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Αγαπητοί Συνεργάτες,

Καλώς ορίσατε στο νέο, ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα της 
OfficeMart. Πληκτρολογήστε www.officemart.gr, κάντε είσοδο στις 
online παραγγελίες, πλοηγηθείτε στο νέο μας ηλεκτρονικό κατάστημα 
και καταχωρήστε τις παραγγελίες σας σε μόνο 4 απλά βήματα.

Επιλέξτε ανάμεσα σε 8000 και πλέον κωδικούς, 16 διαφορετικές 
κατηγορίες και πάνω από 50 υποκατηγορίες προϊόντων, το προϊόν που 
εσείς επιθυμείτε. Επωφεληθείτε από τις προσφορές μας, τις ειδικές 
τιμές και γνωρίστε τα νέα μας προϊόντα.

Με εκτίμηση,
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
(Για χρήση Internet)

Εισαγωγή



04

Πληκτρολογήστε  www.officemart.gr, πατήστε “Λογαριασμός“, 
“Σύνδεση“ και συμπληρώστε το username και το password που σας έχει 
αποσταλεί με email. Οι κωδικοί για την δική σας ασφάλεια είναι πλέον 
sensitive key και γι’ αυτό το λόγο, τα κεφαλαία και τα μικρά γράμματα 
πρέπει να αποτυπώνονται όπως σας έχουν αποσταλεί.

Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τα στοιχεία εισόδου σας 
πληκτρολογήστε το email με το οποίο έχετε εγγραφεί και θα σας 
αποσταλεί email υπενθύμισης.

Πατώντας επάνω στο “Λογαριασμό“ 
εμφανίζειται το μενού του χρήστη.

Εισαγωγή στην εφαρμογή

Βήμα 1
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Επιλέξτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, μέσω της αναζήτησης προϊόντων 
με τη χρήση της  «λέξης - κλειδί»   

ή μέσω του on-line κατάλογου (Μενού κατηγοριών).

Αναζήτηση προϊόντων

Βήμα 2
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Ολοκληρώνοντας την αναζήτηση σας και επιλέγοντας το προϊόν 
που επιθυμείτε, το site σας μεταφέρει στην αναλυτική σελίδα με 
τις πληροφορίες για το συγκεκριμένο προϊόν. Από το σημείο αυτό 
προσθέτετε το προϊόν στο καλάθι σας, βάζοντας την επιθυμητή 
ποσότητα. Για προϊόντα με διαχείριση διάστασης, σκληρότητας 
γραφής ή χρώματος, επιλέγουμε χαρακτηριστικό και προσθέτουμε την 
απαιτούμενη ποσότητα.  

       
       Σας εμφανίζεται μήνυμα 
       ότι το προϊόν προστέθηκε 
       στο καλάθι σας.

Εάν επιθυμείτε να δείτε το καλάθι σας, σας δίνεται η δυνατότητα 
προβολής, στο μενού επάνω δεξιά.

Σε περίπτωση τροποποίησης της ποσότητας στο καλάθι αγορών 
επιλέγετε την «Ενημέρωση Καλαθιού» για να διατηρηθεί η αλλαγή.

Επιλογή είδους & 
προσθήκη στο καλάθι αγορών

Βήμα 3



07

Προκειμένου να οριστικοποιήσετε οποιαδήποτε τροποποίηση στο 
«Καλάθι Αγορών», πρέπει να επιλέξετε «Ενημέρωση Καλαθιού». Σε 
αντίθετη περίπτωση, οι αλλαγές που έχετε πραγματοποιήσει, χάνονται.

Κατά την διαχείριση του καλαθιού αγορών μπορείτε να διαγράψετε 
κάποιο είδος με την εντολή διαγραφής       ή μηδενίζοντας την 
ποσότητα και πατώντας “Ενημέρωση Καλαθιού”.

                         ή

Τα προϊόντα παραμένουν στο καλάθι αγορών έως ότου ολοκληρώσετε 
ή αποθηκεύσετε ή αποστείλετε την παραγγελία σας προς έγκριση* 
(αφορά εταιρείες που επιθυμούν διαχείριση των παραγγελιών τους).

* Ακόμα και αν βγείτε από το λογαριασμό σας, το καλάθι σας παραμένει 
ώς έχει.

Καλάθι αγορών

Βήμα 4
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Εάν γνωρίζετε τους κωδικούς των προϊόντων που θέλετε να 
παραγγείλετε σας δίνετε η δυνατότηα να χρησιμοποιήσετε την 
γρήγορη προσθήκη στο καλάθι από το μενού “Λογαριασμός“.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό που επιθυμείτε, επιλέξτε τον και θα 
προστεθεί αυτόματα στο καλάθι σας.

Προσθέστε όσα προϊόντα επιθυμείτε και πατήστε ενημέρωση 
ποσότητας κάθε φορά που αλλάζετε την ποσότητα ενός προϊόντος.

Επιλογή είδους & 
γρήγορη προσθήκη στο καλάθι 
αγορών
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Πατήσε “Προσθήκη στο Καλάθι“ και επιλέξτε ή “Αποθήκευση“ ή 
“Ολοκλήρωση“.

Επιλογή είδους & 
γρήγορη προσθήκη στο καλάθι 
αγορών
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Έχοντας ολοκληρώσει την παραγγελία σας η εφαρμογή σας μεταφέρει 
στο επόμενο στάδιο, στο οποίο επιλέγετε τα απαραίτητα στοιχεία για 
την σωστή παράδοση της παραγγελίας σας.

Ολοκλήρωση παραγγελίας

Βήμα 5
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Επιπλέον τρόπος πληρωμής εκτός του συμφωνηθέντος, πληρωμή και με 
πιστωτική κάρτα.

Προσθέστε στα σχόλια, ό’τι θεωρείτε απαραίτητο (όνομα επικοινωνίας, 
τηλέφωνο, όροφο κ.λπ.) καθώς επίσης και κάποιο προϊόν το οποίο 
αναζητάτε, αλλά δεν βρήκατε στο site. 

 

Η παραγγελία σας είναι έτοιμη προς αποστολή. 
Η πραγματοποιείται μετά από την δεύτερη ολοκλήρωση. 

Ολοκλήρωση παραγγελίας

Βήμα 5
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Επιλέγοντας τις «Καταχωρημένες» παραγγελίες από το μενού B2B
έχετε στην διαθεσή σας το ιστορικό των παραγγελιών σας, οι οποίες 
έχουν αποσταλεί στην εταιρεία OfficeMart.

Καταχωρημένες παραγγελίες

Extras - Εργαλεία χρήστη
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Επιλέγοντας προεπισκόπηση         μπορείτε να δείτε την καταχωρημένη 
παραγγελία σας, καθώς και να την εκτυπώσετε.

Καταχωρημένες παραγγελίες

Extras - Εργαλεία χρήστη



Η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα αποθηκεύσης μιας παραγγελίας 
με τους εξής τρόπους:

1ον Ως πρότυπη 
Για να μην κάνετε συνεχώς αναζήτηση σε προϊόντα που παραγγέλνετε 
συχνά.

2ον Ως προπαραγγελία 
Για εκτύπωση και έγγραφη έγκριση από προϊστάμενο.

ή για οποιονδήποτε λόγο μπορεί αυτό να σας φανεί χρήσιμο.

Επιλέξτε το όνομα με το οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε την παραγγελία 
σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε σχόλια σχετικά με αυτή.

Τέλος, επιλέξτε «Αποθήκευση».

Αποθήκευση παραγγελίας

Extras - Εργαλεία χρήστη
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Η διαχείριση των αποθηκευμένων παραγγελιών γίνεται από τις 
«Παραγγελίες», από την επιλογή «Αποθηκευμένες».

Η εφαρμογή σας μεταφέρει στην λίστα με τις αποθηκευμένες 
παραγγελίες, όπου σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε την 
παραγγελια την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε (επιλέγοντας το 
μολυβάκι) ή ακόμα και να διαγράψετε (επιλέγοντας το      ).

Επιλέγοντας την «Επαναφορά» (μολυβάκι) μιας παραγγελίας 
μεταφέρεστε στο επόμενο στάδιο επεξεργασίας της αποθηκευμένης 
παραγγελίας σας, από την «Ανάκτηση» της παραγγελίας.

Η αποθηκευμένη παραγγελία σας μεταφέρεται σε ένα νέο «Καλάθι 
Αγορών», το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε με τον τρόπο που 
έχουμε προαναφέρει.

Σημείωση: Όταν επαναφέρετε μία αποθηκευμένη παραγγελία κλικάρετε 
την επιλογή «επιθυμώ τον καθαρισμό του καλαθιού πριν την Ανάκτηση» 
σε περίπτωση που δεν θέλετε να προσθέσετε τα προϊόντα αυτά στην 
παραγγελία σας. Σε αντίθετη περίπτωση δεν το κλικάρετε και αυτά 
προσθέτονται στην παραγγελία σας.

Ανάκτηση 
αποθηκευμένων παραγγελιών

Extras - Εργαλεία χρήστη

015



Η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα να δείτε τις τελευταίες σας 
αναζητήσεις σε κωδικούς και σε περιγραφές προϊόντων, επιλέγοντας το 
“Ιστορικό Αναζήτησης“ από το μενού “Λογαριασμός“.

Ιστορικό αναζήτησης

Extras - Εργαλεία χρήστη
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Επικοινωνήστε μαζί μας για να 
προσαρμόσουμε τα δικαιώματα των χρηστών 
σας στις ανάγκες της εταιρείας σας.

1ον Δημιουργία χρηστών ανά εταιρεία με έλεγχο και εγκρίσεις των 
παραγγελιών.

2ον Δημιουργία κέντρων κόστους.

3ον Δημιουργία χρηστών για διαχείριση ομίλου.

4ον Εγκρίσεις ανά προϊστάμενο ομίλου.

5ον Οικονομική εικόνα, χρεωπιστώσεων για χρήστες λογιστηρίου.

Βασικό μενού διαχειριστή

Επιπρόσθετες δυνατότητες
της εφαρμογής
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