
De Kramp app
Pro tips!Pro tips!

Met de Kramp app is het makkelijker dan ooit om 
onderdelen te vinden. De app helpt Kramp dealers in 
hun dagelijkse bezigheden door het makkelijker te 
maken om producten en leverinformatie te vinden.

Doos- of kratscan

Download & update

Inloggen

Beheer je bestellingen en instellingen

Productbarcode scan

Productherkenning

• Plaats het product op een neutrale
achtergrond, bijvoorbeeld een witte tafel.

• Zorg ervoor dat het hele product zichtbaar is
op de foto, zonder andere items of ruis.

• Zorg ervoor dat het product goed verlicht is.

De productherkenningsoptie in de app is in een 
beta versie. Er is al heel veel mogelijk, maar het 
zal eerst nog niet perfect zijn, daarom wat tips:

Zoek, navigeer en filter producten

• Wanneer je begint met
typen zullen we
suggesties geven op
basis van veel
voorkomende
zoekopdrachten

• Vanaf een
categoriepagina kunnen 
filters worden
toegepast om het juiste
product te vinden

Naast het scannen, is het ook mogelijk om de zoekfunctie en categorieën te gebruiken 
om producten te vinden. 

Productinformatie & bestellen

Na het doorklikken op een resultaat zal er soms 
gevraagd worden om feedback te geven. Door 
dit te doen help je ons om de resultaten te 
verbeteren!

Bekijk bestellingen van 
de laatste 60 dagen
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Deel feedback en pas 
instellingen aan

Na login: bekijk 
accountgegevens en 
pas instellingen aan

Your Name
COMPANY

name@emailaddress.com

Kies een taal

Scan Auftrag KontaktSuche

• Login en scan de verzendsticker op een doos of krat
om de inhoud ervan te zien

• Scan de barcode op het verzendlabel (naast of boven
het adres)

• Let erop dat je niet de unieke box barcode scant, deze
werkt namelijk nog niet met de app

• Vanwege privacy kan je alleen eigen boxen scannen

• Scan de barcodes van producten en bekijk direct alle
productinformatie. Handig voor in de winkel of het
magazijn.

• Alle Kramp 128 barcodes en de meeste EAN barcodes
zijn te scannen.

• Werd de barcode niet herkend? Helaas! We geven
deze waarde automatisch door aan ons productdata
team zodat we dit kunnen verbeteren
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Na het scannen wordt de inhoud van de box zichtbaar, 
zonder hem te hoeven openen, zodat je bijvoorbeeld 
snel dat éne belangrijke onderdeel voor een klant kan 
vinden.

Download de app op de Google Play en Apple 
App stores. Zorg ervoor dat de app versie 
bijgewerkt is zodat je altijd de nieuwste 
functionaliteiten kan gebruiken. 

Login met je gebruikersnaam en wachtwoord om ook je bestellingen te 
zien, een box te scannen en producten direct in de webshop te kunnen 
bestellen. 

Werk je met Kramp Online Service (KOS)? Dan kunnen je klanten de app 
ook direct gebruiken! En heb je (nog) geen Kramp account? Dan kan je de 
app ook als gast gebruiken door op “Verdergaan zonder login” te tappen.
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• Technische specificaties

• Productafbeeldingen & zoomfunctie

• Deel de productwebshoplink via Whatsapp of
e-mail

• Accessoires en reserveonderdelen

• Video’s & documenten

• Winkelwagen

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 
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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.
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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


