
Η οθόνη «Επιλογή παραγγελίας» είναι η πρώτη οθόνη που βλέπετε μετά τη σύνδεσή σας στη Διαχείριση 

παραγγελιών. Δείτε μια περίληψη των παραγγελιών σας, καθώς και την κατάστασή τους.

Η Διαχείριση παραγγελιών της Infomedia σάς παρέχει πλήρη έλεγχο των παραγγελιών των πελατών σας. 

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη Διαχείριση παραγγελιών από τη σελίδα προορισμού της Infomedia. 

Προτού ξεκινήσουμε, ρίξτε μια ματιά στις κύριες οθόνες.
Στην καρτέλα «Επιλογή παραγγελίας» μπορείτε 

να προβάλετε και να παρακολουθείτε όλες τις 

παραγγελίες σας.

Αναζητήστε παραγγελίες χρησιμοποιώντας το 

όνομα πελάτη ή τον αριθμό παραγγελίας.

Προβάλετε τα στοιχεία της παραγγελίας, 

όπως τον αριθμό εντολής αγοράς, τον  

πελάτη, την ημερομηνία και την κατάσταση 

της παραγγελίας.

Πατήστε μια παραγγελία οποιαδήποτε στιγμή 

για να δείτε τα εκάστοτε στοιχεία και για να 

διεκπεραιώσετε την παραγγελία.

Πατήστε τους συνδέσμους «Ημερομηνία»  

ή «Κατάσταση» για να εμφανίσετε τις  

προηγμένες επιλογές φιλτραρίσματος.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
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Με την καρτέλα «Στοιχεία παραγγελίας» μπορείτε να 
προβάλετε μια παραγγελία και να την υποβάλετε  
σε επεξεργασία. Δείτε τα στοιχεία πελάτη και τα 
στοιχεία αποστολής.

Προβάλετε τα στοιχεία των ανταλλακτικών, όπως τον 
αριθμό ανταλλακτικού, την περιγραφή, την κατάσταση  
και την τιμή. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για τα 
ανταλλακτικά που θέλετε να υποβάλετε σε επεξεργασία.

Αλλάξτε την κατάσταση των ελεγμένων  
ανταλλακτικών και επιλέξτε μια ημερομηνία.  
Για να προσθέσετε περισσότερα ανταλλακτικά στην  
παραγγελία, πατήστε «Προσθήκη ανταλλακτικού».

Βεβαιωθείτε ότι η Διαχείριση παραγγελιών είναι 
συνδεδεμένη στο Infomedia DMSi.

Πατήστε το εικονίδιο        για να εκτυπώσετε μια 
παραγγελία ή για να στείλετε e-mail στον πελάτη 
σας σχετικά με μια ενημέρωση της κατάστασης της 
παραγγελίας. 

Προβάλετε τις σημειώσεις παραγγελίας από τους 
πελάτες σας.

Μεταφέρετε τα ανταλλακτικά απευθείας στο δικό 
σας DMS. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια 
παραγγελία οποιαδήποτε στιγμή.
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Η οθόνη «Στοιχεία παραγγελίας» χρησιμοποιείται για την προβολή και την διεκπεραίωση των παραγγελιών. 

Απλά πατήστε το σύνδεσμο «Κατάσταση», για να αλλάξετε την κατάσταση μιας παραγγελίας. Μπορείτε να 

εκτυπώσετε και να μεταφέρετε μια παραγγελία ή μπορείτε να την αποστείλετε μέσω e-mail.  

Όταν αποθηκεύετε μια παραγγελία, το Ίχνος ελέγχου καταγράφει την εργασία σας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
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Η οθόνη Ρυθμίσεις χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ειδοποιήσεων νέων παραγγελιών μέσω e-mail 

και για τη ρύθμιση της ενσωμάτωσης με το DMS.
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Πατήστε το εικονίδιο       για να μεταβείτε στην  

οθόνη Ρυθμίσεις. 

Πατήστε Επεξεργασία για να καταχωρήσετε  

τις ρυθμίσεις σας και, στη συνέχεια, πατήστε  
Αποθήκευση.

Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις e-mail μέσω του 

διακόπτη «Ναι» και καταχωρήστε τη διεύθυνση 

e-mail. Μπορείτε να καταχωρήσετε περισσότερες 

διευθύνσεις e-mail.

Επιλέξτε τον Τύπο ενσωμάτωσης DMSi και  

επιλέξτε από τις Διαθέσιμες συνδέσεις.

Για να λειτουργήσει η ενσωμάτωση DMS με τη  

Διαχείριση παραγγελιών, το Infomedia DMSi πρέπει 

να έχει εγκατασταθεί και πρέπει να έχει ρυθμιστεί 

για ενσωμάτωση με το Microcat EPC. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την  

ενσωμάτωση στο DMS, ανατρέξτε στον Οδηγό  

Διαχείρισης παραγγελιών DMS στον κόμβο  

πολυμέσων: https://media.infomedia.com.au.

4

3

1

2

https://media.infomedia.com.au/el/?product=market

