
איך לבצע הזמנה
באתר "קרביץ עסקים"?

כתובת האתר:  
www.kravitzb2b.com



דף הבית של קרביץ עסקים

הזן את שם המשתמש והסיסמא, ובחר "כניסה"



עמוד הכניסה

שם הלקוח

יתרת תקציב )כולל מע"מ(

      

להתחלת הזמנה חדשה - לחץ כאן



הוספת פריטים להזמנה:

לחץ על "הוסף פריט"



אפשרויות חיפוש פריטים:

1. חיפוש מתוך מאגר קטלוגים:

    * קטלוג רגיל
    * היסטוריית קניות

    * מועדפים

2. חיפוש לפי קטגוריה:

    * נייר ומוצריו
    * מכשירי כתיבה

    

3. תצוגת פריטים:

    * רשימת פריטים
    * תצוגת תמונות

    

4. חיפוש כללי:
     חיפוש לפי תיאור פריט  )ניתן 

     להקליד חלק מהתיאור(
    חיפוש לפי מק"ט קיים

    



תהליך הזמנת הפריטים:

השורה נצבעת בצהוב = הפריט נכנס להזמנה

המחיר מוצג לבודד באריזה של 
10 יחידות ז"א עלות של אריזה 
אחת המכילה 10 טושים =25 ₪

לחץ על הזמן - סמל העגלה

מחיר למארז של 4 טוש

הזן את הכמות הרצויה להזמנה 
שים לב ליחידות המידה של הפריט 

)1 כמות = 10 יח'(



תהליך הזמנת הפריטים:

סכום ההזמנה המצטבר עד כה )לא כולל מע"מ(
לאחר הזמנת הפריטים הרצויים, 

יש ללחוץ על "חזור להזמנה" 
על מנת להציג את ההזמנה



הצגת הפריטים שהוזמנו:

כל עוד לא לחצנו 
"סיום תהליך קנייה"

ניתן להוסיף פריט
להזמנה 

 

ניתן לשנות כמות ע"י 
שינוי מספר הכמות 
ולחיצה על "עדכן"

ניתן למחוק פריט 
מהזמנה ע"י לחיצה על 

X  - ה



בחירת כתובת לאספקה:

1. יש ללחוץ על "בחר כתובת"

    

2. במידה וקימת כתובת מתאימה יש ללחוץ על קוד הכתובת

3. במידה ואין כתובת מתאימה, יש ללחוץ על "צור נקודת 

מסירה". למלא את השדות בטופס שנפתח ולסיום לחץ "עדכן"-

הכתובת תתווסף לרשימה.

4. לקוחות המחויבים להזין מספר הזמנה, שדה זה הינו 

שדה חובה.



שליחת ההזמנה:

ניתן להוסיף פריטים למועדפים
V-ע"י סימון ב שדה להוספת הערות

לשליחת ההזמנה לחץ על 
"סיום תהליך קניה" 



ארכיון הזמנות ועדכון הזמנה פתוחה

לצפייה בארכיון ההזמנות לחץ על 
"רשימת הזמנות"

"הזמנה"- הזמנה נשלחה לקרביץ, 
לא ניתנת לעדכון. ניתן לצפות בה 

בלחיצה על מספר ההזמנה.

"דרישה"- הזמנה פתוחה הניתנת 
לעדכון, ניתן לעדכן אותה בלחיצה 

על "להזמנה". או לבטל אותה 
"X" בלחיצה על

סטטוס הזמנה



אישור על שליחת ההזמנה

קבלת אישור על סיום ההזמנה. 
במידה ולא התקבלה מספר הזמנה אזי 
ההזמנה לא הועברה לקרביץ , ותימצא 

בסטטוס "דרישה"



"דף חשבון"

לצפייה בתנועות שבכרטיס לחץ על 
"דף חשבון

"עדכון יתרה"- מסמן תקציב 
שעודכן בכרטיס: תאריך העדכון 

והסכום.

"מס' הזמנה..."- 
מסמן הזמנה שבוצעה בכרטיס: 

מספר ההזמנה, תאריך וסכום.



 במידה ויש שאלות נוספות
מוקד שרות הלקוחות 

ישמח לתת מענה:

בטלפון: 08-9147777

ימים א' – ה' בין השעות 8:00-16:00


