματιά στις κύριες οθόνες.

Αναζήτηση οχήματος 
Από τον πίνακα Αναζήτηση οχήματος, μπορείτε να 
εκτελείτε αναζήτηση με βάση τον Αριθμό πλαισίου ή τον 
Κωδικό μοντέλου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 
αναζήτηση με ένα μέρος του Αριθμού πλαισίου (τελευταί-
οι 8 χαρακτήρες) ή με την Ετικέτα πελάτη.

Αναζήτηση στον κατάλογο 
Από τον πίνακα Αναζήτηση στον κατάλογο, μπορείτε να 
επιλέξετε το μοντέλο και το έτος από τις πτυσσόμενες λίστες.

Αναζήτηση ανταλλακτικών 
Από τον πίνακα Αναζήτηση ανταλλακτικών, μπορείτε  
να εκτελέσετε αναζήτηση για ένα ανταλλακτικό  
χρησιμοποιώντας διάφορους τύπους αναζήτησης.  
Επίσης, μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση για ένα  
ανταλλακτικό σε όλους τους καταλόγους.

Κατάλογος οχημάτων
Από τον πίνακα Κατάλογος οχημάτων, μπορείτε να  
εμφανίσετε και να φιλτράρετε τα μοντέλα χρησιμοποιώντας 
μια προβολή γραφικού ή κειμένου.

Νέα συνεδρία
Με τον σύνδεσμο Νέα συνεδρία, μπορείτε να ανοίξετε  
μια νέα συνεδρία του Microcat Live στο πρόγραμμα  
περιήγησής σας.
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ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
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Η οθόνη Επιλογή ανταλλακτικών χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και 
την προσθήκη ανταλλακτικών στη Λίστα παραγγελιών και για τη μεταφορά 
ανταλλακτικών στο Σύστημα διαχείρισης αντιπροσώπων που διαθέτετε.

Αναζήτηση οχήματος 
Από τον πίνακα Αναζήτηση οχήματος, μπορείτε να  
εκτελείτε αναζήτηση με βάση τον Αριθμό πλαισίου ή τον 
Κωδικό μοντέλου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 
αναζήτηση με ένα μέρος του Αριθμού πλαισίου  
(τελευταίοι 8 χαρακτήρες) ή με την Ετικέτα πελάτη.

Αναζήτηση στον κατάλογο 
Από τον πίνακα Αναζήτηση στον κατάλογο, μπορείτε να 
επιλέξετε το μοντέλο και το έτος από τις πτυσσόμενες λίστες.

Πληροφορίες οχήματος 
Αν εκτελέσετε αναζήτηση οχήματος, εμφανίζονται στον 
πίνακα Πληροφορίες οχήματος όλες οι πληροφορίες  
που σχετίζονται με το επιλεγμένο όχημα. Αν εκτελέσετε 
αναζήτηση στον κατάλογο, μπορείτε να την κάνετε  
αποτελεσματικότερη επιλέγοντας τα κύρια χαρακτηριστικά 
του οχήματος από τις πτυσσόμενες λίστες.

Αναζήτηση ανταλλακτικών
Από τον πίνακα Αναζήτηση ανταλλακτικών, μπορείτε  
να εκτελέσετε αναζήτηση για ένα ανταλλακτικό  
χρησιμοποιώντας διάφορους τύπους αναζήτησης. Αν 
εκτελείτε αναζήτηση με βάση τον Κωδικό ανταλλακτικού, 
πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους κωδικούς  
ανταλλακτικών, χωρισμένους με ένα κενό. Αν εκτελείτε 
αναζήτηση με βάση την περιγραφή, πληκτρολογήστε  
μία ή πολλές λέξεις με οποιαδήποτε σειρά.

Λίστα γραφικών
Από τον πίνακα Λίστα γραφικών, μπορείτε να περιηγηθείτε 
στη λίστα χρησιμοποιώντας μια προβολή γραφικού ή  
κειμένου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο  
Φίλτρο για να μειώσετε τον αριθμό των ενοτήτων  
ή των αποτελεσμάτων αναζήτησης.
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ
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Η οθόνη Παραγγελίες χρησιμοποιείται για την οριστικοποίηση της Λίστας  
παραγγελιών σας, την εκτύπωση ή την αποστολή με e-mail μιας Λίστας  
παραγγελιών ή για τη μεταφορά της στο Σύστημα διαχείρισης  
αντιπροσώπων που διαθέτετε.
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Γραμμή πλοήγησης
Χρησιμοποιήστε τη Γραμμή πλοήγησης στην κορυφή 
της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη 
Παραγγελίες.

Καρτέλες παραγγελιών
Από τις καρτέλες παραγγελιών, μπορείτε να παρακολουθείτε 
τις παραγγελίες σας ή να ετοιμάζετε νέες παραγγελίες. 
Στην καρτέλα Ιστορικό παραγγελιών εμφανίζονται όλες  
οι παραγγελίες σας και η κατάστασή τους.

Στοιχεία παραγγελίας
Στην καρτέλα Στοιχεία παραγγελίας εμφανίζονται 
πληροφορίες όπως αριθμοί ανταλλακτικών, περιγραφές 
και ποσότητες. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε σε μια 
παραγγελία στοιχεία για τον πελάτη ή την παράδοση.

Επιλογές παραγγελίας
Οι επιλογές της παραγγελίας, όπως το επίπεδο τιμής  
ή ο τύπος παραγγελίας, μπορούν να οριστούν από τις 
πτυσσόμενες λίστες. Επίσης, στη Λίστα παραγγελιών  
μπορείτε να αποκρύψετε τις πληροφορίες τιμολόγησης.

Κουμπιά Λίστας παραγγελιών
Με τα κουμπιά Αποθήκευση, Εκτύπωση και Αποστολή 
e-mail, μπορείτε να οριστικοποιήσετε τη Λίστα  
παραγγελιών σας. Επίσης, μπορείτε να μεταφέρετε τη 
Λίστα παραγγελιών στο Σύστημα διαχείρισης αντιπροσώπων 
που διαθέτετε. Στη γραμμή κατάστασης κάτω από τα  
κουμπιά της Λίστας παραγγελιών, εμφανίζονται  
πληροφορίες για τη σύνδεση DMS σας.
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ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
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ΚΆΡΤΆ ΓΡΉΓΟΡΉΣ ΆΝΆΦΟΡΆΣ

Προσθήκη σημείωσης γι'αυτό το τμήμα.

Προσθέστε αυτό το τμήμα στα αγαπημένα σας.

Εκτύπωση της εικόνας.

Αποστολή της εικόνας με e-mail.

Μετακίνηση της εικόνας σε κάθε κατεύθυνση. 

Εμφάνιση των ανταλλακτικών σύμφωνα με 
το όχημα στο οποίο ανήκουν.
Αντιστροφή της λίστας ανταλλακτικών 
στη Λίστα παραγγελιών.

Αποθήκευση της λίστας παραγγελιών.

Εκκαθάριση της Λίστας παραγγελιών.

Αποστολή της λίστας παραγγελιών με e-mail.

Εκτύπωση της Λίστας παραγγελιών.

Διαγραφή της παραγγελίας.

Μεταφορά της Λίστας παραγγελιών στο DMS σας.

Επιστροφή κατά ένα επίπεδο.

Εμφάνιση όλων των ενοτήτων στον 
κατάλογο σε προβολή φιλμ.

Εμφάνιση ή απόκρυψη αγαπημένων.

Εμφάνιση χωρισμένης οθόνης.

Εμφάνιση ή απόκρυψη πληροφοριών οχήματος.

Κάντε κλικ για περισσότερες επιλογές φίλτρου.

Εμφάνιση γραφικής όψης του ευρετηρίου.

Εμφάνιση όψης του ευρετηρίου με βάση το κείμενο.

Ανακτήστε ή διαγράψτε τις ετικέτες πελατών.

Επαναφορά των πληροφοριών οχήματος.

Εκτύπωση των πληροφοριών οχήματος.

Αποστολή των πληροφοριών οχήματος μέσω e-mail.

Προσθήκη σημείωσης.

Εντοπισμός οχήματος

Επιλογή ανταλλακτικών Παραγγελίες

Συμβουλές απεικόνισης

Πατήστε το εικονίδιο              για να αποκτήσετε πρόσβαση σε 
πόρους υποστήριξης και να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις σας. 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
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Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στο εικονίδιο πληροφοριών 
για να εμφανιστεί μια χρήσιμη συμβουλή.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΘΟΝΗΣ
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ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
Τηλέφωνο: +1 888 929 5599
E-mail: help@microcat.net

ΕΥΡΏΠΗ/ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ/ΑΦΡΙΚΗ
Τηλέφωνο: +44 1223 896920
E-mail: service@ifmeurope.com

ΑΣΙΑ-ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
Τηλέφωνο: +61 3 9552 6300
E-mail: service@infomedia.com.au

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ:

Περισσότερη ισχύς, μεγαλύτερη παραγωγικότητα


