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Használati útmutató 

Tisztelt Ügyfelünk!  

Szeretnénk tájékoztatni rendszerünk alkatrész árajánlat kérési és rendelési funkciójának 

működéséről. Közös érdekünk a gyorsabb ügyintézés, ezért minél több adatot ad meg, úgy 

kollegáink rövidebb idő alatt tudják beazonosítani a keresett alkatrészt. Így a gép rövid időn 

belül ismét termelőképes lesz. 

Ha Ön már használta a Ge-Co Hungary szerviz bejelentő felületét, akkor a korábban már 

megadott e-mail címmel és jelszóval a mi rendszerünkbe is be tud jelentkezni. 

 

 

Alkatrész rendelés 

 

 

Válaszza ki az „Alkatrész 

igények”gombot 
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Kattintson a „Mentés gombra, mellyel igénye feltöltésre kerül 

 

Válaszza ki az „Új 

alkatrész igény”gombot 

Válassza ki az eszközt, 

amelyhez az alkatrész 

rendelése vonatkozik 

Írja le, milyen alkatrészre 

van szüksége 

Töltsön fel fotót, ha a 

cikkszám nem ismert, hogy 

könnyen beazonosíthassuk 

a keresett alkatrészt 

Írjon megjegyzést, ha 

szükséges, hogy 

egyértelmű legyen, melyik 

alkatrészről van szó 
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Megrendelni az „Árajánlat kiküldve, elfogadásra vár” státuszú alkatrészeket lehet. 

 

 

 

 

 

 

 

Görgessen lefele: 

 

  

A jelölt gombra kattintva 

tudja megtekinteni az 

ajánlatot. 

A megrendelés indításához 

válassza ki az „Árajánlat 

elfogadásra vár” sztátuszú sort. 

A „Nem rendelem meg” 

gombbal elutasítja az 

ajánlatot. 

A „Megrendelem” gombbal 

elfogadja az ajánlatot, erre 

kattintva tudja véglegesíteni a 

megrendelést. 
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Nyomon követés 

 

 

 

 

 

 

 

Ha a rendelést elutasította (téves beazonosítás, több darabra van szükség, stb.) és új 

ajánlat készül, akkor az ajánlat érvényességéig a jelzett gombra kattintva tudja azt 

megtekinteni. 

A megrendelést a fent részletezett módon tudja elfogadni és véglegesíteni. 

 

 

Rendelés 

azonosító Alkatrész 

igény/Rendelés 

státusza 

Ajánlat 

érvényességének 

határideje 

Aktuális 

ajánlat 
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