
Aplicación de Kramp
Pro tips!Pro tips!

Encontrar piezas es más fácil que nunca gracias a la 
aplicación de Kramp.
Dicha aplicación ayuda a los distribuidores de Kramp en 
su trabajo diario, ya que les facilita la tarea de encontrar 
productos y saber el contenido de un envío antes de 
abrirlo.

Escaneo de cajas 

Descarga y actualización

Inicio de sesión 

Ajustes y gestión de pedidos

Escaneo del código de barras 
del producto 

Reconocimiento de productos 

El reconocimiento de productos se lanzó como 
una versión beta. Puede que resulte de gran 
utilidad, pero todavía hay que perfeccionarlo. 
Por este motivo, he aquí algunos consejos con 
los que podrá obtener mejores resultados:

• Coloque el producto sobre un fondo neutro
(por ejemplo, sobre una mesa blanca).

• Compruebe que la imagen solo incluye el
producto, es decir, no hay elementos
adicionales.

• Compruebe que el producto está bien
iluminado.

Tras hacer clic en un resultado, puede que se le 
pida dejar algún comentario. Aproveche esta 
oportunidad para dar su opinión y ayúdenos a 
mejorar los resultados.

Exploración, filtros y búsqueda de productos 

• A medida que comienza 
a escribir, le
proporcionaremos
sugerencias adicionales
de otros clientes.

• ¿Se encuentra en la
categoría correcta?
Utilice los filtros para
limitar los resultados.

Además del escaneo, también puede emplear la búsqueda o las categorías para 
encontrar un producto.

Información y solicitud de productos 

Consulte los pedidos de 
los últimos 60 días 

DEALER DEALERKOS KOS

Deje un comentario y 
cambie los ajustes 

Tras iniciar sesión: 
consulte sus datos y 

modifique las 
preferencias

Your Name
COMPANY

name@emailaddress.com

Seleccione un idioma 

Scan Auftrag KontaktSuche

• Inicie sesión y escanee la etiqueta de envío de un
embalaje o de una caja para ver su contenido.

• Escanee el código de barras de la etiqueta de envío
situada encima o junto a la dirección del embalaje,
caja de cartón u otro tipo de envío.

• No escanee el código de barras exclusivo de la caja.

• Por motivos de seguridad y privacidad, solo puede
escanear las cajas que le pertenezcan.

• Escanee los códigos de barras de sus productos y
consulte la información correspondiente al instante.

• Puede escanear todos los códigos de barras Kramp
128 y la mayoría de los códigos EAN.

• ¿No le reconoce el código de barras? ¡Vaya!
Compartiremos esta información con nuestro equipo
de información sobre productos y haremos todo lo
posible para hacer que el reconocimiento mejore lo
antes posible.
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Una vez realizado el escaneo, podrá ver el contenido de 
la caja sin tener que abrirla y encontrar rápidamente la 
pieza importante que necesita su cliente.

Descargue la aplicación a través de Google Play 
Store y Apple App Store. Asegúrese de actualizar 
la versión para no perderse las nuevas 
funcionalidades.

Inicie sesión con su nombre de usuario o dirección de correo electrónico 
para consultar pedidos, escanear cajas y realizar pedidos en la tienda 
web.

¿Trabaja con el servicio en línea Kramp (KOS)? Sus clientes también 
pueden utilizar la aplicación sin ningún esfuerzo adicional. ¿Todavía no 
tiene una cuenta de Kramp? Puede continuar como invitado.
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DEALER

DEALER KOS

• Información técnica

• Imágenes del producto + zoom
• Comparta el enlace de un producto de la tienda 

web por correo electrónico o Whatsapp

• Accesorios y piezas de repuesto

• Vídeos y documentos

• Carrito de la compra

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.
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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 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 

ScanAuftragKontakt Suche

•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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•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


