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Bevezetés 

Jelen dokumentum az EBT Webshop felhasználói szintő leírását tartalmazza. 
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Az EBT Webshop felhasználói felülete 

 

 

Belépés, regisztráció, adatmódosítás 

Kiskereskedelmi vevık 

Minden vevınek egy regisztrációs eljárás során meg kell adnia a belépéshez, 
szállításhoz és számlázáshoz szükséges adatokat. 
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Amennyiben valamilyen kötelezı adat hiányzik, nem engedi a rendszer elmenteni a 
regisztrációs és figyelmeztet, hogy melyik adat kitöltésére van még szükség. 

 

 

Sikeres regisztrációt követıen automatikusan be is lép a webáruházba a program. 

Kisker felhasználóknak a Belépés menüpontba lehet belépni a webshopba, ahol meg 
kell adni a bejelentkezési nevet és jelszót. 

 

 

Ha a belépés megtörtént, akkor baloldalt megjelenik a felhasználót üdvözlı szöveg. 

A felhasználói adatok módosítása a baloldalt lévı adatok módosítása menüpontra 
kattintva végezhetı el, ahol a kitöltött regisztrációs adatok megjelennek és szükség 
esetén módosítandóak. 
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A Webshop-ból való kilépés a baloldali Kilépés menüpontra kattintva történik. 
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Nagyker vevık 

Nagyker vevık jelszavaikhoz az Ügyfélszolgálaton keresztül jutnak. 

Nagyker partnerek a baloldali Belépés partnereknek menüpontra kattintva léphetnek 
be a webáruház programba. 

 

 

Elsı belépés után módosítani kell a megkapott jelszót, illetve meg kell adni egy 
érvényes email címet, ahová a rendelés státuszáról küldött automatikus levelek 
küldhetıek: 

 

Az adatok módosítása menüpontra kattintva tudja módosítani a nagykeres 
felhasználó a jelszavát. Amennyiben más partner adattal (pl. címek, név) van 
problémája, akkor jeleznie kell ezt a cégünk felé. 
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Webshopos rendelések rögzítése 

A webshopos rendelések rögzítését ugyanúgy rögzíthetik a kisker és a nagyker vevık. 

Elsı lépésben ki kell választani a megrendelni kívánt termékeket. Baloldalt a vállalat 
cikkcsoportjai láthatók, ezekre kattintva látszanak a cikkcsoportban tartozó cikkek.  

 

 

A fenti Keresés menüpontra kattintva kereshetünk többféle szempont szerint a cikkek 
között. Lehet keresni: 

o Termékcsoportra, 

o Gyártóra, 

o Termék névre (névtöredékre is). 

Meg lehet adni, hogy a keresési szempontok között milyen kapcsolat legyen: 

o ÉS kapcsolat: minden feltételnek megfelel, 

o VAGY kapcsolat: legalább egy feltételnek megfelel. 
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A gyorskeresés mezıbe a termék nevét, vagy névtöredéket beírva lehet gyorsan 
rákeresni a kívánt cikkre. 

A mennyiség mezıt kitöltve lehet megadni az adott cikkbıl megrendelni kívánt 
mennyiséget. 

 

 
Mezı Kitöltési mód Tartalom 
Kód Nem módosítható Cikk kódja 
Név Nem módosítható Cikk megnevezése 
Ár Nem módosítható Adott cikk ára 
Raktáron Nem módosítható Van-e raktáron a 

cikk. 
Lehetséges értékei: 
IGEN, NEM 

Mennyiség Módosítható A weben 
megrendelni kívánt 
mennyiség. 

Kosárba 
helyez 

Nyomógomb Ezzel lehet a kosárba 
helyezni a 
termékeket. 

 

A Kosárba helyez nyomógombot megnyomva lehet a megrendelni kívánt terméket 
kiválasztani és a kosárba helyezni. Ekkor a baloldali Kosár  tartalma menüpontban 
látszik, hogy hányféle cikk van a kosárban. Majd a menüpontra kattintva meg lehet 
tekinteni a kosár tartalmát részletesen. 
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Ekkor még módosítható a megrendelni kívánt mennyiség és a Változások mentése 
nyomógombot megnyomva lehet menteni a módosításokat. Amennyiben egy tételt 
mégsem kívánunk megrendelni, akkor a sor melletti X-e megnyomva lehet a tételt 
kitörölni a kosárból. Ekkor üzenetet kapunk: 

 

Az üzenetet leokézva lehet kivenni a kosárból a terméket. 

A megrendelés gombot megnyomva tudunk továbbhaladni a megrendelés 
folyamatában. Ekkor a megrendelés véglegesítése elıtt meg lehet még tekinteni a 
megrendelés adatait.  
Meg kell adni a szállítási módot (Postaszolgálat, Vevı szállítja, Terítıjárt),  illetve 
módosítható a rendszerben rögzített szállítási cím. 
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Webshopos rendelések nyomonkövetése 

Kiskereskedelmi vevık 

A kiskerereskedelmi vevık a webshopos rendeléseiket és azok állapotát tudják 
megtekinteni a baloldali Megrendelések linkre kattintva. Látható a webes rendelés 
azonosítója, a dátuma, megrendelés állapota, a megrendelés összege és a szállítási 
cím. 

 

A webes megredelések állapotaia a következık lehetnek: 

o Nyitott: A megrendelés még nem került feldolgozásra. 

o Elutasított: A webes megrendelést elutasították. 

o Feldolgozás alatt: Ajánlat készült a webes rendelésbıl. 

o Elfogadott: Létrejött a megrendelés. 

o Szállítás alatt: Elkészült a szállítólevél. 
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o Számlázott: Elkészült a számla. 

A megrendelések listájánál a Ref.számra kattintva lehet megtekinteni a webes 
megrendelés tételeit. 

 

Nagyker vevık 

A kisker vevıkhöz hasonlóan a nagyker vevık is nyomon tudják követni a 
webshopos rendeléseiket és azok állapotát, illetve lehetıségük van a számláik adatait 
is ellenırizni. 

Megrendelések listája 

A nagyker vevık nemcsak a webshopos rendeléseket és azok sátuszát láthatják, 
hanem az Ügyfélszolgálaton leadott és készített vevıi rendeléseiket és számláikat is 
láthatják, függetlenül attól,  hogy azok webshopos rendelés alapján jöttek-e létre. 

A baloldali Megrendelések linkre kattintva egyrészt a Megrendelések listáján meg 
lehet tekinteni az Ügyfélszolgálat által rögzített megrendeléseket, másrészt pedig a 
partner  internetes megrendeléseit. 

A Megrendelések listáján látható a partner Ügyfélszolgálat által rögzített 
rendeléseinek a fıbb adatai: 

o Rendelészám 

o Referencia 

o Szállítási dátum 

o Nettó 

o Áfa 

o Kedvezmény 

o Bruttó 

o Teljesített összeg (Kiszállított összeg) 

o Webes rendelés szám 
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Az Internetes megrendelések listáján láthatóak az internetes megrendelések fıbb 
adatai. 

o Webes szám 

o Dátum 

o Megrendelés állapota 

o Nettó összeg 

o ÁFA 

o Bruttó 

o Szállítási cím 

 

 

Számlák listája 

A Számlák linkre kattintva láthatja a nagyker partner a számára készített számláinkat. 
A következı adatok láthatók: 

o Számlaszám 

o Referenciaszám 

o Teljesítés dátuma 

o Fizetési határidı 

o Nettó 

o Áfa 

o Kedvezmény 
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o Bruttó 

o Fizetve 

o Hátralék 

o Webes szám 

 


