XPOS järjestelmän käyttöohje jossa
kerrotaan miten jälleenmyyjä rekisteröi
liikkeensä XPOS käyttäjäksi.

1

Ne liikkeet jotka ovat jo XPOS käyttäjiä ja jotka ovat
rekisteröityneet myös Gorenje myyjiksi voivat tehdä
tuotevaihtopyynnön jo aikaisemmin tehdyn rekisteröinnin
perusteella.

XPOS 3.0 aloitusohje myyjäliikkeille
1 Rekisteröinti XPOS.siin.
Myyjäliike joka ei ole aikaisemmin käyttänyt XPOS.sia. ( Jos myyjällä on jo tili XPOS.ssa
voitte jatkaa sivulta 4, Gorenje tuotemerkin aktivointi )
Ensimmäiseksi sinun pitää luoda itsellesi käyttäjätili XPOS.siin (= perustaa itsellesi
käyttäjätunnus ja salasana ). Tämä tehdään internetin sivuilla osoitteessa
http://www.xpos.eu. Kuva sivusta on tässä alla.

Klikkaa painiketta Luo tili jolloin avautuu uusi ikkuna:
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Täytä lomakkeen kentät ja laita käyttäjätunnuksesi ( = sähköpostiosoitteesi ) ja salasanasi
hyvään talteen, me emme niitä tiedä. Etunimenä ja sukunimenä on hyvä käyttää liikettä
kuvaavia sanoja, esimerkiksi Myyjä Mynämäki
Kun painat painiketta Luo käyttäjä antamasi tiedot tallennetaan ja seuraava ikkuna avautuu
selaimeesi:

Tämän jälkeen sinulle esitetään kysymyksiä ja vastaus valitaan sivun alareunan
pudotusvalikosta. Kun olet valinnut vastauksen pudotusvalikosta uusi kysymys tulee
näkyviin. Kysymykset ovat:
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1.
2.
3.
4.

Valitse liiketoimintatyyppi
Valitse maa
Valitse ketju
Valitse kaupunki

( valitse Dealer/Store/Distributor )
( valitse Suomi )
( Valitse ketju tai no chain other )
( valitse kaupunki jossa liikkeesi on )

Viimeinen valinta on Valitse Dealer/Storte/Distributor, pudotusvalikossa ovat vain ne
liikkeet joilla on olemassa tili XPOS.sissa. Jos olet perustamassa ensimmäistä tiliä etkä ole
aikaisemmin käyttänyt XPOS.sia, valitse painike hae uutta liiketiliä ( ikkunan oikeassa
reunassa ). Uusi ikkuna avautuu jossa kysytään liikkeen perustiedot. Katso kuva seuraavalla
sivulla.
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Täytä ainakin vihreällä pallolla merkityt pakolliset kentät. Liikkeen viitteenä tai numerona on
hyvä käyttää liikkeen Gorenjen asiakasnumeroa, mutta tämä ei ole pakollista.
Lomake ei näy tässä leikkeessä kokonaan, täytä se loppuun asti ja paina lopuksi alareunassa
olevaa painiketta ”Lähetä”. Tuolloin Liikkeen rekisteröintipyyntö lähetetään XPOS.sille ja
liikkeelle avautuu uusi ikkuna, katso seuraava sivu.

Kuten tämän ikkunan tekstissä sanotaan, rekisteröintipyyntö on nyt lähetetty XPOS
järjestelmän pääkäyttäjälle joka hyväksyy tai hylkää pyynnön. Kun olet saanut tiedon
hyväksynnästä sähköpostiisi, sinun pitää vielä rekisteröityä Gorenje myyjäliikkeeksi.
Rekistyeröityminen Gorenje myyjäliikkeeksi:
Avaa XPOS niillä tunnuksilla jotka teit edellisessä rekisteröinnissä, ja avaa kojelauta.

5

Kun rekisteröityminen on tehty XPOS käyttäjäksi, mutta mitään tuotemerkkiä tai
maahantuojaa ei ole liitetty huoltoliikkeeseen, Gorenje merkki näkyy muiden merkkien
joukossa sivun alaosassa. Klikkaa Gorenje merkkiä ja valitse: ” rekisteröi”.
Kun menet tämän jälkeen kojelaudalle ja valitset Gorenje merkin vierestä painikkeen ”Siirry
Toimittajalle” saat viestin ”waiting for approval” jos kaikki on mennyt oikein. Kun olemme
hyväksyneet liikkeesi Gorenje myyjäliikkeeksi saat sähköpostiin siitä ilmoituksen.

Kun rekisteröinti on hyväksytty, voit tehdä tuotevaihtopyynnön erillisen ohjeen mukaan.
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