Vážení obchodní přátelé,
V rámci zkvalitňování našich služeb jsme pro vás připravili novou formu ceníku
–> NABÍDKOVNÍK.
Tato nová forma ceníku je mnohem přehlednější a ušetří vám spoustu času.
V NABÍDKOVNÍKU si například můžete sami vytvořit cenovou nabídku až o 100
položkách a to jak ve vašich, tak i v ceníkových cenách. Jediné, co k tomu
potřebujete, jsou objednací kódy. Ty lze rychle a přehledně nalézt v našich
interaktivních PDF katalozích.
Aby byl pro vás přechod na nový typ ceníku co nejméně náročný, připravili
jsme pro vás návod:
1. Nejdříve si do PC stáhněte NABÍDKOVNÍK.xls a interaktivní katalog
v PDF (např. PP&PE). Naleznete je na www.titan-plastimex.cz v sekci
„Ke stažení“. Pokud soubory nebudou staženy a uloženy do PC,
nebudou pracovat správně.
2. V případě, že neznáte objednací kódy, si otevřete interaktivní PDF
katalog. V něm se pohybujete pomocí interaktivních tlačítek, na které
stačí pouze kliknout.

3. Kód vybrané položky zkopírujte pomocí kláves CTRL+C

4. Otevřete si NABÍDKOVNÍK.xls a pro nabídku zvolte možnost
„nabídkovník“.

5. Pomocí kláves CTRL+ V do kolonky „Zadej kód“ vložte zkopírovaný
objednací kód (nebo jej do ní jednoduše napište). Následně do vedlejší
buňky zadejte požadované množství. NABÍDKOVNÍK automaticky vyplní
ostatní políčka a spočítá cenu.

6. Takto postupujte i v případě ostatních položek.
7. Pokud se namísto čísla v kolonce „cena celkem“ (nebo kdekoli jinde)
zobrazí znak „N#A“, udělali jste chybu v objednacím kódu nebo se
jedná o položku, která není standardně v nabídce. V tomto případě nás
prosím kontaktujte.
8. S kompletně vyplněnou tabulkou lze dál pracovat – můžete ji celou
(nebo pouze část, např. jen objednací kód a množství) zkopírovat a
vložit do vlastního xls souboru nebo ji můžete importovat do Vašeho
systému.
9. NABÍDKOVNÍK.xls obsahuje také známé funkce, jakými jsou „Vyhledat
cenu dle kódu“ a možnost zadaní zákaznických slev, které se promítnou
do výsledných cen. Tyto funkce zůstaly nezměněny a pracují tak, jak
jste zvyklí.

V případě jakýchkoliv dotazů či jiných požadavků nás kontaktujte na telefonním čísle
603 871 780.
Váš team TITAN-PLASTIMEX s.r.o.

