
Kramp app
Pro tips!Pro tips!

Kramp App tekee osien löytämisestä helpompaa kuin 
koskaan ennen. Sovellus auttaa asiakkaitamme 
heidän päivittäisessä liiketoiminnassaan tekemällä 
tuotteiden etsimisestä ja toimitusten sisällön 
tarkistamisesta nopeampaa.

Laatikoiden skannaus 

Lataa ja päivitä

Tilausten ja asetusten hallinnointi

Tuotteen viivakoodin skannaus 

Tuotetunnistus 

• Aseta tuote neutraalia taustaa vasten
(esimerkiksi valkoinen pöytä).

• Tarkista, että vain tuote on kuvassa
näkyvissä ja että siinä ei ole muita
tuotteita.

• Tarkista, että tuote on valaistu hyvin.

Tuotetunnistus julkaistiin beetaversiona. Se 
pystyy kaikenlaiseen, mutta se ei ole vielä 
täydellinen. Tässä muutama vinkki parempien 
tulosten saavuttamiseksi:

Tuotteiden selaaminen, suodattaminen ja hakeminen 

• Kun aloitat
kirjoittamisen,
ehdotamme sinulle
muiden käyttämiä
termejä.

• Löysitkö oikean luokan?
Tarkenna tuloksia
suodattamalla.

Skannauksen lisäksi voit käyttää hakutoimintoa tai selata luokkia etsiäksesi tuotteita.

Tuotetiedot ja tilaaminen

Kun olet tehnyt tunnistuksen, pyydämme 
sinua toisinaan antamaan palautetta. 
Palautetta antamalla autat meitä 
parantamaan tuloksia!

Tarkastele 
viimeisen 60 
päivän aikana 
tehtyjä tilauksia

Anna palautetta ja 
muuta asetuksia

Sisäänkirjautumisen 
jälkeen: tarkastele 
omia tietoja ja 
muuta asetuksia 
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Scan Auftrag KontaktSuche

• Kirjaudu sisään ja skannaa laatikossa oleva
toimitustarra nähdäksesi sen sisällön.

• Skannaa laatikossa, pahvilaatikossa tai muussa
toimitussäiliössä olevan toimitustarran viivakoodi
(osoitteen yläpuolella tai vieressä).

• Älä skannaa punaisen Kramp-laatikon viivakoodia.
• Voit turvallisuus- ja yksityisyyssyistä skannata vain

sinulle kuuluvia laatikoita.

• Skannaa tuotteen viivakoodi ja tarkastele
tuotetietoja välittömästi.

• Voit skannata kaikki Krampin 128-viivakoodit ja
useimmat EAN-koodit.

• Eikö viivakoodin tunnistus onnistut? Harmin paikka!
Jaamme tiedon epäonnistuneesta skannauksesta
tuotetietoa ylläpitävälle tiimillemme ja yritämme
vastaisuudessa parantaa toiminnallisuutta!

9:41

Skannaamisen jälkeen näet laatikkosi sisällön 
sovelluksesta avaamatta laatikkoa. Näin löydät nopeasti
asiakkaasi tarvitseman osan. Menikö toimituksessa jokin 
pieleen? Voit tehdä reklamaation asiakaspalveluumme 
suoraan sovelluksessa koodin skannaamisen jälkeen.

Lataa sovellus Google Play- tai Apple App Store -
sovelluskaupasta. Muista päivittää sovellus, jotta
et menetä uusia mahdollisuuksia!

Kirjaudu sisään 

Kirjaudu sisään Kramp verkkokaupan käyttäjätunnuksella tarkastellaksesi 
tilauksia, skannataksesi laatikoita sisällön tarkistamiseksi ja tilataksesi 
tuotteita.

Oletko Kramp Online Service (KOS) jälleenmyyjä? Myös asiakkaasi voivat 
käyttää sovellusta vaivatta! Eikö sinulla ole Kramp-tiliä? Voit jatkaa 
vierailijana.
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• Tekniset tiedot

• Tuotekuvat ja zoomaustoiminto
• Tuotteen verkkosivun URL-osoitteen

jakaminen sähköpostitse tai WhatsAppin
kautta

• Lisätarvikkeet ja varaosat

• Videot ja asiakirjat

• Ostoskori

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 
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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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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 
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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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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
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