
HONLAP BEMUTATÁSA
áttekintés, eligazítás, használati utasítás



FŐ OLDAL

 Fő oldalon megtalálható a slider: melyen cégünk hirdetéseket jelenít meg 
(aktuális információ termékekkel kapcsolatban)

Kiemelt ajánlatunk: itt azok a termékek láthatók, melyeket jelenleg 
kedvezményes áron tudunk biztosítani

Oldal alján található: cégünkről leírás, hírlevélre feliratkozás, ÁSZF, adatvédelem 
valamint az érdekmérlegelési teszt



TERMÉKEK

 3 csoportra bontja weboldalunk a termékeket:

 1.) összes termék

 2.) egészségügyi termékek

 3.) munkavédelmi termékek



TERMÉKEK 
BESOROLÁSA

 Termékeket cikkcsoportokra (pl.: egyszer használatos védőruházat) 
és alcikkcsoportokra (pl.: kesztyűk) bontottuk.

 A fent említettek alapján tudnak termékekeinkre keresni.

 Ezek kiválasztását követően lehetőség van márkára, anyagra, 
méretre, mértékre, színre, tulajdonságra, típusra, kivitelre szűrni. 
Az adott oldalt Brand, Név valamint Ár szerint növekvő ill. csökkenő 
sorrendbe is tudják rendezni.



TERMÉK

 Termékeinknél lehetőség van ajánlatkérésre, bejelentkezést követően a képek, 
termékleírások, adatlapok, minősítések letöltésére, megrendelés leadására.

 Minden terméknél beállításra került a legkisebb rendelhető mennyiség 
(pl.: ha Ön gumikesztyűt szeretne rendelni, akkor nem tud 55db-ot a kosárba 
rakni. 100db-ot fog mutatni a honlap, mint legkisebb rendelhető mennyiség).



KÉSZLETINFORMÁCIÓ  A honlapon feltüntetett készletinformáció tájékoztató jellegű, fejlesztés 
alatt áll ez a funkció.



ÖSSZEHASONLÍTÁS

 Lehetőség van arra, hogy összehasonlítsanak több terméket.

 Így, az összehasonlítás gombra klikkelve, több terméket láthatnak egymás 
mellett - könnyebb a paraméterek összevetése.
(pl.: kiválasztott kesztyűk között mi a különbség/hasonlóság)



KERESŐ

 Keresőnk tud szó töredékre, katalógusszámra keresni. 

 Ezt követően lehetőség van további szűrésekre is, alcikkcsoport
kiválasztását követően.



ÚJDONSÁGOK
 Itt található cégünk összes új terméke. 

 Jelenleg Safety First termékeinket találják az újdonság fül alatt is.



HÍREINK

 Ezen az oldalon különböző bejegyzések olvashatók: 
- cégünk hírei
- új termékek



Minden bejegyzés után, a témához kapcsolódó termékeinket is 
megtekintheti.



AJÁNLATKÉRÉS

Ajánlatkérést bejelentkezés nélkül is tudnak felénk küldeni, valamint 
regisztrációt/belépést követően is.

Kérjük, jelölje ki az Ön számára érdekes terméket+mennyiséget, ezt követően a
kosár fülön megjelennek a keresett termékek.

Ajánlatkérés gombra kattintás követően kapni fog egy összegző képet, melynél a 
cég adatokat ki kell tölteni.

Ajánlatkérés küldés gombra kattintást követően, rendszerünk fel dob egy 
automata üzenetet, melyben tájékoztatjuk, hogy megkaptuk 
(Re-Guard Kft.) az ajánlatkérését, hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot.



REGISZTRÁCIÓ

 Profil fülre kattintva, Regisztrációt kiválasztva tudnak regisztrálni weboldalunkra.

 Az ott található rubrikák kitöltése kötelező.
Fontos, hogy csak adószámmal rendelkező személy/cég tud regisztrálni weboldalunkra.

 Számlázási cím, szállítási cím (itt több szállítási cím is megadható) megadása szintén 
kötelező.

Regisztrációt követően cégünk ellenőrzi az adatokat, majd aktiválja Önöket 
weboldalunkon.

 Ekkor Ön (mint regisztráló) kap egy üzenetet a regisztrált e-mail címre, miszerint 
aktiváltuk a weboldalunkon, most már be tud jelentkezni/rendelést leadni. 
Aki regisztrál weboldalunkra ő lesz a „fő user”  ő fogja tudni a cég adatokat, jelszavakat 
módosítani.
A hozzáadott kollégák megrendelést ill. ajánlatkérést tudnak megküldeni cégünk felé.



BEJELENTKEZÉS

 Bejelentkezésre a Profil fülre kattintva, e-mail címet+jelszót kitöltve van 
lehetőség. Amennyiben elfelejtette jelszavát, úgy kérhet újat az Elfelejtett 
jelszóra kattintva. 

 Bejelentkezést követően szabadon tudja használni weboldalunkat.

 Lehetőség van:
 adatok módosítására (pl.: plusz szállítási cím hozzárendelésére)
 árlista letöltésére
 előző rendelések megtekintésére
 számlák letöltésére
 termékadatlap, minősítés letöltésére 
 kolléga hozzárendelésére (ez utóbbit a következő diában kifejtjük)



SAJÁT 
FELHASZNÁLÓK

 Profil fül alatt a Saját felhasználók fül rubrikára kattintva, kollégáit hozzá tudja 
rendelni weboldalunkhoz, akik szintén tudnak oldalunkról rendelést/ajánlatkérést 
leadni anélkül, hogy ismét regisztrálniuk kelljen weboldalunkon.

 Ez segít abban, hogy megtudjuk különböztetni ki adta le Önöktől cégünk felé a 
megrendelést.

 Pl.: Ferenc regisztrálja cégét a weboldalunkon. 
Ezt követően rá kattint a Saját felhasználók fülre, kitölti János és Péter kollégája 
adatait (név, e-mail cím, jelszó). Mentést követően János és Péter már a saját e-
mail címével és jelszavával tud weboldalunkon rendelést/ajánlatkérést küldeni az 
Ön cége nevében.
János lead egy rendelést, ez cégünk rendszerében is megjelenik név szerint.
Így a későbbiekben, ha Ferenc (a cégvezető) azt mondja, hogy ő nem rendelt 
cipővédőt, munkatársaink utána tudnak járni, hogy Ferenc cégétől ki adhatta le a 
megrendelést (és el tudjuk küldeni, hogy János volt).



RENDELÉS 
LEADÁSA

Weboldalunkon rendelést csak bejelentkezést követően tud leadni.
Amennyiben azt látják a termék áránál, hogy „feltöltés alatt” kérjük, válasszon 
méretet/színt/típust stb. lehetséges, hogy az eltérő ár miatt nem jeleníti meg 
egységesen a weboldal a termék árát.

Kérjük, válassza ki a keresett termékeket, mennyiségeket, majd a kosár fülre 
kattintva két lehetőség jelenik meg: 1) gyors rendelés 2) megrendelés.

1)Gyors rendelés esetében: nincs rendelés 
összegzés, adat áttekintés, kiszállítási mód 
kiválasztás. Amennyiben erre kattint, 
akkor a korábban megadott címre, kerül 
kiszállításra a termék, a korábban 
megadott szállítási adatok szerint.

2) Megrendelés gombra kattintás követően: előugrik egy összegző oldal. 
Itt lehetőség van a szállítási mód, valamint új szállítási cím és egyéb megjegyzés 
megadására is.



ELŐZŐ 
RENDELÉSEK

Ezen a felületen lehetőség van a korábbi rendelések megtekintésére, 
rendelésekhez tartozó számlák letöltésére, valamint rendelések duplikálására
= tehát ha ugyan azt a rendelést szeretné cégünk felé leadni, mint múlt héten 
akkor nem kell ismételten a termékeket kikeresni a honlapon. 

Kérjük, klikkeljen rá erre az oldalra és duplikálja a megrendelést (mennyiségek 
módosítására, termékek törlésére is lehetőség van).



HÍRLEVÉL  Amennyiben hírlevelünkre feliratkozik, úgy havi szinten értesíteni 
tudjuk aktuális akcióinkról, új termékek érkezéséről stb.



KAPCSOLAT

 Kapcsolat felületen cégünk munkatársainak elérhetősége látható.

 E-mail címünkre kattintva lehetőségük nyílik arra, hogy egyből 
levelet írjanak nekünk, felvegyék velünk a kapcsolatot.

 Oldal alján elhelyezkedő térkép mutatja cégünk telephelye hol 
helyezkedik el.



 Kérdés/kérés esetén kérjük, forduljon kapcsolattartójához bizalommal!



 https://re-guard.hu/kapcsolat

https://re-guard.hu/kapcsolat

