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System wspomagania sprzedaży firmy Carrum Marek Kwiecień został stworzony z myślą o sklepach
wędkarskich , które za jego pomocą otrzymują pełne informacje o ofercie handlowej , możliwość
śledzenia stanów magazynowch, rezerwację towarów ,statystyki własnych zamówień , analizę
najczęściej kupowanych produktów przez sklepy wędkarskie w Polsce , śledzenie statusu zamówień i
przesyłek . Aby móc korzystać z systemu ,należy dokonać rejestracji sklepu poprzez wypełnienie
formularza dostępnego z poziomu strony : http://www.cmk.carrum.pl/rejestracja/

Istnieje również możliwość przejścia do formularza rejestrowego z poziomu strony głównej :
www.cmk.carrum.pl . Uwaga należy poprawnie wypełnić formularz rejestracji oraz
dokumenty których wykaz znajduje się na stronie rejejstracji na adres firmy Carrum Marek Kwiecień
drogą faxową , elektroniczną e-mail ,bądź pocztą po weryfikacji przez naszych pracowników
zostanie w pełni aktywowane konto dostępowe do systemu CMK, o pełnej aktywacji i możliwości
używania naszego systemu poinformujemy państwa drogą elektroniczną. Od tej pory możecie
państwo się logować do naszego systemu i w pełni z niego korzystać. Informujemy ,że zamówienia
złożone każdego dnia do godziny 13:00 realizowane są w ciągu od 48 do 72 godzin wraz z czasem
dostawy.
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Jeżeli otrzymacie państwo potwierdzenie pełnej aktywacji konta prosimy o wpisanie adresu
www.cmk.carrum.pl , pod którym znajduje się system wspomagania sprdzaeży online CMK.
Następnym krokiem będzie logowanie w okienku LOGIN: podaje dane podane w formularzu
rejestracji , natomiast w okienku HASŁO podajemy ciąg znaków (hasło) podane podczas rejestracji
następnie naciskamy przycisk ZALOGUJ ,który znajduje się poniżej LOGINU i HASŁA .

SYSTEM INFORMACJI
Po poprawnym zalogowaniu się do systemu otwiera na m się główne okno programu wspomagania
sprzedaży. W głównym oknie widzicie państwo dział INFORMACJE. Są to wszystkie wiadomości,
promocje, prezentacje, informacje ,nowości przekazywane przez zespół pracowników naszej firmy .
W informacji znajdziecie Państwo bardzo dużo ciekawych informacji na temat naszych produktów i
współpracy z naszą firmą.
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WYSZUKIWARKA

Na lewym panelu znajdują się dwie zakładki :

WYSZUKIWARKA – pomocne narzędzie do szybkiej lokalizacji prodtuókw znajdujących sięw naszej
bazie produktowej . Wyszukiwarka znajduje produktów po następujących danych: Kody produktów,
ciąg trzech pierwszych znaków , ciąg znaków danej kategorii.
KATEGORIE – Baza produktów została podzielona na kategorroied upktowe , każda kategoria
zawiera listę produktów ,które możemy zamówić przez nasz system : podając ilość danych produktów
i naciskając przycisk z ikonką KOSZYKA.

LISTA PRODUKTÓW
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AKTUALNY STAN KOSZYKA

Po dodaniu różnych produktów z różnych kategorii możemy sprawdzić aktualny stan naszego
KOSZYKA , który znajduje się w górnej części naszego ekranu .

WYBRANA KATEGORIA PRODUKTÓW
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Po rozwinięciu danej kategorii produktów wyświetla się ekran na którym znajdują się
następujące pola w tabeli takie jak: kod produktu nazwa produktu , cena netto, cenna brutto,
podatek VAT, ilość zarezerwowanych towarów.
Magazyn – który podaje nam informacje oil ości dostępnej produktów , Ilość – rubryka w
którą należy wpisać ilość zamawianego towaru ,a następnie naciskamy IKONĘ koszyka . Zamówione
przez nas towary zostają automatycznie przenoszone do KOSZYKA naszych zakupów . Oczywiście

ILOŚĆ PRODUKTÓW W MAGAZYNIE
ILOŚĆ PRODUKTÓW KTÓRE MOŻEMY
ZAMÓWIĆ >>> KOSZYK

możemy przejść dalej do zakupów naciskając odpowiednią KATEGORIĘ PRODUKTÓW z lewego
panelu .
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Będą w danej KATEGORII produktowej istnieje możliwość dodania automatyczie w wybranej ilości
wszystkich produktów z kategorii poprzez podanie ilości w polu AUTOWYPEŁNIANIE .Następnie
naciskamy przycisk D ODAJ PRODUKTY. Określona wcześniej przez nas ilość przenosi do naszego
KOSZYKA wszystkie produkty z danej kategorii w ilości podanej przez wpisaną przez nas liczbę w polu
AUTOWYPEŁNIANIE.

AKTUALNY STAN KOSZYKA

AKTUALNY STAN KOSZYKA

Aby sprawdzić aktualny stan naszego zamówienia nasckiamy w górnym menu IKONĘ KOSZYKA. Po
chwili w oknie głównym pokazuje się aktualny spis zamówionych produktów wraz z cenami , ilościami
i wartościami . W tym oknie mamy możliwość ręcznej zmiany ilości zamawianych produktów poprzez
ręczne wpisanie odpowiedniej ilości w oknie ILOŚĆ. Następnie naciskamy przycisk AKTUALIZUJ , który
przeliczy ponownie wartość przygotowywanego przez nas zamówienia.
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Aby zakończyć nasze zamówienie naciskamy na przycisk PRZYGOTUJ ZAMÓWIENIE. Za chwilę na
naszym ekranie pojawia się widok zamawianych przez nas produktów . W lewym roku mamy dane
sprzedawcy , poniżej Dane kupującego (dane do wystawienia faktury VAT) tych danych nie możemy
sami zmienić ,system pobiera je z formularza pierwszej rejestracji. W celu poprawienia tych danych
prosimy o kontakt telefoniczny z naszą pomocą techniczną
zn : 85 688-59-20 . Po prawej stronie
znajduje sie data złożenia zamówienia , dane opiekna handlowego ( jeżeli taki został dla Państwa
przypisany) oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej składnia zamówień w państwa imieniu .
Kolejną rubryką jest miejsce dostawy ,które może się różnić od danych potrzebnych do wystawienia
faktury VAT podanych podczas rejestracji. Tą rubrykę możecie państwo dowolnie zmieniać podczas
składania wszystkich zamówień. Główne okno to lista zamawianych przez Państwa
produktów . W dolnej prawej części znajduje się podsumowanie zamówienia, czyli wartość całego
zamówienia w kwotach netto i brutto . Termin realizacji,który naciskając na to pole możemy sami
definiować. Poniżej również widzimy przybliżoną wagę , ilość paczek w przesyłce i przypuszczalny
koszt dostawy. W polu DODATKOWE UWAGI możecie państwo pisać uwagi ,które zostaną
przekazane do działu realizacji zamówień naszym systemie. jeżeli wszystko się zgadza przyciskamy
przycisk ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE . Zamówienie trafia do pracowników naszej firmy ,która przekazuje je do
działu realizacji przesyłek.
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W górnym menu znajdują się cztery przyciski :

TWÓJ KOSZYK – pokazuje aktualny stan zamówienia i możliwość jego realizacji,
TWOJE ZAMÓWIENIA – historia państwa zamówień , istnieje możliwość filtrowania według różnych
kategorii takich jak: TERMIN REALIZACJI, WARTOŚCI, DATY, ZAMÓWIENIA itp.
CENNIK HURTOWY – generator cennika hurtowego dla sklepu z ilościami ,stanami , cenami. Istnieje
możliwość wydruku wg kategorii ,które znajdują się w systemie CMK.
TOP 100 PRODUKTÓW – Lista najchętniej kupowanych produktów przez polskie sklepy.
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Serdecznie zapraszamy do korzystania z systemu wspomagania sprzedaży ONLINE CMK
WWW.CARRUM 2011
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