Stručný průvodce e-shopem
Pokud jste již obdrželi přihlašovací údaje, přejděte
na mojeTekoo.cz

Krok 1

V pravém horním rohu vyplňte Vaše ID (zpravidla
Vaše číslo odběratele) a heslo, které jste obdrželi
e-mailem a zvolte Přihlásit.

Krok 2

Ve středové části se objeví tabulka. Pokud můžete
objednat, budete vyzváni, abyste výběrem data
dokončili přihlášení. Vybrané datum, bude
v případě vytvoření objednávky Vaším dnem
dodání.

Pokud není žádné datum aktivní, je možné
přihlášení dokončit kliknutím na tlačítko
Přihlásit se. V tomto případě slouží e-shop pouze
k prohlížení produktů a nebude možné vytvořit
objednávku.

Krok 3

Vyberte zboží a vložte ho do košíku, viz. informace
vpravo ->.

Krok 4

Zobrazte košík, zkontrolujte vybrané zboží a
odešlete objednávku. Po odeslání objednávky
obdržíte potvrzovací e-mail. Jeden e-mail,
s přesnými informacemi o množství, obdržíte ještě
přímo při vychystání zboží Objednávku a její stav
je možno kontrolovat v záložce Můj účet / Historie
objednávek.
V případě technických problémů nebo
dotazů nás kontaktujte na zákaznické lince
+420 572 610 200 nebo objednávky@tekoo.cz.

Záložka Produkty – záložka Šablony – tvorba šablon, jejich úprava a použití (vložení celé nebo její části do košíku). V košíku se
zobrazují vybrané položky průběžně po přidání. Pro dokončení objednávky klikněte na tlačítko Zobrazit košík. V této fázi je možné
provést kontrolu a poslední úpravy před potvrzením objednávky. Záložka Můj účet – v Nastavení můžete upravit svou
emailovou adresu, některé výchozí hodnoty a případně změnit heslo. Historie objednávek Vám umožňuje sledovat a zobrazit
objednávky ze všech prodejních kanálů. Možný je náhled dodacích listů a faktur, které lze exportovat do Vašeho systému. Import
objednávek slouží k propojení aplikací pro ještě rychlejší a přesnější objednání.

Informace a funkce
Identifikace zákazníka, datum
dodání, hodnota zboží
vloženého do košíku a možnost
Odhlásit se.

Rychlé vyhledávání
Pro vyhledání produktů
můžete použít část
názvu, více
vyhledávacích slov
nebo katalogové číslo.

Produktový strom
Produkty můžete
vyhledávat
procházením
jednotlivých kategorií,
postupným propadáním
se do nejnižších úrovní.
Pro zobrazení celého
sortimentu bez
zařazení do kategorií,
zvolte nejvyšší
kategorii Vše.

Přehled položek
Kliknutím na skupinu
produktů se Vám
zobrazí příslušný
přehled položek.
Položky je možné řadit
podle ceny,
katalogového čísla nebo
názvu. Zobrazení je
možné přepínat mezi
řádkovým seznamem
nebo katalogem
s většími obrázky. Zboží
můžete vkládat do
košíku nebo šablony. Po
klepnutí na název nebo
obrázek produktu se
otevře detail položky
s dalšími informacemi.

Spodní lišta s informacemi
O firmě Vás přesměruje na www.tekoo.cz V Obchodních podmínkách naleznete i reklamační řád. Kontakt Vám umožní nás
kontaktovat v případě potřeby. V Nápovědě jsou k dospozici stručný průvodce a instruktážní video.
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