Rozwiązania technologiczne VWR®
- więcej niż tylko strona internetowa

Ekran powitalny
Po zalogowaniu się na pl.vwr.com, użytkownik zostaje przekierowany na stronę powitalną interfejsu VWR. Opcje
widoczne na tym ekranie dostępne są również dla użytkownika w każdym momencie po kliknięciu ikony „Moje Konto”
w prawym górnym narożniku strony.

Oprócz wyszukiwarki produktów, dla użytkownika dostępne są dodatkowe opcje konta:
• Status Zamówienia
• Listy zakupów
• Katalogi Niestandardowe
• Moje Zapytania

Wyszukiwanie
Platforma internetowa VWR zapewnia szereg typowych dla e-commerce rozwiązań, np. przeglądanie
szczegółowych informacji produktowych oraz pobieranie dokumentacji dotyczącej danego produktu.
Okno wyszukiwania pozwala na wyszukiwanie produktów po wpisaniu:
• Numeru
katalogowego
VWR
• Numeru
katalogowego
Producenta
• Słów kluczowych
• Nazw Producentów
• Numeru CAS

Katalogi niestandardowe
Katalog niestandardowy to specjalna lista zakupów tworzona
przez administratora systemu VWR, która jest widoczna dla
wszystkich użytkowników danej Organizacji. Artykuły zawarte
w katalogu wyróżnione są innym kolorem, który widoczny jest
w wynikach wyszukiwania, na stronach produktowych oraz
w Koszyku. Aby skorzystać z Katalogu niestandardowego, należy
wybrać tę opcję a następnie kliknąć na nazwę katalogu.

Po otwarciu się listy produktów, wystarczy wpisać liczbę większą niż 0 przy artykule, który chcemy dodać
do Koszyka, a następnie kliknąć „Dodaj do Koszyka”.

Administratorem listy jest VWR. Wszelkie zmiany na liście następują po uzgodnieniu jej zawartości
przez obie strony.

Moje zapytania
Funkcja Moje Zapytania pozwala na pracę z ofertami jednorazowymi przygotowanymi przez VWR, które
w odróżnieniu o ustalonych, odnawialnych warunków handlowych, wymagają wprowadzenia do Koszyka
przy użyciu tej funkcji. Tylko w takiej sytuacji system
rozpoznaje ceny specjalne z danej oferty. Po wybraniu
opcji Moje Zapytania, pojawia się Centrum Ofert.

Centrum Ofert zapewnia wgląd w oferty o statusie Dostępne, Zamówione lub Po Upływie Ważności. Swoją
ofertę można również wyszukać używając jej numeru. Następnie należy wybrać odpowiednią ofertę oraz
dodać do koszyka bezpośrednio z wyników wyszukiwania lub po uprzednim wejściu w szczegóły oferty.

Wersja robocza oferty może być zapisana do opracowania w późniejszym terminie i dostępna jest w Centrum Ofert.

Wyszukana oferta prezentowana jest w postaci formularza, w którym wskazane są podstawowe dane
opisujące ofertę. Wybrane produkty, po uprzednim ich zaznaczeniu należy dodać do Koszyka. Klikając
Wyświetl/Drukuj można pobrać ofertę w oficjalnym formacie PDF.

Koszyk
Koszyk służy do przygotowania zestawu informacji, które następnie będą stanowić treść zamówienia.
W Koszyku, oprócz listy artykułów, zawarte są informacje o dostępności poszczególnych produktów
oraz wskazane są dostępne warunki handlowe (oferta, schemat rabatowy).

Z poziomu Koszyka można również przesłać bezpośrednio do VWR zapytanie ofertowe lub wygenerować
ofertę na zawartość Koszyka.

Zaimplementowany schemat rabatowy pozwala na korzystanie z szerokiej gamy produktów dostarczanych
przez VWR bez dodatkowego pytania o ofertę cenową oraz warunkuje sposób odczytywania cen przez
system.
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Status zamówienia
Status zamówienia pozawala na sprawdzanie aktualnego stanu
zamówienia oraz na pobranie dokumentacji załączonej do niego.
Wybranie opcji Status zamówienia powoduje przeniesienie
klienta do podstrony poświęconej złożonym zamówieniom.

Zamówienia można wyszukiwać po numerze zamówienia, zlecenia, faktury, produktu i zawężać je
stosując filtry.

Wybrane zamówienie, po kliknięciu w aktywny link, prezentowane jest w skompresowanej formie,
pozwalającej na sprawdzenie statusu wysyłki poszczególnych pozycji, pobranie dokumentacji oraz kopii
faktur wygenerowanych do zamówienia. Dodatkowo, z tego poziomu możliwe jest ponowne zamówienie
korzystając z historii zamówienia, anulowanie linii zamówienia jeśli produkt nie został wysłany z
magazynów VWR lub dokonanie zwrotu zamówionych produktów zgodnie z zasadami opisanymi przy tej
opcji.

Kontakt techniczny pl.vwr.com
E-mail: b2b.pl@vwr.com

Konsultacje dotyczące indywidualnych rozwiązań elektronicznych
Tel. kom.: +48 603 164 875
E-mail: grzegorz.puchala@vwr.com

