
La Kramp App
Pro tips!L’astuce pour les pros !

Avec l'application Kramp, il n'a jamais été aussi simple 
de trouver des pièces.
L'application aide les revendeurs Kramp dans leurs 
activités quotidiennes en facilitant la recherche de 
produits ou du contenu d'une livraison.

Scannez les colis 

Téléchargement et mise à 
jour

Connexion  

Gérez vos commandes et vos paramètres

Scan du code-barres du 
produit 

Identification des produits 

• Placez le produit sur un fond neutre (par
exemple sur une table blanche)

• Assurez-vous que seul le produit est visible
sur l'image, et qu'aucun autre élément n'est
présent

• Assurez-vous que le produit est bien éclairé

L'identification des produits a été lancée en 
version bêta. Elle s'améliore constamment 
grâce à l'utilisation des dernières technologies, 
du Machine Learning (apprentissage 
automatique des machines) et de mises à jour 
régulières. Voici quelques conseils pour obtenir 
de meilleurs résultats :

Parcourez, filtrez et recherchez des produits 

• Lorsque vous
commencez à taper les
premières lettres de
votre pièce, nous vous
faisons des suggestions
utilisées par d'autres
clients

• Vous avez trouvé la
bonne catégorie ?
Utilisez des filtres pour
affiner vos résultats.

En plus du scan, vous pouvez également utiliser la recherche ou les catégories pour 
trouver votre pièce.

Informations concernant les produits et commandes 

Après avoir cliqué sur l’un des résultats 
proposés, il vous sera parfois demandé de 
laisser un commentaire. Utilisez-le pour nous 
aider à améliorer cet outil de recherche 
simplifié !

Consultez les 
commandes passées 
lors des 60 derniers 

jours (concessionnaire)
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Laissez vos 
commentaires et 

modifiez vos 
paramètres 

Une fois connecté, 
affichez vos informations 

et modifiez vos 
préférences

Your Name
COMPANY

name@emailaddress.com

Choisissez votre 
langue 

Scan Auftrag KontaktSuche

• Connectez-vous et scannez l'étiquette d'expédition
d'un colis pour voir son contenu

• Scannez le code-barres de l'étiquette d'expédition
(au-dessus ou à côté de votre adresse) présent sur
votre colis

• Ne scannez pas le code-barres unique du colis

• Pour des raisons de sécurité et de confidentialité,
vous ne pouvez scanner que les colis qui vous
appartiennent

• Scannez les codes-barres de vos produits et consultez
immédiatement les informations les concernant

• Vous pouvez scanner les codes-barres Kramp et la
plupart des codes EAN

• Le code-barres n'est pas reconnu ? Veuillez nous en
excuser. Nous allons en faire part à notre équipe
dédiée et faire de notre mieux au plus vite !
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Une fois la numérisation terminée, le contenu de votre 
colis s'affiche sans même avoir à l'ouvrir !

Vous pouvez maintenant trouver rapidement la pièce 
dont votre client a besoin.

Téléchargez l'application sur Google Play  et 
Apple Store.

Pensez à mettre à jour vos versions afin de ne 
pas passer à côté de nouvelles fonctionnalités !

Connectez-vous à l'aide de votre nom d'utilisateur ou de votre adresse e-
mail pour consulter vos commandes, scanner vos colis et commander des 
produits sur le webshop.

Vous travaillez avec le Kramp Online Service (KOS) ? Vos clients peuvent 
également utiliser l'application facilement ! 

Vous n'avez pas encore de compte Kramp ? Continuez en tant qu'invité !
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• Des informations techniques

• Des photos du produit avec des gros plans
• Des accessoires et pièces de rechange liés au 

produits

• Des vidéos et documents
• Et elle vous propose de partager par e-mail ou 

par WhatsApp le lien du produit sur la boutique

• Panier d'achat

Lors de chacune de vos recherches, la Kramp App 
ne se contente pas simplement de trouver la pièce 
dont vous avez besoin, elle complète également sa 
recherche par de nombreuses autres informations 
utiles :

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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• 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
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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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•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


