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KREATOR OFERT - krok po kroku

1. Pod przyciskiem DODAJ DO KOSZYKA, po wyborze produktu i określeniu jego parametrów z selektora.

TWÓRZ SPERSONALIZOWANE OFERTY DLA SWOICH KLIENTÓW 
ZA POMOCĄ INTUICYJNEGO KREATORA.

Funkcję ofertowania znajdziesz w 2 miejscach w serwisie drukomat.pl:
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2.  W menu rozwijanym w sekcji Mój drukomat.

Do wyboru masz 2 scenariusze korzystania z funkcjonalności ofertowania: kliknij Utwórz ofertę 
pod przyciskiem Dodaj do koszyka lub wybierz Oferty z menu rozwijanego Mój drukomat.
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Wybierasz produkt (Wizytówki), określasz w selektorze parametry zamówienia (nakład, rodzaj papieru, 
etc.) i klikasz Utwórz ofertę (pod przyciskiem Dodaj do koszyka).

1.

SCENARIUSZ 1 - TWORZENIE OFERTY Z POZIOMU PRODUKTU 
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2.  Serwis przeniesie Cię do podstrony Moje Oferty, w której pojawi się kreator ofert.
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3.  Uzupełniasz dane podmiotu, dla którego tworzysz ofertę (Dane Twojego klienta).  
         Nazwa Twojej firmy i adres (Twoje dane nagłówkowe) pobiorą się automatycznie z danych 
         przypisanych do konta w drukomat.pl. Do oferty możesz wgrać swoje logo, które pojawi się 
         w pliku .pdf z ofertą.
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4.  W sekcji Lista produktów możesz edytować pola: nazwa produktu, marża i stawka VAT oraz w razie 
          potrzeby podmienić zdjęcia na własne. Parametry produktu pobiorą się z selektora i będą nieedytowalne 
          (możesz je zmienić z poziomu selektora, cofając się do poprzedniego kroku, przed kliknięciem 
          Utwórz ofertę).
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Poniżej zobaczysz 2 przyciski Dodaj produkt. Za pomocą pierwszego dodasz do oferty kolejną 
pozycję z katalogu drukomat.pl. Drugi przycisk umożliwia dodanie własnych produktów do 
oferty, spoza katalogu drukomat.pl.

5.



9

KREATOR OFERT - krok po kroku

W kolejnym kroku określasz czas obowiązywania oferty, koszty dodatkowe (np. koszty transportu) oraz 
wybierasz formę płatności i termin zapłaty. Jeśli wszystkie dane zostały uzupełnione, możesz skorzystać 
z funkcji Podgląd, aby zobaczyć, czy wszystko w wygenerowanej ofercie się zgadza lub od razu wybrać 
przycisk Zapisz.

6. 
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7. Zapisaną ofertę, w formie pliku .pdf pobierasz z menu w prawym górnym rogu kreatora oferty (obok      
       znajdują się przyciski Kopiuj, Edytuj, Dodaj do koszyka i Usuń).
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8.   Drugim miejscem, z którego można pobrać plik z ofertą jest archiwum w zakładce Moje Oferty.
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1.  Z listy rozwijanej w sekcji Mój drukomat wybierasz Oferty.

SCENARIUSZ 2 - TWORZENIE OFERTY Z POZIOMU MENU 
ROZWIJANEGO (MÓJ DRUKOMAT)
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2.  W sekcji Moje oferty, do której przeniesie Cię serwis, klikasz Utwórz ofertę.

tif
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3.  Po kliknięciu Utwórz ofertę pojawi się kreator z pustym szablonem oferty do uzupełnienia. 
         Pierwsze kroki będą takie same jak w scenariuszu 1: uzupełniasz dane podmiotu, dla którego tworzysz     
         ofertę (Dane Twojego klienta).  Nazwa Twojej firmy i adres (Twoje dane nagłówkowe) pobiorą się  
         automatycznie z danych przypisanych do konta w drukomat.pl. Do oferty możesz wgrać swoje logo,   
         które pojawi się w pliku .pdf z ofertą.

tif
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4.  Za pomocą przycisku Dodaj produkt, wybierasz pozycje, które mają znaleźć się w ofercie.

tif
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5.  Wybierasz interesujący Cię produkt, w selektorze określasz parametry (wymiary, nakład, rodzaj papieru,    
         itd.) i z poziomu produktu klikasz przycisk Dodaj produkt.

tif
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6.   Wybrany produkt pojawi się w ofercie. W taki sam sposób dodajesz kolejne produkty. Z poziomu 
           kreatora możesz zmienić zdjęcia produktu, edytować nazwę, stawkę VAT, oraz dodać wysokość 
           marży.

tif
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7.  Ofertę możesz uzupełnić również o produkty własne, spoza katalogu drukomat.pl.

tif
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8.  W kolejnym kroku określasz czas obowiązywania oferty, koszty dodatkowe (np. koszty transportu) oraz  
         wybierasz formę płatności i termin zapłaty. Jeśli wszystkie dane zostały uzupełnione, możesz skorzystać   
         z funkcji Podgląd, aby zobaczyć, czy wszystko w ofercie się zgadza lub od razu wybrać przycisk Zapisz.

tif
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9.  Zapisaną ofertę, w formie pliku .pdf pobierzesz z menu w prawym górnym rogu kreatora oferty                         

         (obok znajdują się przyciski Kopiuj, Edytuj, Dodaj do koszyka i Usuń).

tif
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Zapisana oferta jest dostępna również na liście w archiwum ofert w zakładce Moje Oferty.10.

tif


