Ürün takibi ve sipariş kolaylıkları
Tüm ürün etiketlerimizin üzerinde, ürünün tüm tanımlarını
içeren barkodlar bulunmaktadır.
•

2D (Datamatrix) Barkodlar akıllı telefonlarınız veya 2D
barkod okuyucularınızla okunabilir.

Örnek Ürün Etiket

•
•
•

•
•

Barkodu okuttuktan sonra içeriğini bize direkt olarak
yollayabilirsiniz.
İhtiyacımız olan her şey zaten barkodda bulunduğundan ek bir bilgi
vermenize gerek kalmaz.
Bu sayede taraflar arasında oluşabilecek yanlış anlaşılmalar
önlenebileceği gibi, hızlı bir şekilde o üründen sipariş verebilir veya
teklif isteyebilirsiniz.
Barkodlarımız stok takibinde de
oldukça kullanışlıdır.
Her ürün tek tek etiketlendiğinden,
olası sayım hatalarının önüne
geçilmiştir.

Barkodlarımız tüm tablet pc, akıllı telefon veya 2D barkod okuyucular tarfından okunabilir.
Eğer gerekli yazılım cihazınızda yoksa, size tavsiye edebileceğimiz ücretsiz yazılımı şu linkten
indirebilirsiniz; http://www.i-nigma.com/Downloadi-nigmaReader.html

Ürün takibi ve sipariş kolaylıkları
Artık sipariş vermek çok kolay...

Bu yüzden...

• Birçok firma sipariş verirken veya teklif talebinde bulunurken kendi
ürün kodlarını ve ürün tanımlarını kullanmaktadır.
• Bu kimi zaman karışıklıklara sebep olmaktadır, bir firmanın bir ürüne
tanımladığı kod veya ad başka bir firma tarafından anlaşılmaz
olabilmektedir.

• Biz sizin ürün kodlarınızı da saklıyoruz.
• Bizim ürün kodlarımızın ve sizin ürün kodlarınızın eşleştirilmesi
sayesinde siz kendi ürün kodunuz ile istediğiniz şekilde rahatlıkla
sipariş verebilir veya teklif talebinde bulunabilirsiniz.
• Talebiniz doğrultusunda sizin ürün
kodlarınıza da ürün etiketlerimizde yer
verilebilir.

Ürün takibi ve sipariş kolaylıkları
Sipariş verdikten sonra da herşey kolay...
• Siparişlerinizi internet sitemizden veya akıllı telefonunuzdan online
olarak (7/24) takip edebilirsiniz. Böylece ürünlerinizin durumunu
öğrenmek için bizimle iletişime geçmek zorunda değilsiniz.

Sipariş
takip
sayfamız

• Bizden alacağınız müşteri kodunuzla ve şifrenizle, firmanıza özel
sipariş takip sayfasına girebilir ve siparişlerinizin son durumunu
görebilirsiniz.
• Bu şekilde internet erişimi olan her cihazdan,
istediğiniz zaman (7/24) üretimi takip edebilir
ve siparişinizin teslim süresini de görebilirsiniz.
• Sipariş takip için müşteri kodunuzu ve şifrenizi
almadıysanız, bizimle iletişime geçebilir ve
isteyebilirsiniz. En kısa sürede tarafınıza müşteri
kodunuz ve şifreniz e-posta ile bildirilir.
Sipariş Takip Sayfası için tıklamanız ve ya barkodu okutmanız yeterli.

Sipariş takip sayfası günlük olarak her vardiyada güncellenmektedir.

