
1.

ALOITUSOPAS
Microcat Market auttaa sinua löytämään ja tilaamaan osia entistäkin tehokkaammin.  

Katsotaan aluksi päänäyttöjä.

TUNNISTA AJONEUVO
Aloita tunnistamalla ajoneuvo VIN-numeron perusteella Ajoneuvo-kentässä. Selaa päänäyttöjä.

Tunnista ajoneuvo VIN-numeron tai 
osittaisen VIN-numeron perusteella.

Käytä Ajoneuvon historiaa, kun 
haluat ladata ajoneuvon nopeasti 
uudelleen.

Tarkastele aktiivisia töitä ja lataa 
käynnissä oleva työ uudelleen.
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HYVÄ TIETÄÄ:
• Napsauta            -kuvakkeita, jos haluat vaihtaa ajoneuvoluettelon ruudukosta  
 listanäkymään.

• Voit käyttää asetuksia ja koulutusresursseja napsauttamalla      -kuvaketta.
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2.

VALITSE OSAT
Etsi haluamasi osat nopeasti ja tarkasti intuitiivisilla hakuvaihtoehdoilla. Lisää osia tilaukseen 
ja näytä ostoskärry milloin tahansa. 

Näytä ajoneuvon tiedot milloin 
tahansa.

Hae osia osan kuvauksen,  
osanumeron tai osakoodin mukaan.

Muuta kuvien kokoa ja tulosta kuvia 
kuvien kuvakkeilla.

Aloita uusi työ, käytä aktiivisia töitä 
ja näytä ostoskärry.

Navigoi edelliseen tai seuraavaan 
kuvaan kuvakkeilla.

Näytä Osatiedot-kortti ja tilaa osa 
napsauttamalla kuvan viitettä.
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HYVÄ TIETÄÄ:
• Voit laajentaa tai supistaa ajoneuvon tiedot napsauttamalla       -kuvaketta.

• Voit palata askeleen taaksepäin napsauttamalla       -kuvaketta.
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3.

TILAUKSET
Tilaukset-näytössä voi viimeistellä, lähettää ja seurata tilauksia. 
Tilauksen yksityiskohdat -välilehdellä voit tarkastella tilausta ja muokata tilauksen tietoja.  
Tallennetut tilaukset -välilehdellä näet lähettämiesi tilausten tilan reaaliajassa.

Käytä navigointipalkkia  
Tilaukset-näytön avaamiseen.

Tarkastele ja muokkaa tilausta 
Tilauksen yksityiskohdat -välilehdellä. 
Seuraa lähettämiäsi tilauksia  
Tallennetut tilaukset -välilehdellä.

Tarkastele tai muokkaa asiakkaan 
tietoja ja syötä hankintatilauksen 
numero.

Tulosta, tyhjennä tai poista tilauksesi.

Lajittele osat, lisää ajoneuvo  
työhön tai aloita uusi työ.

Lisää osia suoraan tilaukseen.

Tallenna tilaus tai lähetä tilaus 
liikkeeseen. 
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HYVÄ TIETÄÄ:
• Voit näyttää osan kuvan napsauttamalla       -kuvaketta.

• Voit poistaa kohteen tilauksesta napsauttamalla       -kuvaketta. 
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KESKEISET OMINAISUUDET

YLEISHAKU
Yleishaku-ruudussa voit hakea osan  

kuvauksella, osanumerolla tai osakoodilla 
valitsematta osahaun tyyppiä.

Voit esimerkiksi tunnistaa ajoneuvon 
VIN-numeron perusteella ja syöttää osan 

kuvauksen tai osanumeron Yleishaku-ruutuun. 
Paina sitten Enter-painiketta tai  

hakukuvaketta.

Tulet varmasti pitämään siitä!

AKTIIVISET TYÖT
Aina kun tunnistat ajoneuvon ja  

tilaat joitain osia, työsi tallennetaan  
aktiivisena työnä.

Tämä tarkoittaa, että voit siirtyä yhdestä 
työstä toiseen avaamatta uusia  

välilehtiä selaimessa.

OSTOSKÄRRY
Ostoskärryn avulla voi tarkistaa  

tilaukseen kuuluvat osat.

Voit muuttaa määriä tai poistaa kohteita. 
Napsauta lopuksi Viimeistele tilaus,  

niin siirryt Tilaukset-näyttöön.

Tämä säästää huomattavasti aikaa.


