
Mercedes-Benz WebParts
Informator dla Klientów

Mercedes-Benz WebParts, został gruntownie przebudowany, ten materiał zawiera 

krótki przegląd podstawowych funkcjonalności dla wersji 4.0
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Ekran startowy

Po zalogowaniu się do MB WebParts w wersji 4.0 wyświetla się przed Państwem

nowy ekran startowy (jak niżej). Z tego ekranu można bezpośrednio:

• wprowadzić nr nadwozia (VIN) i rozpocząć wyszukiwanie części w zintegrowanym

z programem katalogu EPC,

• wyszukać część, dla której znany jest numer katalogowy

• przejrzeć najnowsze oferty promocyjne przygotowane przez Państwa dealera

Mercedes-Benz.

Nowy ekran startowy pozwala, również zdefiniować Państwa elementy „ulubione”, co

pozwala na szybki dostęp do najważniejszych czy najczęściej używanych części.

Domyślnie, na ekranie startowym wyświetlane są cztery ostatnie wyszukiwania oraz

ostatnio złożone zamówienia. W zakładce „Ustawienia” można określić inne

polecenie dla wyświetlania „ulubionych”, np. mogą to być szablony zamówień.
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Menu główne (główny obszar nawigacji)

Menu główne (główny obszar nawigacji) znajduje się w górnym pasku ekranu i jest

dostępne zawsze, ze wszystkich podstron programu.

Poprzez przycisk „Mój WebParts” można w dowolnej chwili wrócić do osobistego

ekranu startowego, otrzymać dostęp do przeglądu promocji, zintegrowanego

z programem katalogu EPC, katalogu EPC w środowisku Java oraz katalogu części do

autobusów (BPC).

Klikając w przycisk "Historia zamówień", można uzyskać dostęp do złożonych już

zamówień. Tak jak w poprzednich wersjach WebParts, zamówienia mogą być również

filtrowane w zależności od ich aktualnego statusu. Status „Otwarte” nie występuje

już w nowej wersji WebParts, ponieważ aktualnie dodawane do zamówienia części

wyświetlane są bezpośrednio w koszyku zakupowym.

Jeśli w trakcie pracy z poprzednią wersją programu jakieś zamówienia zostały

zapisane ze statusem „Otwarte”, po zalogowaniu się do nowej wersji WebParts

zostanie Państwu zaproponowana opcja zapisania tych zamówień jako

tymczasowych szablonów. Następnie zawartość tych szablonów można w łatwy

sposób przenieść do koszyka zakupowego i wysłać zamówienie do dealera.
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Menu główne (główny obszar nawigacji)

W nowej wersji WebParts, szablony utworzone wcześniej oraz dotychczasowe

ustawienia użytkownika zostały umieszczone w zakładce menu głównego „Konto

użytkownika”. Klikając przycisk „Szablony”, znajdziemy wszystkie szablony zapisane

w trakcie pracy z poprzednią wersją WebParts, jak również tymczasowe szablony,

które zawierają zamówienia o statusie „Otwarte”, zapisane tam podczas pierwszego

logowania do nowej wersji programu. Oprócz znanych już opcji ustawień osobistych,

w nowej wersji pojawiło się szereg opcji dodatkowych, które pozwalają dostosować

wygląd osobistej strony startowej, określić ustawienia katalogu EPC oraz koszyka

zakupowego.

Dane kontaktowa jak również Ogólne Warunki Handlowe (OWH) Państwa dealera

Mercedes-Benz dostępne są w zakładce menu „Dealer Info”. Jeśli Państwa dealer

Mercedes-Benz udostępnił Państwu możliwość składania zamówień w innych jego

lokalizacjach, w tym miejscu jest możliwość dokonania zmiany i wysłania zamówienia

do innego oddziału dealera.

Program WebParts pozwala uzyskać dostęp do ustawień osobistych także w sposób

alternatywny – poprzez kliknięcie w login i nazwę firmy w najwyższym wierszu

ekranu.

Jeśli Państwa firma posiada swoje oddziały w różnych miejscach, i są one również

upoważnione do składania zamówień, w tym miejscu można przełączyć się pomiędzy

Państwa oddziałami bez konieczności ponownego logowania się do sytemu.
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Menu główne (główny obszar nawigacji)

Bezpośrednio poniżej obszaru menu głównego znajduje się pasek koszyka

zakupowego, który pozostaje stale widoczny, nawet w przypadku wyświetlania

bogatych w treść podstron programu. Pasek koszyka zakupowego pozwala w każdej

chwili na szybki powrót do ekranu startowego,

wyświetla nazwę Państwa dealera, do którego aktualnie wysyłane jest zamówienie

oraz umożliwia poprzez kliknięcie myszką, przełączanie się pomiędzy różnymi

oddziałami dealera (jeśli wystąpiłaby taka potrzeba).

Ikona „kalkulatora” na pasku koszyka zakupowego służy do szybkiego przełączania

wyświetlanych cen/wartości z poziomu netto do brutto i na odwrót,

a kliknięcie w sama ikonę koszyka zakupowego umożliwia szybki podgląd jego

zawartości i bezpośrednie wysłanie zamówienia.
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Katalog EPC zintegrowany z WebParts

W nowej wersji WebParts, katalog części EPC został w pełni zintegrowany z

programem do zamawiania części online. Zapewnia to nie tylko bardziej przejrzyste

wyświetlanie i wykorzystanie zawartości katalogu, ale eliminuje również problemy

techniczne występujące przy korzystaniu z WebParts w przeszłości.

Instalacja/aktualizacja programu Java nie jest już wymagane na Państwa

komputerze! Wszystkie treści katalog EPC, wyświetlane są bezpośrednio

w przeglądarce internetowej. Takie rozwiązanie pozwala w pełni korzystać z nowej

wersji WebParts także na komputerach z innymi systemami operacyjnymi, takimi jak

Mac OS X i Linux. Oczywiście, z nowej wersji WebParts można także korzystać na

tabletach.

Aby rozpocząć wyszukiwanie części dla danego pojazdu, należy wpisać jego nr

nadwozia (VIN) bezpośrednio na ekranie startowym WebParts lub wybrać jeden z

wcześniej zapisanych nr (dla wcześniej wyszukiwanych pojazdów) lub otworzyć

zintegrowany z WebParts katalog EPC.

Jeśli jest taka potrzeba, mogą Państwo korzystać również z katalogu części do

autobusów (BPC). Tak jak w poprzedniej wersji, wyszukane części w katalogu BPC

muszą zostać przetransferowane do koszyka zakupowego poprzez kliknięcie

przycisku importu.
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Katalog EPC zintegrowany z WebParts

Katalog EPC zintegrowany z nowa wersją programu WebParts podzielony jest na trzy

główne obszary. Pierwszy obszar, to górna zacieniona na szaro strefa, w której

znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące pojazdu oraz Karta Danych. W tym

obszarze, można także wyszukiwać konkretne części do danego pojazdu na

podstawie ich numeru lub nazwy. Numery VIN wyszukiwanych pojazdów mogą zostać

zapisane - jest to bardzo wygodne i zalecane, ponieważ ułatwia przełączanie się

pomiędzy pojazdami w dowolnym momencie. Jest też możliwość wyszukiwania

części według kodu modelu, poprzez odpowiednie ustawienie filtrów katalogu EPC.

Poniżej na ciemnoszarym pasku, wyświetlane są przyciski odpowiadające głównym

zespołom pojazdu. Zespół nadwozie jest wybrane domyślnie (zawsze aktywny)

i przycisk dla niego nie występuję. Bezpośrednio poniżej, z lewej strony, znajdują się

wszystkie główne grupy konstrukcyjne aktualnie wybranego zespołu.

Po wybraniu grupy głównej, odpowiednie podgrupy są wyświetlane w środkowej

części ekranu. Klikając na nazwę podgrupy lub rysunek jej podglądu, można przejść

do jej widoku szczegółowego czyli rysunków części.
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Katalog EPC zintegrowany z WebParts

Poprzez kompleksową integrację wszystkich danych Katalog EPC, możemy

zaoferować Państwu wiele funkcji, które zwiększają komfort w trakcie identyfikacji

numerów części. Na przykład, można zobaczyć ceny i dostępność części

bezpośrednio na liście wybranych pozycji ale również wyświetlić te dane

bezpośrednio, przesuwając kursor na intersującą nas część na rysunku

„eksplodującym”. Wszystkie wyświetlane dane pochodzą z tego samego źródła co

dane występujące w dotychczasowym katalogu EPC pracującym w środowisku Java.

Prezentowane dane obejmują także, bardzo istotne dla prawidłowego doboru

przypisy oraz kody i numery SA, które muszą być nadal brane pod uwagę dla

poprawnej identyfikacji części.
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Koszyk zakupowy (widok standardowy)

Nowa wersja programu WebParts wyposażona jest w bardzo praktyczny koszyk

zakupowy. Tak jak w poprzedniej wersji programu, koszyk pokazuje wszystkie

informacje na temat wybranych części. Nadal możecie Państwo wprowadzać numery

części bezpośrednio „ręcznie”, importować listy części z pliku czy transferować je z

katalogu BPC.

W ograniczonym czasowo okresie przejściowym, można również transferować wyniki

wyszukiwania części z zewnętrznego katalogu EPC (wersja Java), pod warunkiem, że

wcześniej katalog ten był uruchomiony z poziomu programu WebParts.

Koszyk WebParts oferuje dwie różne opcje wyświetlania wybranych części.

Standardowy tryb widoku odpowiada wyglądowi zamówienia z poprzedniej wersji

programu WebParts. W tym trybie, wszystkie elementy są wyświetlane w postaci

listy, w kolejności w jakiej zostały dodane do koszyka.

Zamówienie może zostać wysłane w dowolnym momencie dla całej zawartości

koszyka lub tylko dla wybranych pozycji (zaznaczonych w kolumnie po lewej stronie

zamówienia).
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Koszyk zakupowy (widok zgrupowany)

W zgrupowanym widoku koszyka, program WebParts automatycznie rozdziela

wszystkie wyszukane części w zależności od ich przypisania do danego pojazdu (nr

VIN). Jeśli więc w koszyku zostaną umieszczone części do różnych pojazdów,

program WebParts wyświetli je oddzielnie dla każdego z nich, tak jak widać to na

rysunku poniżej.

Takie zamówienia również może zostać wysłane w dowolnym momencie, dla całej

zawartości koszyka, tylko dla części przypisanych do danego pojazdu lub tylko dla

wybranych pozycji (zaznaczonych w kolumnie po lewej stronie zamówienia).
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Koszyk zakupowy

Niezależnie od trybu wyświetlania koszyka zakupowego, cała jego zawartość jest

okresowo zapisywana, dlatego przy ponownym zalogowaniu się do WebParts można

powrócić do edycji jego zawartości, nie tracąc wyszukanych wcześniej części.

Ponadto dla każdej z pozycji znajdującej się już w koszyku, program WebParts

pozwala w dowolnej chwili powrócić do miejsca jej wyszukania w zintegrowanym

katalogu EPC – wystarczy kliknięcie w ikonę „książki” – jak pokazano na rysunku

poniżej.

W celu otrzymania odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania proszę skontaktować

się z Państwa dealerem Mercedes-Benz.

Po więcej informacji zapraszamy także na stronę internetową Mercedes-Benz:

www.mercedes-benz.pl/webparts

Zapraszamy do korzystania z nowej wersji Mercedes-Benz WebParts!
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Zasady dotyczących możliwości zamawiania części przez Klienta 

w zależności od autoryzacji posiadanych przez dealera.

Wypełniając obowiązujące na naszym rynku regulacje w zakresie autoryzacji

dealerskich (kodów dywizji), platforma WebParts pokazuje jakie autoryzacje posiada

dealer, do którego jest podłączony Klient.

Jeśli Klient jest podłączony do więcej niż jednego dealera, po pomyślnym

zalogowaniu, wyświetlane są autoryzacje posiadane przez poszczególnych dealerów

lub ich oddziały, co daje możliwość wyboru według aktualnych potrzeb.

Informacja jest także dostępna poprzez przycisk „Dealer info”, dostępny z górnego

paska menu, który umożliwia zobaczenie autoryzacji posiadanych przez wszystkie

oddziały danego dealera.

Mercedes-Benz WebParts | Poradnik dla Klienta | Wersja 5.2.
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Zgodnie z obowiązującymi na naszym rynku regulacjami prawnymi w zakresie

autoryzacji dealerskich (kodów dywizji), możliwe jest zamawianie przez Klienta, tylko

takich części, które są zgodne z autoryzacjami posiadanymi przez danego dealera.

Np. części do samochodów osobowych można zamawiać tylko u dealerów,

posiadających autoryzację do sprzedaży części do pojazdów osobowych, czyli

posiadających kod dywizji: PC.

Począwszy od wersji 5.2. platformy WebParts, system weryfikuje autoryzacje

dealerów (ich kody dywizji), w rezultacie Klient może zamówić części tylko

u dealerów autoryzowanych do sprzedaży danego asortymentu części.

Kody dywizji ograniczają także dostęp Klienta do katalogu części WebEPC, do

zakresu pojazdów, dla obsługi których dealer posiada autoryzację.

Dotyczy to wszystkich dealerów, u których można składać zamówienia na części.

Jeśli w koszyku zakupowym znajdą się części z różnymi kodami dywizji, ale wybrany

dealer jest upoważniony do sprzedaży w ramach tylko jednego kodu dywizji, np.

tylko dla pojazdów osobowych, koszyk poinformuje o tym ograniczeniu

z wykorzystaniem nowych ikonek (szczegóły na rysunku poniżej).

Mercedes-Benz WebParts | Poradnik dla Klienta | Wersja 5.2.

Zasady dotyczących możliwości zamawiania części przez Klienta 

w zależności od autoryzacji posiadanych przez dealera.
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Jeśli inny oddział dealera posiada autoryzację na sprzedaż części, które Klient

chciałby zamówić, w prosty sposób można „przełączyć się” na tenże oddział
i dzięki temu wysłać zamówienie – przykład takiej operacji jest poniżej.

Mercedes-Benz WebParts | Poradnik dla Klienta | Wersja 5.2.

Po przełączeniu się na inny oddział dealera, zmienia się status dostępności,

w rezultacie pojawia się możliwość złożenia w tym oddziale zamówienia.

Zasady dotyczących możliwości zamawiania części przez Klienta 

w zależności od autoryzacji posiadanych przez dealera.
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Eksportowanie szczegółów zamówienia - uwagi dodane na 

poziomie pozycji zamówienia w koszyku zakupowym.

Uwagi/adnotacje dodane do pozycji zamówienia w trakcie edycji koszyka

zakupowego, teraz mogą zostać wyświetlone przy przeglądaniu szczegółów

wysłanego zmówienia (np. w pliku .xls).

Plik ze szczegółami zamówienia oraz dodanymi wcześniej uwagami, może zostać

pobrany poprzez klikniecie przycisku „Eksportuj” (format pliku: .xls lub .xfr).
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