Крок за кроком до вашого онлайн-замовлення
Замовляйте через Інтернет - від окремих деталей до комплексних систем опалення. І це без прив’язки до днів тижня чи
часу. Відкрийте нашу систему онлайн-замовлення PartnerShop та лише у декілька кроків зробіть своє перше
замовлення.

Отримання інформації про доступ до PartnerShop
1. Перейдіть на сторінку https://shop.viessmann.com/ .
2. Якщо у Вас ще немає облікового запису Viessmann, Ви
можете обрати «Зареєструватися» або перейти
безпосередньо на сторінку реєстрації:
https://account.viessmann.com/register
3. У реєстраційній формі потрібно буде ввести таку інформацію:
(1) Клієнтський номер, (2) E-Mail, (3) Ім'я, (4) Прізвище,
(5) Країна
4. Як працівник компанії, Ваш менеджер / керівник вже
повинен створити обліковий запис Viessmann. Потім Ви
можете зареєструватися самостійно, або ваш керівник/
адміністратор можуть створити для Вас обліковий запис.
5. Підтвердивши умови використання та натиснувши «Створити
акаунт», Ви вводите свій пароль на наступному кроці.

Увійти в PartnerShop
1. Перейдіть на сторінку https://shop.viessmann.com/
2. Якщо у Вас вже є обліковий запис Viessmann, виберіть “Вхід”
вгорі праворуч.
3. Введіть дані доступу до свого облікового запису Viessmann в
маску входу. Ви вже використовуєте це для доступу до
навчальної кімнати Viessmann або Vitoguide
4. Після успішного входу Ви опинитесь безпосередньо у
PartnerShop.
5. Якщо у Вас немає доступу до програми, Ви отримаєте
повідомлення про помилку
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Функції в червоному заголовку Viessmann

1. Загальний пошук
У цьому полі Ви можете робити пошук за номером матеріалу або назвою товару.
2. Зміна кошиків
Тут Ви можете змінити свої кошики для покупок, якщо у Вас одночасно відкрито більше одного кошика.
3. Viessmann Support
Ви будете перенаправлені до сторінки підтримки. Тут Ви знайдете поширені запитання та можливість швидкого
контакту для подальших питань.
4. Перемикач програм Viessmann
Тут Ви можете швидко переглянути всі програми та легко перемикатися між ними. Завдяки новому обліковому
запису Viessmann для більшості програм не потрібно повторно авторизуватися.
5. Мій профіль
Ви будете перенаправлені до налаштувань особистого профілю. Тут ви знайдете Ваші особисті дані, дані
компанії, налаштування сповіщень та адміністративні доступи ваших співробітників, включаючи ролі та права.

Пункти меню в новому Viessmann PartnerShop

6. Домашня сторінка
Домашня сторінка надає швидкий доступ до пропозицій, замовлень та пошуку запчастин
7. Огляд товару
Огляд товару дає вам огляд нашого асортименту
8. Запчастини
Ви можете розпочати пошук запасних частин у меню Запчастини
9. Кошики
На вкладці кошики ви знайдете огляд ваших кошиків та шаблонів кошиків для покупок
10. Комерційні пропозиції
Вкладка "Комерційні пропозиції" дає чіткий огляд усіх Ваших комерційних пропозицій
11. Замовлення
Вкладка Замовлення дає чіткий огляд усіх Ваших замовлень
12. Мій акаунт
Тут Ви можете знайти видаткові накладні, оборот Вашої компанії та додавати або видаляти адрести
доставки Вашого товару.
-2-

Крок за кроком до вашого онлайн-замовлення

1. Видаткові накладні:
Тут ви можете переглянути та експортувати свої
видаткові накладні.
2. Оборот:
Тут ви можете переглянути оборот своєї компанії за
поточний та попередні роки
3. Адреси доставки:
Тут Ви можете додавати або видаляти адреси доставки
Вашого товару
4. Режим презентації:
Тут ви можете перейти в режим презентації.
Ви можете обрати це, наприклад, якщо Ви розмовляєте з
клієнтом і хочете відображати лише брутто ціни.

Створіть своє перше замовлення
У вас є різні варіанти створення нового замовлення:
Варіант 1: Створіть кошик для покупок на домашній сторінці
Натисніть “Створити замовлення” на домашній сторінці

Варіант 2: Створіть кошик у перегляді вкладки "Замовлення"
Виберіть пункт меню «Замовлення». Тут ви можете натиснути опцію «Створити замовлення», щоб створити новий
кошик.

Варіант 3: Створіть кошик для покупок у вкладці кошику покупок
Натисніть на зображення кошику для покупок у верхньому правому куті та виберіть “Створити кошик покупок”.
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Варіант 4: Створіть кошик для покупок у вкладці Кошики
Виберіть пункт меню “Кошики”. Тут ви можете натиснути опцію «Створити кошик покупок».

Відкриється вікно для всіх чотирьох варіантів.

1. Введіть примітку та виберіть колір кошика, за допомогою якого Ви хотіли б позначити свій новий кошик.
Це допомагає Вам швидше орієнтуватись та розрізняти кошики.
2. Потім натисніть «Створити», ваш кошик стане активним, і Ви зможете заповнити його.
Нові товари завжди додаються до активного кошика покупок.
Виділений зеленим кошик активний.
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Заповнення кошику
Ви можете заповнити свій кошик по-різному. Оберіть уже створений кошик для покупок і відкрийте його, Ви
можете ввести артикульні номери, і артикули будуть додані до вашого кошика. Використовуйте "*" , щоб
визначити кількість товару.
Наприклад: 10 * Z023186. За допомогою клавіші Enter ви можете підтвердити артикульний номер, а потім ввести
інші. Нарешті, Ви можете помістити товари у кошик за допомогою кнопки "Прийняти" .

Заповніть кошик за допомогою загального пошуку
Якщо Ви не знаєте артикульний номер товару який шукаєте, Ви можете скористатися загальним
пошуком товару.
1. Введіть ключове слово у загальному пошуку > пошук товару буде відповідним чином відфільтрований.
2. У пункті меню «Огляд товару» Ви також можете звузити пошук за допомогою категорій ліворуч та
розкладеного фільтра вгорі.
3. Натиснувши на символ кошика, товар буде доданий до Вашого кошика для покупок.
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Пошук запчастин
У пункті меню «Запчастини» Ви можете шукати запасні частини, а також комплекти технічного обслуговування. Ви
можете ідентифікувати це за допомогою артикульного номера або серійного номера товару. Серійний номер, який
складається з 16-ти значного номеру, також можна зручно ідентифікувати за допомогою сканера штрих-коду на
Вашому мобільному пристрої.
Якщо Ви ввели або відсканували номер матеріалу, артикул відображатиметься під пошуком.
Тут Ви можете вибрати, чи хочете Ви перейти до деталей технічного обслуговування та зносу або до запасних частин.
У списку деталей Ви також можете перейти до відповідного компонента через розгорнутий вигляд, перемістивши
мишу (або пальцем у випадку мобільного пристрою) над відповідним номером. Потім відповідний компонент
відображається у списку з жовтим фоном.
Щоб збільшити розгорнутий вигляд товару, клацніть мишкою на зображення, а потім прокрутіть вниз (або пальцями
на мобільному пристрої).
Натискаючи на символ кошика для покупок, відповідна запасна частина або деталь для обслуговування та
зношування потрапляє безпосередньо в активний кошик для покупок.
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Редагувати кошик
За допомогою кнопки Кошики або натиснувши потрібний кошик в розділі меню «Мої кошики та шаблони», Ви
можете отримати доступ до кошика покупок та відредагувати його.

1. Редагувати примітку
Ви все ще можете скоригувати свою примітку тут.
2. Налаштуйте кількість товару
Ви також можете налаштувати кількість елементів тут. Щоб видалити елементи, використовуйте символ
корзини.
3. Додайте більше товару
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Процес замовлення товару
1. Процес замовлення товару
Помістивши всі товари у кошик для покупок, Ви можете розпочати процес замовлення товару, натиснувши
“Оформити замовлення”.
2. Виберіть адресу доставки
Оберіть тут свою власну або іншу адресу. Якщо Ви обрали іншу адресу, Ви можете зберегти її у своєму акаунті для
майбутніх замовлень.
3. Виберіть тип доставки
Після введення адреси доставки Ви можете обрати тип доставки, тобто коли і як буде доставлений товар.
4. Надайте додаткові дані про Вашу доставку
Потім Ви можете надати додаткову інформацію про доставку товару, таку як примітка, номер телефону,
електронна пошта, зауваження та інші коментарі.
5. Виберіть спосіб оплати
Обравши варіанти доставки, ви можете вибрати спосіб оплати. (Рахунок за замовчуванням)
6. Виклик огляду замовлення
На останньому етапі процесу замовлення товару Ви знову отримаєте остаточний огляд свого замовлення. Тут Вам
потрібно відправити замовлення.
7. Після успішного відправлення замовлення Ви отримаєте Підтвердження замовлення електронною поштою з
усією важливою інформацією.
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