
Aplikacja Kramp
Pro tips!Najszybsze wyszukiwanie produktu!

Dzięki aplikacji Kramp szybko znajdziesz potrzebne 
części! Aplikacja pomaga pracownikom sklepów Grene i 
firmy Kramp w codziennej pracy, ułatwiając 
wyszukiwanie produktów i zawartości dostawy.

Skanowanie paczek 

Pobierz i zaktualizuj

Zarządzanie zamówieniami i zmiana ustawień

Skanowanie kodów 
kreskowych produktów 

Rozpoznawanie produktu 

System rozpoznawania produktów został 
wdrożony w wersji beta. Zapewnia wiele 
możliwości, ale nie jest jeszcze idealny. Wciąż go 
udoskonalamy. Przedstawiamy kilka 
wskazówek, które pozwolą uzyskać Ci lepsze 
rezultaty:

• Umieść produkt na neutralnym tle (najlepiej
na białym tle).

• Sprawdź, czy na zdjęciu widoczny jest tylko
produkt, a w kadr nie wchodzą żadne inne
elementy.

• Sprawdź, czy produkt jest dobrze oświetlony.

Po kliknięciu przycisku wyniku, może pojawić się 
prośba o pozostawienie opinii. Prosimy, 
wypełnij ją, aby nam pomóc w dalszym 
doskonaleniu działania systemu!

Przeglądanie, filtrowanie i wyszukiwanie produktów 

• Gdy tylko zaczniesz
wpisywać tekst,
przedstawimy
dodatkowe sugestie, z
których korzystają inni
klienci.

• Jesteś w odpowiedniej
kategorii? Użyj filtrów,
aby zawęzić wyniki.

Oprócz skanowania produkt można odnaleźć za pomocą funkcji wyszukiwania lub 
poprzez kategorie.

Informacje o produkcie i zamawianie 

Wyświetl zamówienia z 
ostatnich 60 dni 

Pozostaw opinię i 
zmień ustawienia 

Po zalogowaniu się: 
wyświetl szczegółowe 

informacje i zmień 
swoje preferencje 

Your Name
COMPANY

name@emailaddress.com

Wybierz język 

Scan Auftrag KontaktSuche

• Zaloguj się i zeskanuj etykietę wysyłkową opakowania,
aby sprawdzić jego zawartość.

• Zeskanuj kod kreskowy etykiety wysyłkowej - powyżej
lub obok adresu.

• Nie należy skanować unikalnego kodu kreskowego
opakowania.

• Ze względów bezpieczeństwa i prywatności możesz
skanować tylko opakowania, które należą do Ciebie.

• Zeskanuj kody kreskowe produktów, aby szybko
wyświetlić informacje o artykule.

• Możliwe jest skanowanie wszystkich 128 kodów
kreskowych Kramp i większość kodów EAN.

• Nie rozpoznano kodu kreskowego? Przykro nam. Już
wkrótce zostanie on dodany do aplikacji. Podzielimy
się tą informacją z naszym Zespołem ds. Danych
Produktów i postaramy się jak najszybciej ulepszyć
system!
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Po zeskanowaniu zobaczysz zawartość paczki bez 
potrzeby otwierania, dzięki czemu możesz szybko 
znaleźć potrzebną część, na którą czekasz.

Pobierz aplikację ze sklepu Google Play lub Apple 
App store. Pamiętaj o aktualizacjach!

Login 
Zaloguj się przy użyciu swojej nazwy użytkownika lub adresu e-mail, aby 
wyświetlać zamówienia, skanować paczki i zamawiać produkty w sklepie 
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• Informacje techniczne

• Zdjęcia produktu + przybliżenie

• Udostępnianie adresu URL produktu ze sklepu 
internetowego za pośrednictwem wiadomości
e-mail lub aplikacji Whatsapp

• Akcesoria i części zamienne

• Filmy i dokumenty

• Koszyk z zakupami

Aplikace Kramp
Pro tips!Tipy a triky!

Díky aplikaci Kramp je snazší najít díly než kdy jindy.
Aplikace pomáhá prodejcům společnosti Kramp v jejich 
každodenní činnosti tím, že usnadňuje vyhledávání 
produktů a obsahu dodávek.

Skenování balíků 

Stáhněte si ji a aktualizujte

Přihlášení   

Správa objednávek a nastavení

Skenování čárového kódu 
produktu 

Funkce rozpoznání produktů 

• Umístěte produkt na neutrální pozadí
(například na bílý stůl).

• Ujistěte se, že je v záběru pouze samotný
produkt.

• Ujistěte se, že je produkt dostatečně
osvětlený.

Funkce rozpoznání produktů byla spuštěna v 
beta verzi. Zvládne toho hodně, ale zpočátku 
nebude perfektní. Uvádíme tedy několik tipů, 
jak dosáhnout lepších výsledků:

Procházejte, filtrujte a vyhledávejte produkty 

• Při zadávání názvu vám
poskytneme další
návrhy využívané
ostatními zákazníky.

• Dostali jste se do
správné kategorie?
Použijte filtry ke zúžení
počtu nabízených
výsledků.

Kromě skenování můžete k hledání produktů použít také vyhledávání nebo kategorie.

Informace o produktech a objednávání 

Po kliknutí na výsledek budete občas požádáni 
o poskytnutí zpětné vazby. Díky vaší zpětné
vazbě budeme moci dosáhnout zlepšení!

Zobrazte si objednávky 
za posledních 60 dnů

DEALER DEALERKOS KOS

Poskytujte zpětnou 
vazbu a měňte svá 

Po přihlášení: zobrazte si 
údaje a měňte své 

preference 

Your Name
COMPANY

name@emailaddress.com

Zvolte svůj jazyk 

Scan Auftrag KontaktSuche

• Přihlášením a naskenováním přepravního štítku na
přepravce či krabici zjistíte, co se nachází uvnitř

• Naskenujte čárový kód uvedený na přepravním štítku
(nad nebo vedle vaší adresy) přepravek, krabic a
dalších zásilek

• Neskenujte jedinečný čárový kód krabice

• Z bezpečnostních důvodů a důvodů ochrany osobních
údajů můžete skenovat pouze krabice, které patří
vám

• Skenujte čárové kódy produktů a zobrazte si o nich
informace okamžitě

• Naskenovat lze všechny čárové kódy Kramp a většinu
kódů EAN

• Nebylo možné čárový kód rozpoznat? To nás mrzí!
Informujeme o tom však náš tým specializovaný na
data produktů a vynasnažíme se problém vyřešit.

9:41

Po naskenování uvidíte obsah vaší krabice nebo boxu, 
aniž by bylo nutné je otevírat. Lze tak rychle najít díl, 
který vy nebo zákazník potřebujete.

Neváhejte si ji stáhnout v obchodě Google Play 
nebo App Store. Nezapomeňte si aplikaci 
pravidelně aktualizovat, abyste nepromeškali 
nové funkce!

Přihlaste se pomocí svého uživatelského jména nebo e-mailové adresy a 
mějte přehled o objednávkách, skenujte balíky a objednávejte produkty v 
internetovém obchodě.

Pracujete s online službou Kramp Online Service (KOS)? Aplikaci mohou 
bez problémů používat i vaši zákazníci! Ještě nemáte v aplikaci Kramp 
účet? Můžete pokračovat jako host.
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DEALER

DEALER KOS

• Technické informace

• Obrázky produktů + možnost přiblížení

• Sdílení adresy URL internetového obchodu s
produktem prostřednictvím e-mailu nebo
aplikace WhatsApp

• Příslušenství a náhradní díly

• Videa a dokumenty

• Nákupní košík

Aplikace Kramp
Pro tips! Tipy a triky!

Díky aplikaci Kramp je snazší najít díly než kdy jindy.
Aplikace pomáhá prodejcům společnosti Kramp v jejich 
každodenní činnosti tím, že usnadňuje vyhledávání 
produktů a obsahu dodávek.

Skenování balíků 

Stáhněte si ji a aktualizujte

Přihlášení   

Správa objednávek a nastavení

Skenování čárového kódu 
produktu 

Funkce rozpoznání produktů 

•Umístěte produkt na neutrální pozadí
(například na bílý stůl).

•Ujistěte se, že je v záběru pouze samotný
produkt.

•Ujistěte se, že je produkt dostatečně
osvětlený.

Funkce rozpoznání produktů byla spuštěna v 
beta verzi. Zvládne toho hodně, ale zpočátku 
nebude perfektní. Uvádíme tedy několik tipů, 
jak dosáhnout lepších výsledků:

Procházejte, filtrujte a vyhledávejte produkty 

•Při zadávání názvu vám
poskytneme další
návrhy využívané
ostatními zákazníky.

•Dostali jste se do
správné kategorie?
Použijte filtry ke zúžení
počtu nabízených
výsledků.

Kromě skenování můžete k hledání produktů použít také vyhledávání nebo kategorie.

Informace o produktech a objednávání 

Po kliknutí na výsledek budete občas požádáni 
oposkytnutí zpětné vazby. Díky vaší zpětné
vazbě budeme moci dosáhnout zlepšení!

Zobrazte si objednávky 
za posledních 60 dnů

DEALERDEALER KOSKOS

Poskytujte zpětnou 
vazbu a měňte svá 

Po přihlášení: zobrazte si 
údaje a měňte své 

preference 

Your Name
COMPANY

name@emailaddress.com

Zvolte svůj jazyk 
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•Přihlášením a naskenováním přepravního štítku na
přepravce či krabici zjistíte, co se nachází uvnitř

•Naskenujte čárový kód uvedený na přepravním štítku
(nad nebo vedle vaší adresy) přepravek, krabic a
dalších zásilek

•Neskenujte jedinečný čárový kód krabice

•Z bezpečnostních důvodů a důvodů ochrany osobních
údajů můžete skenovat pouze krabice, které patří
vám

•Skenujte čárové kódy produktů a zobrazte si o nich
informace okamžitě

•Naskenovat lze všechny čárové kódy Kramp a většinu
kódů EAN

•Nebylo možné čárový kód rozpoznat? To nás mrzí!
Informujeme o tom však náš tým specializovaný na
data produktů a vynasnažíme se problém vyřešit.

9:41

Po naskenování uvidíte obsah vaší krabice nebo boxu, 
aniž by bylo nutné je otevírat. Lze tak rychle najít díl, 
který vy nebo zákazník potřebujete.

Neváhejte si ji stáhnout v obchodě Google Play 
nebo App Store. Nezapomeňte si aplikaci 
pravidelně aktualizovat, abyste nepromeškali 
nové funkce!

Přihlaste se pomocí svého uživatelského jména nebo e-mailové adresy a 
mějte přehled o objednávkách, skenujte balíky a objednávejte produkty v 
internetovém obchodě.

Pracujete s online službou Kramp Online Service (KOS)? Aplikaci mohou 
bez problémů používat i vaši zákazníci! Ještě nemáte v aplikaci Kramp 
účet? Můžete pokračovat jako host.
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DEALER

DEALERKOS

•Technické informace

•Obrázky produktů + možnost přiblížení

•Sdílení adresy URL internetového obchodu s
produktem prostřednictvím e-mailu nebo
aplikace WhatsApp

•Příslušenství a náhradní díly

•Videa a dokumenty

•Nákupní košík


