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Σκοπός	
 
Σκοπός της υπηρεσίας B2B, για τους συνεργάτες της ΕΛΤΡΑΚ είναι η: 
 
Α) διευκόλυνση & επιτάχυνση στη διαδικασία παραγγελιοδοσίας 
Β) προσφορά ασύγχρονης επικοινωνίας 
Γ) 24/7 πρόσβαση σε πληροφορίες και τεχνικό υλικό 
∆) προσωποποιημένες υπηρεσίες (επιλογή τρόπου & τόπου παράδοσης, τιμές βάσει 
τιμολογιακής πολιτικής συνεργάτη, έλεγχος επιπέδου πρόσβασης ανά χρήστη) 
Ε) εύχρηστους τρόπους αναζήτησης κατάλληλου ανταλλακτικού 
ΣΤ) πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία κι έγγραφα 
Ζ) δυνατότητα χρήσης του εργαλείου από διαφορετικές πλατφόρμες (άσχετα με γεωγραφικό 
περιορισμό) 
 
Όλα αυτά προσφέρονται μέσα από ένα φιλικό προς τον χρήστη, γρήγορο κι ασφαλές 
περιβάλλον. 
Σε καμία περίπτωση το συγκεκριμένο εργαλείο δεν υποκαθιστά την επιτυχημένη επικοινωνία 
και συνεργασία μεταξύ του συνεργάτη της ΕΛΤΡΑΚ και του Product Support Rep (PSSR) η 
οποία αναβαθμίζεται ουσιαστικά. 
 

Λειτουργικές	Απαιτήσεις	
 
Για την υπηρεσία B2B της ΕΛΤΡΑΚ CAT είναι απαραίτητη η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η 
χρήση προγράμματος περιήγησης Web (web browser) (Google Chrome, Internet Explorer, 
Safari, Firefox Mozilla κ.α.) καθώς και η εξασφάλιση μοναδικού συνδυασμού ‘όνομα χρήστη & 
κωδικού’. 
 
Πρόσβαση στην υπηρεσία μπορούν να έχουν μόνο φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κωδικό 
πελάτη στην ΕΛΤΡΑΚ (συνεργασία με την εταιρεία). 
 
Προτείνεται να χρησιμοποιείται η τελευταία έκδοση του επιλεγμένου προγράμματος 
περιήγησης Web (web browser). 
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Εισαγωγή	
 
Ο χρήστης χρησιμοποιώντας κάποιο από τα προγράμματα περιήγησης ιστοσελίδων (web 
browser) πρέπει να εισάγει την διεύθυνση b2b.eltrak.gr στον κατάλληλο χώρο. 
 
Η οθόνη που θα του εμφανιστεί θα ομοιάζει με την παρακάτω και θα έχει ειδικό χώρο για την 
εισαγωγή των στοιχείων πρόσβασης. 
 

 
 
Στην αριστερή κολώνα της σελίδας, ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει τα ‘όνομα χρήστης’ & 
‘κωδικός’, που θα του έχουν δοθεί από εκπρόσωπο της ΕΛΤΡΑΚ CAT και να επιλέξει το 
κουπί ‘Είσοδος’. 
 
Σημείωση: Προσοχή τα στοιχεία εισαγωγής πρέπει να εισάγονται ακριβώς όπως έχουν δοθεί, 
με την απαραίτητη διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων. 
 

 
 
Η επιτυχής συμπλήρωση των στοιχείων, θα εμφανίσουν στο χρήστη μια νέα οθόνη με 
επιβεβαιωτικό μήνυμα εισαγωγής στο σύστημα. 
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Πλέον ο χρήστης μπορεί να αρχίσει να χρησιμοποιεί την εφαρμογή. 
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Γρήγορη	Αναζήτηση	
 
Εάν ο χρήστης θέλει να ψάξει για κάποιο ανταλλακτικό γνωρίζοντας τον κωδικό ή μέρος 
αυτού, γρήγορα, μπορεί να το κάνει από την αρχική σελίδα με την επιλογή ‘Γρήγορη 
Αναζήτηση’. 
 

 
 
Ο χρήστης απλά πληκτρολογεί τα στοιχεία και επιλέγει το κουμπί ‘Αναζήτηση’. 
Η επόμενη οθόνη του φέρνει τα αποτελέσματα για τον κωδικό που έχει εισάγει. 
 

 
Για την προσθήκη ποσότητητας ανταλλακτικού στο καλάθι αγοράς, απλά συμπληρώνει την 
ποσότητα στο κουτάκι τηε αποθήκης από την οποία επιθυμεί να κάνει την παραγγελία του, 
και επιλέγει το εικονίδιο (shopping cart) στα δεξία του. 
 
Ο αριθμός στα αριστέρα από το κουτί κάθε αποθήκης, ενημρώνει το χρήστη για το απόθεμα 
του ανταλλακτικού, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για τη συγκεκριμένη αποθήκη. 
 
Σημείωση: Ακόμη κι αν το απόθεμα είναι ‘0’, ο χρήστης μπορεί πάλι να παραγγείλει το 
ανταλλακτικό. 
 
Σε περίπτωση εισαγωγής ανύπαρκτου κωδικού, το σύστημα ειδοποιεί με το ανάλογο μήνυμα 
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Quick	Order	
 
Σε περίπτωση που ο πελάτης γνωρίζει τα ανταλλακτικά που θέλει, μπορεί να τα εισάγει απ’ 
ευθείας στην φόρμα 'Quick Order’.  
 

 
 
Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει SOS (Source Of Supply) από το pull-down menu 
 

 

 
 
Αφού έχουν εισαχθεί σωστά τα στοιχεία, τότε το σύστημα προχωράει ζητώντας υπόλοιπες 
πληροφορίες, ελέγχοντας ταυτόχρονα και ειδοποιώντας για την διαθεσιμότητα και την τιμή 
του προϊόντος. 
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Εφόσον υπάρχει εκκρεμότητα με μη διαθέσιμα ανταλλακτικά στην αποθήκη από την οποία 
γίνεται η παραγγελία, ο χρήστης βλέπει την μη διαθέσιμη ποσοτήτα ανά είδος, στη στήλη 
“BackOrder”. Επιλέγοντας το εικονίδιο που υπάρχει σε αυτή τη στήλη, μπορεί να δει την 
ποσότητα και την αποθήκη απ’ όπου θα έρθουν τα ανταλλακτικά που έχει ζητήσει, τόσο εντός 
& εκτός Ελλάδος (βλ. εικόνα παρακάτω). 
 

 
 
Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο πελάτης μπορεί να συνεχίσει να προσθέτει 
ανταλλακτικά στην λίστα 
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Για να σβηστεί ένα αντικείμενο από το ‘Quick Order List’, αρκεί να σβηστεί το αντικειμενο από 
την λίστα και να επιλεγεί το κουμπί ‘∆ιαθεσιμότητα’ στο τέλος αυτής.  
 
Σε περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί σωστά τα απαραίτητα πεδια, το σύστημα 
υποδεικνύει το πρόβλημα στη γραμμή που υπάρχει με έντονο χρωματισμό. 
 

 
 
Σημείωση: Εφόσον ο χρήστης έχει τη δυνατότητα παραγγελίας από διαφορετικές αποθήκες, 
τότε είναι σημαντικό να έχει επιλέξει σωστά την αποθήκη από την οποία θέλει να παραγγείλει, 
από τη λίστα ‘Επιλογή Αποθήκης’. 
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Καλάθι	Αγορών	
 
Αφού ο χρήστης έχει εντοπίσει το (α) ανταλλακτικό (α) που επιθυμεί, πηγαίνει στην επιλογή 
‘Καλάθι Αγορών’ για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. 
 
Τα προϊόντα μαζί με την περιγραφή και την εξατομικευμένη τιμή εμφανίζονται μαζί με την 
ποσότητα. 

 
 

Αφαίρεση	προϊόντος	
 
Από αυτό το σημείο ο χρήστης μπορεί να αφαιρέσει κάποιο αντικείμενο με την επιλογή 
‘Αφαίρεση’ που υπάρχει στο δεξί μέρος του πίνακα. 
 

 
Με την επιτυχημένη ενημέρωση του συστήματτος, εμφανίζεται και το ανάλογο μήνυμα, όπως 
φαίνεται στην προηγούμενη εικόνα. 
 

Αυξομείωση	ποσότητας	προϊόντος	
 
Ακόμη, σε αυτό το σημείο ο χρήστης μπορεί να αυξήσει / μειώσει την ποσότητα παραγγελίας 
του, αλλάζοντας τον αριθμό στο κουτί ‘Ποσότητα’. 
Αφού κάνει τις όποιες κινήσεις, είναι απαραίτητο να επιλέξει το κουμπί ‘Ενημέρωση 
Ποσότητας’ για να καταχωρηθούν οι επιλογές του. 
 

 
 
Με την επιτυχημένη ενημέρωση του συστήματος, εμφανίζεται και το ανάλογο μήνυμα, όπως 
φαίνεται στην προηγούμενη εικόνα. 
 
Σημείωση: Εάν ο χρήστης το επιθυμεί, έχει το δικαίωμα να εξάγει τα προϊόντα που έχει στο 
καλάθι την συγκεκριμένη στιγμή μαζί με την ποσότητα τους για μελλοντική ή 
επαναλαμβανόμενη χρήση (βλ. CSV Order). 
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Αντικατεστημένοι	κωδικοί	ανταλλακτικών	(replaced	part	nos)	
 
Σε διάφορες χρονικές περιόδους οι Οίκοι που αντιπροσωπεύει η εταιρεία προχωρούν σε 
αλλαγές των κωδικών των ανταλλακτικών τους. Το Β2Β σύστημα που προσφέρει η ΕΛΤΡΑΚ 
λαμβάνει υπ’ όψιν τόσο την ανάγκη για την επικαιροποίηση των κωδικών όσο σέβεται και την 
γνώση παλιότερων κωδικών που μπορεί να έχει ο χρήστης του συστήματος. 
 
Ο χρήστης μπορεί να ψάξει έναν κωδικό και να εισάγει την ποσότητα που επιθυμεί. 
 

 
Στο ‘Καλάθι Αγορών’ με την επιλογή ‘∆ιαθεσιμότητα’ το σύστημα θα κάνει τους απαραίτητους 
ελέγχους και θα εμφανίσει, τόσο το νέο κωδικό, μαζί με την εξήγηση για το ποιον κωδικό 
αντικαθιστά, όσο και πληροφορίες για την τιμή του και τη διαθεσιμότητα του, χωρίς ο χρήστης 
να πρέπει να κάνει επιπλέον αναζητήσεις. 
 

 
 

Εναλλακτικοί	κωδικοί	ανταλλακτικών	(Alternatives)	
 
Υπάρχουν περιπτώσεις κωδικών ανταλλακτικών, οι οποίοι μπορούν να έχουν εναλλακτικούς 
κωδικούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί για την πρωταρχική επιλογή. 
 
Εφόσον ο χρήστης κάνει μια αναζήτηση και ο συγκεκριμένος κωδικός ανταλλακτικού έχει 
εναλλακτική επιλογή τότε το σύστημα αυτόματα προβάλλει τις επιλογές, σημαίνοντας με το 

εικονίδιο  τη στήλη ‘Alternative’. 
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Φυσικά ο χρήστης έχει το δικαίωμα να κάνει παραγγελία για όποιο από τα ανταλλακτικά 
αποφασίσει. 

Reman	κωδικοί	ανταλλακτικών	
 
Αντίστοιχα με την ύπαρξη εναλλακτικών κωδικών στα ανταλλακτικά, υπάρχει και η κατηγορία 
REMAN ανταλλακτικών. 
Εάν κάποιος κωδικός που αναζητά ο χρήστης εμπίπτει σε αυτή τη κατηγορία, το σύστημα 
επίσης εμφανίζει και τους εναλλακτικούς REMAN κωδικούς, όπως φαίνεται παρακάτω. 
 

 
 
Σημείωση: Ειδικά στην κατηγορία των REMAN ανταλλακτικών, η τιμή που αναφέρεται είναι 
απλά ενδεικτική και συνίσταται στον χρήστη να επικοινωνήσει (με όποιον τρόπο επιθυμεί) 
με τον Product Support Rep ή την ΕΛΤΡΑΚ για τον ορισμό της τιμής του συγκεκριμένου 
ανταλλακτικού. 
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Ολοκλήρωση	παραγγελίας	
 
Εφόσον ο χρήστης είναι ικανοποιημένος με τα αντικείμενα και την ποσότητα στο Καλάθι 
Αγορών, κάνει την επιλογή ‘∆ιαθεσιμότητα’. 
 
Το σύστημα εμφανίζει την επόμενη εικόνα όπου ο χρήστης βλέπει αναλυτικά την χρέωση που 
θα υπάρξει για το κάθε ανταλλακτικό αλλά και το σύνολο τους και καλείται να εισάγει τις 
επιλογές του για τον τρόπο και το τόπο αποστολής. 
 

 
 
Στην επιλογή ‘Επιλέξτε σημείο αποστολής’, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει κάποιο από τα 
προκαθορισμένα σημεία του πελάτη. Εάν θέλει αποστολή σε κάποιο εργοτάξιο ή γενικότερα 
χώρο εργασίας του, αλλά δεν το βρίσκει στη λίστα πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία 
(βλ. Επικοινωνία) για να προστεθεί. 
 
Στην επιλογή ‘Επιλέξτε τρόπο αποστολής’, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει κάποιον από τους 
διαθέσιμους τρόπους αποστολής της παραγγελίας του. 
 
Στο κατώτερο μέρος της οθόνης υπάρχουν χώροι που ο χρήστης μπορεί να εισάγει στοιχεία 
που θα τον εξυπηρετήσουν να διαχειριστεί την παραγγελία. 
 
Το πεδίο ‘Purchase Order Number’ είναι ο χώρος που ο χρήστης μπορεί να εισάγει τον δικό 
αριθμό αναφοράς για την συγκεκριμένη παραγγελία, το οποίο και θα υπάρχει τυπωμένο στο 
παραστατικό που θα συνοδεύει τη συγκεκριμένη παραγγελία. 
 
Στα πεδία που μένουν, είναι καλή πρακτική ο χρήστης να εισάγει πληροφορίες, όπως το 
μοντέλο και το σειριακό αριθμό του μηχανήματος, τα οποία θα εμφανίζονται τυπωμένα στο 
παραστατικό που θα συνοδεύει την παραγγελία. 
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Με την συμπλήρωση όλων των απαραίτητων / επιθυμητών πεδίων ο χρήστης μπορεί να 
επιλέξει το κουμπί ‘ Ολοκλήρωση Πραγγελίας’ για την καταχώρηση της παραγγελίας του. 
 

 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, λαμβάνει το ανάλογο επιβεβαιωτικό μήνυμα, το 
οποίο αναφέρει την επιτυχημένη αποστολή της παραγγελίας. 
 

 
 
Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν εμφανισθεί το μήνυμα για την επιτυχημένη καταχώρηση 
της παραγγελίας, πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία. Προτείνεται επίσης είτε να 
κρατήσει το σφάλμα που εμφανίζεται στην οθόνη (print screen) για αναφορά / αποστολή ή να 
το σημειώσει και να το αναφέρει στον εκπρόσωπο της εταιρείας με τον οποίο θα συνομιλήσει. 



«Εγχειρίδιο Χρήσης Eltrak Β2Β - Ηλεκτρονικό σύστημα παραγγελιών» v1.3 
 

1.10.2014 15 ELTRAK CAT 

 

 

CSV	Order	
 
Οι χρήστες της υπηρεσίας Β2Β έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα αρχείο (xls, csv ή 
txt) με τα στοιχεία της παραγγελίας τους και με αυτό τον τρόπο να εισάγουν την παραγγελία 
στο σύστημα. 
 

 
 
Παρακαλούμε δείτε τις οδηγίες δημιουργίας των αρχείων από την αντίστοιχη επιλογή που 
φαίνεται. 
 
Σημείωση: Πριν το ‘ανέβασμα’ του αρχείου παραγγελίας, είναι σημαντικό να έχει επιλογή τη 
σωστή αποθήκη για την σωστή κι έγκαιρη εκτέλεση της παραγγελίας. 
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Παραγγελίες	
 
Σε αυτήν την επιλογή ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει και να κατεβάσει το ιστορικό των 
παραγγελιών του και να δει ποιοι κωδικοί ανταλλακτικών που έχει παραγγείλει εκκρεμούν. 
Αναλυτικότερα: 
 

Ιστορικό	Παραγγελιών	
 
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τα πεδία φίλτρου (π.χ. χρονική περίοδο, κατάσταση της 
παραγγελίας, σημείο αποστολής κ.α.) που βρίσκονται στην οθόνη για να φέρει τα 
αποτελέσματα που επιθυμεί να κοιτάξει (μόνο ή και συνδυαστικά). Να σημειωθεί ότι η 
αναζήτηση εμφανίζει αποτελέσματα για όλες τις παραγγελίες που έχουν γίνει, τόσο μέσω του 
συστήματος b2b, όσο και των υπολοίπων τρόπων παραγγελίας. 
 
Με το κουμπί ‘Αναζήτηση’ εμφανίζονται τα αποτελέσματα στην οθόνη. 
 

 
 
Επεξήγηση πεδίων φιλτραρίσματος: 

- Ημερομηνία Από – Έως: χρονική περίοδος που ο χρήστης θα δει αποτελέσματα 
- Κατάσταση: Τιμολογημένη (τιμολογημένες παραγγελίες), Υπό Επεξεργασία 

(παραγγελίες που βρίσκονται στη φάση της συλλογής των ανταλλακτικών) και Ανεκτέλεστη 
(παραγγελίες που έχουν καταχωρηθεί, αλλά δεν έχουν φτάσει στο σημείο συλλογής ακόμη). 

- Purchase OrderNo: Ο κωδικός παραγγελίας που έχει δώσει ο χρήστης όταν είχε 
καταχωρήσει την παραγγελία του 

- Σειριακός Αριθμός: αναζήτηση βάσει σειριακού αριθμού μηχανήματος 
- Delivery Points: αναζήτηση βάσει του σημείου παράδοσης που έχει επιλεγεί κατά 

την παραγγελία 
 
Σημείωση: Ιδιαίτερη αναφορά στο κομμάτι αποτελεσμάτων της αναζήτησης αξίζει να δοθεί 
στις στήλες ημερομηνίας. Εκεί ο χρήστης μπορεί να δει ξεκάθαρα όλη την πορεία της 
παραγγελίας από την καταχώρηση μέχρι και την τιμολόγησή της. 

‘∆ημιουργία’  Καταχώρηση παραγγελίας 
‘Έναρξη Επεξεργασίας’  Συλλογή ανταλλακτικών από την αποθήκη 
‘Ολοκλήρωση Επεξεργασίας’  Ολοκλήρωση συλλογής αντ/κών & συσκευασία τους 
‘Τιμολογημένη’  Τιμολόγηση παραγγελίας 
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Σημείωση: Αν αντί για το κουμπί ‘Αναζήτηση’, ο χρήστης επιλέξει το ‘Εξαγωγή σε Excel’ η 
λίστα θα εξαχθεί και θα αποθηκευτεί σε μορφή xls. 
 
Εφόσον το επιθυμεί μπορεί να δει αναλυτικά τα περιεχόμενα της κάθε παραγγελίας, 
επιλέγοντας το σύνδεσμο είτε στον ‘Αριθμό Παραγγελίας’, είτε στον ‘Αριθμό Παραστατικού’. 
 

 
 

Κωδικοί	σε	εκκρεμότητα	
 
Σε αυτή την επιλογή, ο χρήστης μπορεί να δει ποιοι κωδικοί που έχουν μπει σε παραγγελία 
βρίσκονται ακόμη σε στάδιο παραγγελίας, καθώς και τον αριθμό παραγγελίας αλλά και πότε 
είχε μπει η συγκεκριμένη παραγγελία. 
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Downloads	
 
Ο χρήστης έχει την επιλογή να αναζητήσει και να ‘κατεβάσει’ μια λίστα με όλες τις 
παραγγελίες που έχουν εκτελεστεί, ανά ημερομηνία, παραστατικό και κωδικό ανταλλακτικού. 
 
Εισάγει το χρονικό διάστημα που τον ενδιαφέρει στα κατάλληλα πεδία 
 

 
 
Και με την επιλογή ‘Εξαγωγή σε Excel’, θα παραχθεί και μπορεί να αποθηκευτεί αρχείο σε 
excel με όλα τα στοιχεία, τοπικά στον υπολογιστή. 
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Στατιστικά	
 
Παρουσίαση ποσοτικών και οικονομικών στατιστικών για την διευκόλυνση της 
παρακολούθησης των στοιχείων από τον χρήστη. 
 

Ετήσια	Ανάλυση	
 
Στην πρώτη επιλογή, ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για την αξία των παραγγελιών μέχρι 
εκείνη τη στιγμή, τη σύγκριση τους με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. 
 

 
 
Στο δεύτερο γράφημα εμφανίζεται η ίδια σύγκριση αλλά αυτή τη φορά με την ποσότητα των 
ανταλλακτικών που έχουν παραγγελθεί. 
 

 
 
Στον τελευταίο πίνακα εμφανίζονται τόσο η αξία όσο και η ποσότητα των ανταλλακτικών, ανά 
SOS (Source of Supply – Οίκος κατασκευής ανταλλακτικού) και σε σύνολο. 
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Μηνιαία	Ανάλυση	
 
Σε αυτή την επιλογή ο χρήστης μπορεί να δει την ποσότητα των παραγγελιών, ανά μήνα. 
Ενώ έχει τη δυνατότητα να φιλτράρει και το SOS (Source of Supply – Οίκος κατασκευής 
ανταλλακτικού) που τον ενδιαφέρει. 
 

 
 
Ενώ ακριβώς στο επόμενο γράφημα, θα εμφανίζεται η αντίστοιχη αξία των ανταλλακτικών. 
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Οικονομικά	
 
Σε αυτό το τομέα ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία, σε 
συγκεντρωτικά . 
 

Οικονομικά	
 
Με την είσοδο σε αυτήν την επιλογή, αμέσως εμφανίζεται μια συγκεντρωτική εικόνα των 
οικονομικών στοιχείων. 
 

 
 
Επιπλέον ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει παραστατικά για συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο που τον ενδιαφέρει. 
 

 
 
Σημείωση: Η λίστα με τα παραστατικά μπορεί είτε να εμφανισθεί στον περιηγητή είτε και να 
κατέβει σε μορφή xls για περαιτέρω χρήση από τον χρήστη. 
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Επιπλέον, εντοπίζοντας κάποιο παραστατικό που τον ενδιαφέρει, μπορεί επιλέγοντας τον 
σύνδεσμο, να έχει πρόσβαση στα 
Ι) ηλεκτρονικό αντίγραφο του παραστατικού (pdf μορφή), καθώς και στα ‘Α’ & ‘Β’ αρχεία (txt 
μορφή). 
ΙΙ) στη λίστα με όλα τα ανταλλακτικά που περιέχονται στο συγκεκριμένο παραστατικό και την 
αξία του και 
ΙΙΙ) στις αναλυτικές χρεώσεις για Εργασία, Ανταλλακτικά, ∆ιάφορα μαζί με την αξία και τις 
εκπτώσεις τους. 
 

 
 

Υπολογισμός	Ημερομηνίας	Πληρωμής	
 
Στην δεύτερη επιλογή της συγκεκριμένης ενότητας, ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για το 
ποσό και την καταληκτική ημερομηνία των επομένων εκκρεμοτήτων εφόσον υπάρχουν. 
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Στοιχεία	Πελάτη	
 
Στην συγκεκριμένη ενότητα ο χρήστης μπορεί να επαληθεύσει τα εταιρικά στοιχεία καθώς και 
την κύρια αποθήκη προμήθειας που έχει επιλέξει. 
 

 
 
Σημείωση: Εφόσον κάποιο από τα στοιχεία έχει αλλάξει, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει 
με την ΕΛΤΡΑΚ CAT (βλ. Επικοινωνία) ή με τον εκπρόσωπο της για την αλλαγή των 
στοιχείων αυτών. 
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Μηχανήματα	
 
Μέσω αυτής της επιλογής ο χρήστης μπορεί να δει εποπτικά τα μηχανήματα ανά τύπο και 
κατηγορία και την ποσότητα, που έχει στην κατοχή του ο συνεργάτης της ΕΛΤΡΑΚ 
 

 
 
Σημείωση: Είναι σημαντικό για την καλύτερη παρουσίαση και την πληρέστερη παροχή 
πληροφόρησης, να παρέχονται στην ΕΛΤΡΑΚ πλήρεις πληροφορίες για το στόλο των 
μηχανημάτων του συνεργάτη ακόμη κι αν δεν είναι του κύριου Οίκου. 
 
Επιλέγοντας μια από τις κατηγορίες μπορεί να δει αναλυτικά τα μηχανήματα με συγκεκριμένο 
αριθμό σειράς και πληροφορίες για αυτά (με σημαντικότερη την τελευταία εγγραφή για τις 
ώρες λειτουργίας). 
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Επιλέγοντας το σύνδεσμο ‘View PM List Details’ σε ένα από τα μηχανήματα της λίστας, ο 
χρήστης θα οδηγηθεί σε μια νέα οθόνη με προτεινόμενες επιλογές από Parts Maintenance 
Lists για το συγκεκριμένο μηχάνημα (βλ. PM Lists) 
 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτεινόμενες λίστες για συντήρηση των μηχανημάτων, το 
σύστημα θα εμφανίσει το παρακάτω μήνυμα. 
 

 
 

Enter	SIS	
 
Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν θέλει να χρησιμοποιήσει ή δεν του αρκούν οι PM lists που 
υπάρχουν για το συγκεκριμένο μηχάνημα, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύνδεσμο SIS 
για να αναζητήσει τα ανταλλακτικά που επιθυμεί. 
 

 
 
Σημείωση: Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο σύνδεσμο θα του 
ζητηθεί να εισάγει το username / password, που θα του έχουν δοθεί. Προσοχή οι 
συγκεκριμένοι κωδικοί μπορεί να είναι διαφορετικοί από τους κωδικούς της υπηρεσίας B2B 
(λόγω του ότι η υπηρεσία SIS, δίνεται και ως ξεχωριστή εφαρμογή). 
 
Ο χρήστης, μπορεί να αναζητήσει το (α) ανταλλακτικό (α) που τον ενδιαφέρει με όποια από 
τις παρεχόμενες επιλογές επιθυμεί. Εάν αποφασίσει, π.χ. να χρησιμοποιήσει το βασικό 
φίλτρο, τότε θα κάνει την αναζήτηση που θέλει και το σύστημα θα του εμφανίσει τα 
αποτελέσματα 
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Επιλέγοντας το ανταλλακτικό οδηγείτε σε μια νέα οθόνη, όπου βλέπει την χωροθέτηση του 
ανταλλακτικού αλλά και τους κωδικούς με τους οποίους ενώνεται 
 

 
 
Ο χρήστης εισάγει την ποσότητα που επιθυμεί στο (α) ανταλλακτικό (α) και  
 

 
 
στο κάτω μέρος της οθόνης θα εντοπισει τις επιλογές που φαίνονται στην επόμενη εικόνα. 
Εκεί πρέπει να επιλέξει το ‘Add to Parts List’. 
 

 
 
Με αυτήν την επιλογή τα ανταλλακτικά θα προστεθούν στη λίστα του SIS. Στη συνέχεια με την 
επιλογή ‘View Parts List’ θα μπορεί να δει τη λίστα που έχει δημιουργήσει στο SIS. Ο χρήστης 
θα πρέπει να κάνει την επιλογή ‘Return to Parts List’ ώστε να μεταφερθεί στο περιβάλλον του 
Β2Β. 
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Με την παραπάνω επιλογή από το SIS, ο χρήσης επιστρέφει στο περιβάλλον της υπηρεσίας 
Β2Β, στο καλάθι αγορών όπου πλέον είναι συμπληρωμένο με το (α) ανταλλακτικό (α) που 
είχε επιλέξει από το SIS. 

 
Από αυτό το σημείο, μπορεί κανονικά να συνεχίσει τις αναζητήσεις ή να ολοκληρώσει την 
αγορά ακολουθώντας τα γνωστά βήματα (βλ. Καλάθι Αγορών). 
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PM	Lists	
 
Όταν ο χρήστης επιλέξει να χρησιμοποιήσει κάποια λίστα (PM List), τότε απλά επιλέγει τον 
σύνδεσμο (που είναι η περιγραφή της λίστας) 
 

 
 
Η επόμενη οθόνη που βλέπει είναι η λίστα με όλα τα ανταλλακτικά που περιέχει αυτή η λίστα 
(και εξυπηρετούν τις ανάγκες της συγκεκριμένης εργασίας για την οποία έχει δημιουργηθεί)  
 

 
 
‘Όλα τα ανταλλακτικά είναι προεπιλεγμένα. Εάν κάποιο από αυτά τα ανταλλακτικά δεν 
χρειάζεται να παραγγελθούν, τότε ο χρήστης απλά αποεπιλέγει (από το checkbox). 
Όταν ο χρήστης είναι ικανοποιημένος με τις επιλογές, κάνει κλικ στο κουμπί ‘Add selected 
part numbers to cart’ και όλες οι επιλογές μεταφέρονται στο ‘Καλάθι αγορών’ 
 

 
 
Το σύστημα εμφανίζει το ανάλογο μήνυμα όπως φαίνεται στην προηγούμενη οθόνη για την 
επιτυχήη εισαγωγή των στοιχείων. 
 
Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει κανονικά με την ολοκλήρωση της παραγγελίας 
(βλ. Καλάθι Αγορών). 
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Χρήσιμα	
 

 ∆ΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ – Στον χώρο αυτό θα παρουσιάζονται χρήσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της εταιρείας. 

 

Προσφορές	
 

 ∆ΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ – Στον χώρο αυτό θα παρουσιάζονται οι ενεργές 
προσφορές. 

 

Επικοινωνία	
 
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει την φόρμα με όποιο θέμα ή αίτημα επιθυμεί 
και να την αποστείλει προς την εταιρεία 
 
Γρήγορα στοιχεία επικοινωνίας: 
 

Πωλήσεις Ανταλλακτικών: 
Tηλ: 210 8196880, 2310 014420 
Φαξ: 210 8078967 

 
Τεχνική Υποστήριξη: 
Τηλ: 210 8196900-1, 2310 014440 
Φαξ: 210 8078214 

 

Αποσύνδεση	
 
Με την  επιλογή αυτή, ο χρήστης αποσυνδέεται πλήρως από το σύστημα. 
 


