
Die Kramp App
Pro tips!Tipps & Tricks!

Mit der Kramp App ist es einfacher denn je, das richtige 
Ersatzteil zu finden.
Die App hilft Kramp Händlern effektiv im Alltag durch 
die einfache Produktsuche und bei der Suche nach dem 
Inhalt einer Lieferung.

Boxen-Scan

Herunterladen und 
aktualisieren

Login 

Bestellungen und Einstellungen verwalten

Barcode-Scan für Produkte

Produkterkennung 

• Der Untergrund des Produkts muss neutral
sein (z. B. weißer Tisch).

• Prüfen Sie, ob keine anderen Elemente im
Bild sind. Nur das Produkte sollte zu sehen
sein.

• Achten Sie auf eine ausreichende
Beleuchtung.

Eine Betaversion, die bereits jetzt viel zu bieten 
hat und mit jedem gescannten Produkt besser 
wird: Die Produkterkennung der Kramp App. 
Hier einige Tipps, damit Sie optimale Ergebnisse 
erhalten: 

Produkte durchsuchen, filtern und suchen 

• Bei der Eingabe
erhalten Sie weitere
Vorschläge von anderen 
Kunden

• Sind Sie in der richtigen
Kategorie gelandet? Mit
Filtern können Sie die
Ergebnisse eingrenzen.

Sie können mit der App nicht nur scannen, sondern auch die Suchfunktion oder die 
Kategorie-Suche verwenden, um Ihr Produkt schnell zu finden.

Informationen zum Produkt und zum Bestellvorgang 

Nachdem Sie auf ein Ergebnis geklickt haben, 
werden Sie hin und wieder aufgefordert, 
Feedback zu hinterlassen. Bitte tun Sie dies, 
denn dadurch helfen Sie uns, die Ergebnisse zu 
verbessern!

Sie können sich die 
Bestellungen der letzten 
60 Tage anzeigen lassen 

DEALER DEALERKOS KOS

Geben Sie Feedback 
und ändern Sie Ihre 

Einstellungen 

Nach der Anmeldung: 
Lassen Sie sich Ihre Daten 
anzeigen und ändern Sie 

Ihre Einstellungen 

Your Name
COMPANY

name@emailaddress.com

Wählen Sie Ihre 
Sprache 

Scan Auftrag KontaktSuche

• Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein und
scannen Sie das Versandetikett auf Ihrer Box oder
Ihrem Paket, um dessen Inhalt anzuzeigen.

• Scannen Sie den Barcode des Versandetiketts (über
oder neben Ihrer Adresse) auf einer Box, einem Paket
oder einer anderen Lieferung.

• Scannen Sie nicht den spezifischen Boxen-Barcode.

• Aus Sicherheits- und Datenschutzgründen können
nur Sie selbst Boxen / Pakete scannen, die zu Ihnen
gehören. Firmenexternen ist dies nicht möglich.

• Scannen Sie mit der Kamera die Barcodes von
Produkten und sehen Sie sich sofort alle verfügbaren
Produktinformationen an.

• Es sind alle 128 Kramp Barcodes und die meisten
EAN-Codes scanbar.

• Der Barcode wurde nicht erkannt? Schade, aber wir
werden diesen Wert umgehend an unser
Produktdatenteam weiterleiten, um diese Funktion
der App weiter zu verbessern.
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Nach dem Scannen sehen Sie sofort den Inhalt Ihrer 
Box / Ihres Pakets, ganz ohne es zu öffnen. So finden 
Sie schnell das für Ihren Kunden richtige Teil.

Laden Sie einfach die App aus dem Google Play 
Store oder dem Apple App Store herunter. 
Achten Sie darauf, die Versionen zu aktualisieren, 
sodass Sie immer auf dem neuesten Stand der 
Kramp App bleiben und nichts verpassen!

Melden Sie sich einmalig mit Ihrem Benutzernamen oder Ihrer E-Mail-
Adresse an und profitieren sie von praktischen Funktionen wie Boxen-
Scan, Barcode-Scan für Produkte oder Produkterkennung. Sie können Ihre 
Produkte direkt über die Kramp App im Webshop bestellen.

Nutzen Sie den Kramp Online Service (KOS)? Auch Ihre Kunden können die 
App ohne zusätzlichen Aufwand nutzen! Sie haben kein Kramp Konto? 
Fahren Sie einfach als Gast fort.
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• Technische Informationen

• Produktbilder und Vergrößerungsoption
• Teilen Sie die URL des Webshops per E-Mail 

oder WhatsApp

• Zubehör und Ersatzteile

• Videos und Dokumente

• Einkaufswagen

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 

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


