
1.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  
ÚJ FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA
A Microcat Market segít az alkatrészek hatékony keresésében és megrendelésében. 

Vessen egy pillantást a fő képernyőkre.

JÁRMŰ AZONOSÍTÁSA
Első lépésként azonosítson egy járművet. Ehhez adja meg a járműazonosító számot a  
Jármű keresőmezőben.

Végiglapozhatja a fő képernyőket.

Járművet azonosíthat  
járműazonosító szám vagy részleges 
járműazonosító szám alapján.

A Járműelőzmények segítségével 
könnyen betölthet egy korábbi  
járművet.

Megtekintheti az Aktív munkákat, 
és újratölthet egy folyamatban  
lévő munkát.
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HASZNOS TUDNIVALÓK:
• Használja a           ikonokat, hogy rácsnézetről listanézetre váltson a  
 Járműindex megtekintéséhez.

• A beállítások és az oktatási erőforrások eléréséhez kattintson a      ikonra.
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2.

ALKATRÉSZEK KIVÁLASZTÁSA
Az intuitív keresési beállításoknak köszönhetően gyorsan és hatékonyan megtalálhatja a  
kívánt alkatrészeket. Hozzáadhat alkatrészeket a megrendeléshez, és bármikor megtekintheti 
a bevásárlókosarat. 

Bármikor megtekintheti a  
jármű-információkat.

Rákereshet alkatrészekre  
alkatrészleírás, cikkszám,  
illetve alkatrészkód alapján.

Az illusztrációkhoz kapcsolódó  
ikonokkal átméretezheti az  
illusztrációkat, és kinyomtathat 
képeket.

Elkezdhet egy új munkát, hozzáférhet 
az aktív munkákhoz, és megtekintheti 
a bevásárlókosarat.

Az ikonokkal az előző vagy a  
következő képre léphet.

Az alkatrészadatok megjelenítéséhez 
és az alkatrész megrendeléséhez 
kattintson az illusztráció  
hivatkozási számára.
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HASZNOS TUDNIVALÓK:
• A jármű-információk kibontásához vagy bezárásához kattintson a       ikonra.

• Kattintson a       ikonra, hogy visszalépjen egy szintet.
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3.

MEGRENDELÉSEK
A Megrendelések képernyőn tudja véglegesíteni, elküldeni és nyomon követni a megrendeléseket. 
A Megrendelésrészletek lapon megtekintheti és szerkesztheti a megrendelésrészleteket.  
A Mentett megrendelések lapon megjelenik az elküldött megrendelések valós idejű állapota.

A Megrendelések képernyőt elérheti 
a navigációs sávból.

Megtekintheti és szerkesztheti a 
megrendelést a Megrendelésrészletek 
lapon. Nyomon követheti a mentett 
megrendeléseket a Mentett  
megrendelések lapon.

Megtekintheti vagy szerkesztheti 
az ügyféladatokat, és megadhat 
PO-számot.

Kinyomtathatja, törölheti vagy  
eltávolíthatja a megrendelést.

Rendezheti az alkatrészeket,  
hozzáadhat új járművet a munkához, 
illetve elkezdhet egy új munkát.

Hozzáadhat alkatrészeket  
közvetlenül a megrendeléshez.

Mentheti a megrendelést,  
vagy leadhatja a megrendelést  
a kereskedőnél. 
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HASZNOS TUDNIVALÓK:
• Alkatrész-illusztrációk megtekintéséhez kattintson a       ikonra.

• Tétel megrendelésből való törléséhez kattintson a      ikonra. 
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FŐ FUNKCIÓK

GLOBÁLIS KERESÉS
A Globális keresés mező segítségével rákereshet 

alkatrészleírásra, cikkszámra vagy alkatrészkódra  
az alkatrészkeresési típus kiválasztása nélkül.

Azonosíthat például egy járművet járműazonosító 
szám szerint, és megadhat egy alkatrészleírást 
vagy cikkszámot a Globális keresés mezőben. 

Ezután nyomja meg az Enter gombot a  
billentyűzeten, vagy kattintson a keresőikonra.

Tetszeni fog, ígérjük!

AKTÍV MUNKÁK
Valahányszor beazonosít egy járművet és 
alkatrészeket rendel hozzá, a munka aktív 

munkaként elmentésre kerül.

Ez azt jelenti, hogy könnyedén válthat egyik 
munkáról a másikra, anélkül, hogy újabb  
böngészőablakokat kellene megnyitnia.

BEVÁSÁRLÓKOSÁR
A Bevásárlókosár segítségével pillanatképet 

tekinthet meg a megrendelésben  
szereplő alkatrészekről.

Módosíthatja a mennyiséget, vagy törölhet 
tételeket. A Megrendelés véglegesítése  
gombra kattintva ezután átválthat a  

Megrendelések képernyőre.

Rengeteg időt takaríthat így meg!


