SNADNÉ ODESÍLÁNÍ POŽADAVKŮ
NA VELKOOBCHODNÍ ÚČTY
Zákaznický servis společnosti Infomedia vám zajisti nastavení a správu informací o velkoobchodních účtech pro systém
Microcat Market. Stačí, když odešlete své požadavky s podrobnostmi velkoobchodních účtů a uživatelů, a zákaznický servis tyto
požadavky zpracuje do dvou pracovních dnů.
Chcete-li přejít na obrazovku Nastavení velkoobchodního účtu, přihlaste se na vstupní stránce Infomedia pomocí svého uživatelského
jména a hesla pro systém Microcat. Poté spusťte aplikaci Správce objednávek. Kliknutím na ikonu
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přejděte na obrazovku Nastavení.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS
https://www.infomedia.com.au/contact/customer-support

POŽADAVEK NA NOVÝ
VELKOOBCHODNÍ ÚČET NEBO UŽIVATELE
Můžete požádat o přidání nového účtu pro automechanika nebo o přidání nového uživatele do existujícího velkoobchodního účtu.
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Kliknutím na ikonu
přejděte na
obrazovku Nastavení.

2

Vyberte kartu Nastavení velkoobchodního účtu.

3

V rozevíracím poli vyberte možnost Vytvořit
velkoobchodní účet a přidat uživatele.

4

Chcete-li přidat nového uživatele do existujícího
velkoobchodního účtu, vyberte přepínač Existující
velkoobchodní účet. Poté zadejte název účtu.

5

Zadejte všechny požadované podrobnosti nového
velkoobchodního účtu nebo nového uživatele.

6

Klikněte na tlačítko Odeslat. Chcete-li formulář
vymazat a odeslat další požadavek, klikněte na
tlačítko Vymazat vše.

Náš špičkový tým zákaznického servisu váš požadavek
zpracuje do dvou pracovních dnů.
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ZÁKAZNICKÝ SERVIS
https://www.infomedia.com.au/contact/customer-support

POŽADAVEK NA ÚPRAVU
VELKOOBCHODNÍHO ÚČTU NEBO UŽIVATELE
Můžete požádat o úpravu podrobností existujícího velkoobchodního účtu nebo existujícího uživatele.
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Kliknutím na ikonu
přejděte na
obrazovku Nastavení.

2

Vyberte kartu Nastavení velkoobchodního účtu.

3

V rozevíracím poli vyberte možnost Upravit
velkoobchodní účet a uživatele.

4

Zadejte název existujícího velkoobchodního účtu.

5

Upravte podrobnosti existujícího velkoobchodního
účtu nebo uživatele.

6

Klikněte na tlačítko Odeslat. Chcete-li formulář
vymazat a odeslat další požadavek, klikněte na
tlačítko Vymazat vše.

6

3

4

5

Náš špičkový tým zákaznického servisu váš požadavek
zpracuje do dvou pracovních dnů.
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ZÁKAZNICKÝ SERVIS
https://www.infomedia.com.au/contact/customer-support

