Leiðbeiningar fyrir Pantanir í Gæðabaksturs
appinu

Um Appið
Vefverslun okkar bíður upp á margvísleg þægindi sem áður hafa ekki verið í boði.
Viðskiptavinir geta nú pantað á þægilegan og fljótlegan máta í gegnum snjalltæki.
Vefverslunin er ætlað að auka þjónustu og gæði þjónustunnar hjá Gæðabakstri:

•
•
•
•
•
•

Þægindi og einfaldleiki
Færri mistök
Tímasparnaður fyrir viðskiptavini
Betra yfirlit yfir pantanir (Pöntunarsaga)
Auðveldara fyrir óvana starfsmenn að panta
Betri staðfesta á pöntunum (Pöntunarstaðfesting berst)

Hver og einn viðskiptavinur hefur sitt eigið svæði og hefur aðeins aðgang að þeim vörum sem þeir
velja að hafa í sínu vöruvali.
Við vonum að þetta komi að góðum notum fyrir viðskiptavini okkar og hvetjum þig til að prufa
appið í pöntunum.

Leiðbeiningar - Netverslun Gæðabakstur

Að panta með appinu
1. Opnaðu appið
Ef þú hefur ekki sótt appið skal
lesa leiðbeiningar “Að sækja appið”

Iphone

2. Skráðu þig inn með
notendanafni og lykilorði
Ef þú hefur ekki fengið notendanafn og
lykilorð skal hafa samband í 545-700

3. Smelltu á innskrá

Android

4. Næst smellir þú á þitt vöruval
*Ath. ef einhver vara er ekki í
vöruvali hjá þér sem þig langar að
geta pantað verður að opna á
það. Hringdu í síma 545-7000

5. Hér smellir þú á vöruna

6. Sláðu inn magnið sem þú vilt
panta af vörunni

7.Hér sérðu innslegið
magn

8. Þegar þú hefur klárað að slá
inn magn við hvern vörulið skaltu
smella á “Senda”

9. Hér sendir þú pöntun inn.
Í kjölfarið á að berast þér
tölvupóstur á netfangið þitt.
Þegar þú færð tölvupóstinn getur
þú verið viss um að pöntunin hafi
borist okkur.

Ef þú hefur frekari spurningar eða lendiir í vandræðum í appinu að þá viljum við endilega
heyra frá þér í síma 545-7000

Ef að þú vilt breyta dagsetningu eða senda okkur skilaboð, þá má gera
það með því að fylgja skrefi 10-13

10. Smelltu á “Stofn”

11. Veldu dagsetningu sem þú
vilt að pöntunin afgreiðist á.
*Sjálfkrafa er stillt á næsta dag á
eftir. Ef svo er þarftu ekki að gera
neitt í þessum glugga

12. Viltu koma til okkar
skilaboðum?
*Ef þú ert með sérósk eða einhver
skilaboð sem þarf að fylgja
pöntuninni skrifar þú það hér.

13. Farðu til baka í
upphafsskjáinn með því að
smella á örina til baka

