
5/22/2019 Οδηγός καταχώρησης παραγγελίας στο B2B - Έγγραφα Google

https://docs.google.com/document/d/1CFjmdN3p3c8UjDFFHaZ8SzmFURZxBQuHkFIk4AAR33o/edit 1/7

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟ Β2Β 
 
Βήμα 1 - Νέα παραγγελία 
 

 
 
Στην καρτέλα “Παραγγελίες” πατήστε στο κουμπί “Νέα” για να ξεκινήσετε μια καινούρια            
παραγγελία. 
 
 
Βήμα 2 - Επιλογή υποκαταστήματος 
 

 
 
Αφού μπείτε στη οθόνη παραγγελίας, επιλέξτε το υποκατάστημα για το οποίο είναι η             
παραγγελία. Θα εμφανιστούν υποκαταστήματα στις επιλογές εφόσον είναι διαθέσιμα, αλλιώς          
το πεδίο παραμένει κενό. 
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Βήμα 3 - Επιλογή τρόπου αποστολής 
 

 
 
Επιλέξτε έναν από τους διαθέσιμους τρόπους αποστολής. Μετά τον υπολογισμό (σε           
επόμενο βήμα) θα επιλεγεί ο μεταφορέας που έχετε δηλώσει ότι σας εξυπηρετεί καλύτερα. 
 
Βήμα 4 - Εισαγωγή είδους στη παραγγελία 

 
 
Πατήστε το εικονίδιο “+” για να προσθέσετε νέο είδος στη παραγγελία σας. 

 
Εάν έχετε προσθέσει κάποιο προϊόν που θέλετε να αφαιρέσετε, αντιστόιχως επιλέγετε 
το προϊόν και πατάτε το εικονίδιο “-” 
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Βήμα 5 - Αναζήτηση προϊόντων 
 

 
 
Στο πεδίο “Αναζήτηση” γράψτε το προϊόν που αναζητάτε. Μετά την εισαγωγή του κειμένου 
πατήστε “Αναζήτηση” για να δείτε τα αποτελέσματα. 
 

Αναζητήστε το όνομα του προϊόντος ή την δραστική ουσία (αν πρόκειται για            
φαρμακευτικό προϊόν). Ακόμα μπορείτε να εισάγετε άλλες λέξεις κλειδιά για να           
εντοπίσετε το προϊόν που σας ενδιαφέρει.  

Π.χ. θα μπορούσατε να γράψετε “leishmania” ή “dirofilaria” ή οποιοδήποτε άλλο λεκτικό            
διευκολύνει την αναζήτηση σας. 
 
Καθημερινά, εμπλουτίζουμε τη βάση δεδομένων της εταιρείας μας, ώστε τα αποτελέσματα           
από τις αναζητήσεις σε λέξεις κλειδιά, να είναι πιο συναφή και να βελτιώνονται συνεχώς. 
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Βήμα 6 - Επιλογή προϊόντων 
 

 
 
Αφού εμφανιστούν τα αποτελέσματα, επιλέξτε πιο προϊόν σας ενδιαφέρει και          
πληκτρολογήστε την επιθυμητή ποσότητα. Αφού ολοκληρώσετε, πατήστε το κουμπί         
“Εφαρμογή” ώστε τα προϊόντα να προστεθούν στη παραγγελία σας. 
 

Στο ευρετήριο μπορείτε να κάνετε πολλαπλές αναζητήσεις και πολλαπλές επιλογές          
ειδών και ποσοτήτων μέχρι να πατήσετε το κουμπί “Εφαρμογή”. Το σύνολο των            
επιλογών σας εμφανίζεται αριστερά από το κουμπί “Εφαρμογή”. 

 
Βήμα 7 - Υπολογισμός παραγγελίας 
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Μετά την εφαρμογή, θα εμφανιστούν όλα τα είδη που επιλέξατε στην παραγγελία σας.             
Πατήστε το κουμπί “Υπολογισμός” και θα εμφανιστούν οι τιμές, οι εκπτώσεις και οι αξίες της               
παραγγελίας σας.  
 

Μπορείτε να επαναλάβετε τα βήματα εισαγωγής ειδών και υπολογισμού, όσες          
φορές χρειαστεί μέχρι να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας. Μετά από κάθε           
κίνηση πατήστε ”Υπολογισμό” ώστε να ανανεωθούν τα δεδομένα. 

 
 

 
 
Βήμα 8 - Καταχώρηση παραγγελίας 
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Εάν έχετε τελείωσει με την προσθήκη προϊόντων και θέλετε να ολοκληρώσετε την            
παραγγελία σας, πατήστε το κουμπί “Καταχώρηση”. 
 

 
 
Θα λάβετε μήνυμα ότι η παραγγελία σας έχει καταχωρηθεί με επιτυχία και ότι τα δεδομένα               
έχουν αποθηκευτεί. 
 
Στη συνέχεια, πατήστε στην επιλογή “Ευρετήριο” για να επιστρέψετε στην οθόνη των            
παραγγελιών. 
 
Βήμα 8 - Εμφάνιση παραγγελίας 
 

 
 
Για να δείτε τις παραγγελίες σας, επιλέξτε το εύρος των ημερομηνιών που επιθυμείτε και              
μετά πατήστε το κουμπί “Ευρετήριο” ώστε να εμφανιστούν οι παραγγελίες σας. Θα            
εμφανιστούν όλες οι παραγγελίες που έχετε καταχωρήσει καθώς και η κατάσταση τους. 
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Για την παραγγελία που μόλις καταχωρήσατε, θα εμφανιστεί με την κατάσταση “Μη            
εγκεκριμένο”.  
 

 
 

Όσο η παραγγελία σας βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης, μπορείτε να την           
επεξεργαστείτε, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε προϊόντα. Μετά από 30 λεπτά η            
παραγγελία σας θα εγκριθεί αυτόματα εκτός αν εσείς έχετε γράψει στις           
παρατηρήσεις να εγκριθεί άμεσα ή αργότερα. 

 
 
Βήμα 9 - Έγγριση παραγγελίας 
 

 
 
Πλέον, η παραγγελία σας είναι σε διαδικασία συλλογής και αποστολής. Πατώντας ανανέωση,            
μπορείτε να δείτε αν έχει αλλάξει η κατάσταση της παραγγελίας σας. Όταν αποσταλλεί θα              
εμφανιστεί η κατάσταση "Εκτελεσμένο". 
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