MANUAL

RESERVDELSDATABAS

Sök i RMS Reservdelsdatabas med över 1.400.000 sökbara artiklar.
Snabbguide över de viktigaste sökfunktionerna så att du enkelt kan söka fram och beställa reservdelar,
dygnet runt, året runt.

I de olika sökmotorerna kan
man söka efter reservdelar
med hjälp av följande
uppgifter:
• RMS artikelnummer
(ex. 3755206)

Sökmotor för
EGO-produkter

• Tillverkarens artikelnummer
(ex. Berto’s 23021300)
• Beskrivning / Teknisk data
(ex. Element, 6000W, m.m.)
• Tillverkare
(ex. Berto’s, Zanussi, m.m.)
• Område
(ex. ugnar, diskmakiner.
m.m.)
• Varugrupp
(ex. element, motorer, m.m.)

Man kan välja om man vill ha sökresultaten
i textformat eller i bildformat.

Här kan man söka fram reservdelar med hjälp av
sprängskisser (Endast kaffe & barutrustning)

Antal sökresultat man får beror på hur pass detaljerad man är när man söker. I det här fallet så blir resultatet alla element på 6000W av
fabrikatet Berto’s. Om man bara söker på element och fabrikat Berto’s så får man betydligt fler resultat.

RMS Artikelnummer

Foto

Benämning

Pris

Tillgängligt lager

Antal du vill beställa

Om man klickar på sökresultaten så får man fram produktspecifikationer,
relaterade artiklar, krossreferenser m.m.

Pris

Man kan lägga till vald artikel för
beställning genom att trycka på
någon utav varukorgarna.

Teknisk data

Korsreferenser.
Artikeln motsvarar dessa
fabrikats artikelnummer.

Relaterade
artiklar.

Om man är ute efter reservdelar till kaffemaskiner och barutrustning så kan man söka
fram rätt del med hjälp av sprängskisser. På begäran så kan vi även e-posta
sprängskisser på övriga maskiner.

Det går att förstora fotot på artikeln.

Sök reservdelar med hjälp av våra kataloger.
I ”Kataloger” i menyn till vänster finner man digitala
versioner utav riktiga papperskataloger och de är
indelade i olika produktområden. Om man klickar på
den produkt man är intresserad utav så flyttas den
över till sökresultaten i sökmotorn där man kan läsa
mer om produkten samt lägga den i varukorgen.
I de ”Interaktiva katalogerna” så skapar man egna
kataloger beroende på vilka delar man är ute efter.
Man väljer först inom vilket område den eftersökta
delen finns i. (t.ex. matberedningsmaskiner, ugnar,
espressomaskiner etc.) Därefter så kan man antingen
välja att skapa en katalog efter reservdelstyp eller
fabrikat. I de kataloger som skapas kan man bläddra
fram till den del du söker, klicka på den och få fram
pris, produktdetaljer, lager m.m.. Man kan lägga
artikeln direkt i varukorgen ifrån de interaktiva
katalogerna.

I detta exempel har vi skapat en katalog
över reservdelar till Berto’s ugnar.

Klickar man på artikeln så får man upp pris, produktspecifikationerna,
lagersaldo, korsreferenser m.m. samt möjlighet att lägga till artikeln i
varukorgen.

Man bläddrar lätt igenom sidorna i katalogen med hjälp av
knapparna längst ner. Man kan även förstora bilderna samt skriva ut
dem.

Om man redan vet artikelnumret på det
man vill beställa så kan man ange det här.

Töm varukorgen eller uppdatera antalet artiklar här.

När man är klar med varukorgen klickar
man här för att komma till kassan.

Här kan man ange en beställningsreferens
och e-postadress för ordererkännande.

Här kan man lämna kommentarer om
beställningen m.m.

Ange ett leveransalternativ.
• Tillåt delad leverans (Vi skickar allt som
är tillgängligt på ordern och restnoterar det
som ej finns på lager.)
• Ej delad leverans (Vi skickar leveransen
när allt finns tillgängligt)
• Att läggas till nästa beställning (Man kan
lägga en order och få den levererad vid
nästa ordertillfälle)

Om man vill ha leveransen
till en annan adress än den
förvalda så anger man det
här.

När man är klar med ordern så trycker man på ”Skicka order”. Inom någon minut så får man ett
automatiskt ordererkännande till den e-postadress man uppgivit. Om det är artiklar som ej
hittades i webshopen, alternativt saknar pris, så kan man trycka på ”Begär offert”. Obs! Om man
vill skriva ut ordern så måste man göra det innan man skickar den eller begär offert.

