Aplikace eLindström
Nová objednávka:
pro nového zaměstnance

Po kliknutí na tlačítko „Nová objednávka“ se dostanete do formuláře, který Vám umožní vytvořit objednávku pracovních oděvů
pro vaše zaměstnance.

Při zadávání nového zaměstnance vyplňte
jméno, příjmení, pohlaví a poku využíváte
skříňkový systém vyberete volnou skříňku. Pokud jste s nastavili Katalog pracovních pozic je
také možné zadat pracovní pozici nové zaměstnance. A kliknout na tlačítko „Další“.

Aplikace eLindström
Nová objednávka
pro nového zaměstnance

Při vytváření objednávky pro nové zaměstnance,
zadejte potřebné pracovní oděvy, velikost a počet
kusů. Nakonec klikněte na tlačítko „Objednávka“
ve spodní části objednávacího formuláře.

Aplikace eLindström
Nová objednávka:
pro stávajícího zaměstnance

Při vytváření objednávky pro nové zaměstnance,
zadejte potřebné pracovní oděvy, velikost a počet
kusů. Nakonec klikněte na tlačítko „Objednávka“
ve spodní části objednávacího formuláře.

Vyberte ze seznamu stávajících zaměstnanců, pro kterého chci doobjednat a kliknu na tlačítko „Pokračovat“ .

Aplikace eLindström
Nová objednávka
pro stávajícího zaměstnance

Z nabídky používaných pracovních oděvů vyberte
konkrétní oděv, který chci objednat a kliknu na tlačítko „Přidat do objednávky“.
Můžete také přidat nový produkt: klikněte na vybraný
produkt ve spodní části obrazovky, který chcete přidat zvolte velikost, a počet kusů a opět zmáčkněte
„Přidat do objednávky“.
Po zmáčknutí tlačítka „Přidat do objednávky“ můžete
stále pokračovat s výběrem dalších oděvů, případně
navýšit počet již objednaných oděvů.

Pokud chcete na objednávaný pracovní oděv přidat
i logo, nechte zaškrtnutou možnost „Včetně loga“.
eLindström by měl také zobrazit náhled zvoleného
loga.
Pokud se Vám u vybraného oděvu nezobrazuje
možnost volby velikosti, klikněte na název oděvu a
v nově otevřeném okně zvolte potřebnou velikost.

Aplikace eLindström
Nová objednávka:
Přehled objednávky
Přehled objednávky získáte kliknutím na ikonku nákupního košíku v pravém horním rohu obrazovky. Zde je také možné navýšit/snížit počet kusů objednaných pracovních oděvů nebo oděv
z objednávky odstranit.
Po kliknutí na tlačítko ´“Další“ potvrdíte údaje o dodání, případně můžete zapsat Váš komentář/ požadavek či označení objednávky do pole „Referenční číslo nebo dodejka“.
Kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ zašlete objednávku na zákaznický servis. Obratem Vám bude
zaslán e-mail s potvrzením a shrnutím objednávky a po její kontrole bude objednávka zpracována. Již v tuto chvíli uvidíte Vaši novou objednávku v přehledu Vašich objednávek.

