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1 Wstęp 
 

PareX to internetowa platforma handlu częściami zamiennymi i akcesoriami przeznaczona dla 
autoryzowanych warsztatów różnych marek i dla grup dealerskich. W zależności od typu 
wykorzystywanej usługi PareX udostępnia jedną lub więcej z poniższych funkcji: 

 

• Oferowanie części i akcesoriów na sprzedaż dla innych dealerów danej marki 

• Umożliwienie weryfikacji dostępności części na stronach internetowych dealera poprzez PareX 
publiczny webservice 

• Zakup części i akcesoriów od innych dealerów danej marki 

• Zamówienia części od wyłącznych dystrybutorów dealerów 

• Zarządzanie dostawami i wysyłkami 

• Statystyki i analiza stocku (powielone nr katalogowe, zastąpione numery katalogowe) 
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1.1 Jak pracuje PareX? 

 

PareX łączy w pary sprzedających i kupujących: 

• Przetwarzanie danych w DMS umożliwia sprzedającemu selekcję części przeznaczonych do 
sprzedaży poprzez platformę PareX 

• Systematyczny (automatyczny) eksport danych z DMS do centralnej bazy PareX daje 
gwarancję aktualnych danych 

• Strona internetowa PareX umożliwia kupującym wyszukiwanie części on-line 

• Umowy z wieloma przewoźnikami umożliwiają dostawy i wysyłki w atrakcyjnych cenach 

• Hotline Vector Polska pomoże Państwu w każdym problemie podczas korzystania z platformy 
PareX 

 

1.1.1 Korzy ści 

 

Potencjalne korzyści z używania PareX to: 

• Oszczędności na zakupach części 

• Redukcja martwego i uśpionego stocku 

• Zwiększenie dostępności części 

• Oszczędności na bezpłatnych udostępnieniach  samochodów zastępczych klientom (podczas 
naprawy ich samochodu) 

• Zwiększenie satysfakcji klienta 

• Oszczędność czasu w magazynie części (np. redukcja rozmów telefonicznych) 

• Redukcja niepotrzebnych wyjazdów zakupowych 

• Dostępność informacji o zmienionych nr katalogowych (zależne od marki) 
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1.1.2 Kategorie cz ęści 

Części zamienne mogą być oferowane w trzech kategoriach: stock żywy, stock uśpiony, stock martwy. 

 

• Stock żywy 

Części, które w opinii właściciela, mają normalną dyspozycję sprzedaży, ich sprzedaż odbywa się 
regularnie. Części te są oferowane zwykle w cenie ustalonej między dealerami na danym rynku 
(np. cena zakupu * % narzutu). 

 

• Stock uśpiony 

Części, które w opinii właściciela, są rzadko i nieregularnie sprzedawane w normalnej dyspozycji, a 
sprzedaż ich w przyszłym okresie jest nieprzewidywalna. Części te mogą być rezultatem zbyt 
dużego stocku lub błędów zamówienia. Części ze stocku uśpionego są oferowane ze stałym 
rabatem 25% od aktualnej ceny zakupu „na stock”. Uczestnicy danego rynku danej marki mogą 
ustalić inne warunki. 

 

• Stock martwy 

Części (bardzo stare), które w opinii właściciela, nie są sprzedawane w normalnej dyspozycji, a 
sprzedaż ich jest raczej niemożliwa. Części ze stocku martwego są oferowane z rabatem 50% od 
aktualnej ceny zakupu „na stock”. Uczestnicy danego rynku danej marki mogą ustalić inne warunki. 

UWAGA: PareX i Vector Polska Spzoo pozostawiają definicję martwego i uśpionego stocku do 
dyspozycji użytkownika platformy PareX. 
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1.1.3 Modele dystrybucji 

 
PareX wspiera najczęściej występujące modele dystrybucji takie jak: 

• Dealer do dealera 

• Importer do autoryzowanych sprzedawców części 

• Wewnętrzna dystrybucje w ramach grupy dealerskiej 

• Dystrybucja spoke-and-hub 

• Umowy dystrybucyjne na wyłączność 

• Dealerzy do niezależnych warsztatów 

W ramach wymienionych modeli dystrybucji dealer może korzystać z następujących funkcji: 

• Zakład główny i oddziały firmy – dealer wtedy traktowany jest jako grupa dealerska 

Części, które zostaną znalezione w ramach grupy, zostaną zaprezentowane na pierwszym miejscu. 

• Dealer jest zdefiniowany jako główny dealer - jest dla innych dealerów dostawcą części. 

Dealerzy mogą wtedy zamawiać części u głównego dealera, chyba że główny dealer zezwoli 
dealerom odpowiednie przeszukiwanie i zamawianie u innych dealerów. 

• Dealer przyjaciel – jest to preferowany partner handlowy. Podczas przeszukiwania części 
przyjaciela będą zawsze wyświetlane w pierwszej kolejności 

1.1.4 Upowa żnienia u żytkowników 

 
Każde konto dealera może mieć wiele profili użytkowników. 

W zakresie PareX każdy użytkownik może mieć różne uprawnienia.  

Następujące uprawnienia mogą być nadawane użytkownikom: 

• Książka adresowa: dane adresowe innych użytkowników PareX 

• Edycja profilu: funkcja umożliwia edycję profilu i konta 

• Szukanie części: umożliwia przeszukiwanie części. Użytkownik nie widzi statusu pojedynczych 
części 

• Zamówienia części: umożliwia widok statusu części i zamówienia części. Ta funkcja powinna 
być łączona z funkcją poszukiwania części. 

• Zamówienia: umożliwia zamówienie części z koszyka zakupów 

• Płatności , oferty, autoryzacje między dealerami: umożliwia przeprowadzanie płatności i 
autoryzacji on-line za sprzedane części. 

• Eksport danych: umożliwia eksport danych magazynu części (tylko dla sprzedających 
dealerów) 

• Listy zamówieniowe: umożliwia eksport list z zamówieniem 

UWAGA: Nie każdy użytkownik ma dostęp do wszystkich tu opisanych funkcji.   
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2 Rozpocz ęcie pracy 

2.1 Warunki wst ępne 

Aby pracować poprawnie z platformą PareX należy korzystać ze stacji PC z następującymi warunkami: 

• Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista lub Windows 7 

• Internet Explorer 6.0 lub wersja nowsza. Polecamy wersję 7.0 z aktualnym service-pack  

• Dostęp do Internetu 

• Nazwa użytkownika i hasło dla PareX (wymaga opłacenia opłaty abonamentowej) 

 

2.2 Ustawienia przegl ądarki 

 
PareX pracuje bezbłędnie ze standartowymi ustawieniami przeglądarki Internet Explorer 

Jeżeli jednak występują problemy proszę o weryfikację/zmianę następujących ustawień:  

• Zezwolenie na przechowywanie plików cookie;   

• Dezaktywacja funkcji popup blocker 

• Aktywacja protokołu SSL2 lub SSL3  

• Aktywacja programów i plików w IFRame  

• Aktywacja aktywnych skryptów  

• Opcja sprawdzania nowszych wersji zapisanych stron jest automatyczna lub przy każdej 
wizycie na stronie 

• Opcja otwieraj linki innych programów w nowym oknie jest włączona 

• Opcja „Content Advisor” jest wyłączona 

 

WSKAZÓWKA: Można dodać stronę www.parts-exchange.net do listy stron zaufanych w ustawieniach 
Internet Explorer. Umożliwi to bezproblemową pracę z PareX 

2.3 Login 

 
� Aby zalogować się do PareX należy wywołać stronę WWW: 

http://parts-exchange.net/ 

 

� Następnie należy wybrać język, w którym ma być wyświetlana strona PareX: 

 

 

� Następnie należy wpisać nazwę użytkownika i hasło 
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� Jeżeli zaznaczysz pole „Zapisz nazwę użytkownika na tym komputerze”, PareX zapisze Twoją 
nazwę i będzie ją proponował przy każdym nowym logowaniu.  

UWAGA: Vector Polska odradza takie działanie – ułatwia one osobom postronnym uzyskanie 
nieautoryzowanego dostępu. 

� Po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła kliknij na przycisk „Zaloguj si ę”  

 

UWAGA: w haśle rozróżniane są duże i małe litery 

2.4 Wiadomo ści 

Po zalogowanie się zostaniesz automatycznie przekierowany do ekranu powitalnego.  

Tu możesz zobaczyć informacje dla Ciebie pochodzące z działu hotline.  

Do tego ekranu możesz zawsze wrócić wybierając menu „Komunikaty”.  

Dodatkowo dostępny jest Dashboard, na którym wyświetlane są następujące informacje: 

 

 

 

Klikając na każdy typ informacji zostaniesz przeniesiony do menu „Historia zamówie ń” . 

2.5 Nawigacja 

Na górze ekranu wyświetlane jest menu użytkownika. To menu umożliwia dostęp do wszystkich 
kluczowych funkcji programu.  
Na górze po lewej stronie zobaczysz również Twój kod dealera, nazwę i markę 

 

Poprzez menu użytkownika możesz: 

 

• Wybierać dostępne funkcje i dalsze możliwości wyboru poszczególnych menu 

• Wybrać język klikając na ikonę:  

• Zmienić hasło klikając na ikonę:  

• Wylogować się klikając na ikonę:  

• Przełączać się między kontami (jeżeli masz dostęp do wielu kont) 

2.5.1 Punkty menu 

Następujące punkty menu mogą być wyświetlone, w zależności od Twojego kraju, marki, i statusu 
Twojego konta, a także uprawnień i preferencji Twojego użytkownika: 
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• Komunikaty – ekran powitalny z informacjami dla Ciebie 

• Szukaj – szukanie i zamawianie części 

• Koszyk zakupów – weryfikacja i wysyłanie Twoich zamówień 

• Statystyki – przegląd aktywności w PareX 

• Profil – obsługa konta i preferencji użytkownika  

• Historia zamówień – zarządzanie wszystkich przychodzących i wychodzących zamówień 

• Pomoc – Dostęp do pomocy on-line i dokumentacji dla użytkownika 

• Książka adresowa – wyświetla dane adresowe innych dealerów 

• Obsługa – eksport pliku z częściami na sprzedaż 

• Lista zakupowa – eksport pliku zamówienia dla zamówienia i przeszukiwania 

• Statystyki – analiza stocku magazynowego 

 

3 Ksi ążka adresowa 

3.1 Szukanie w ksi ążce 

Adres dealera można wyszukać na kilka sposobów: 

• Poprzez wprowadzenie (częściowe) nazwy dealera 

• Poprzez wprowadzenie (częściowe) nazwy miejscowości 

• Poprzez wprowadzenie (częściowe) kodu pocztowego 

• Poprzez wprowadzenie (częściowe) kodu dealera 

• Poprzez kliknięcie pierwszej litery z nazwy miejscowości i wyborze dealera z listy  

 

 

UWAGA:  
Opcja wyszukiwania dealerów może być ograniczona do Twojego kraju, lub/i Twojej marki 
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3.2 Dane dealera 

Aby wyświetlić dane dealera należy kliknąć na nazwę – otworzy się nowe okno z danymi adresowymi: 
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4 Obsługa Twojego konta 

4.1 Profil generalny 

W zakładce „Profil”  można zarządzać informacjami, które są dostępne dla innych użytkowników 
PareX 

 

 

UWAGA: PareX używa adresu e-mail dla części zamiennych jako adresu e-mail do zamówień części 
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4.2 Ustawienia zaawansowane 

W zakładce „Zaawansowane”  można zarządzać preferencjami. 

 

UWAGA: ekran ten nie jest dostępny dla agentów wyłącznego dystrybutora. W tym układzie dystrybutor 
zarządza zakładką ‘zaawansowane” 

 

Na tym ekranie można zmienić następujące ustawienia: 

• Uwagi/informacje wyświetlane dla dealerów/agentów, którzy u Ciebie zamawiają części. 

• Uwagi/informacje wyświetlane dla dealerów, u których Ty zamawiasz części. 

• Warunki płatności – wyświetlane dla dealerów, którzy chcą zamawiać u Ciebie. 

• „Rozszerzone wyszukiwanie w”  – tu wybrany kraj będzie domyślnym dodatkowym 
krajem przy wyszukiwaniu części zamiennych. Te opcję można wyłączyć – wtedy wyszukiwanie 
będzie ograniczone do własnego kraju. 

• „J ęzyk standardowy”  – język dla wszystkich wiadomości utworzonych gdy użytkownik nie 
jest zalogowany w PareX (przychodzące zamówienia itp.). Jest to ustawienie niezależne od 
wyboru języka wyświetlania strony WWW PareX. 

• „Poka ż najpierw lokalny obszar”  – jeżeli znaleziona część jest w pobliżu Twojej 
miejscowości, to będzie ona pokazana na liście znalezionych, zaraz po częściach z Twojego 
magazynu, i Twoich przyjaciół. 

• „Oferta cz ęści stocku martwego”  – jeżeli wyselekcjonowane części stocku martwego 
maja być oferowane obok kategorii stock żywy i uśpiony. 
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4.3 Przyjaciele 

Przyjaciel to preferowany partner handlowy. Jeżeli znajdziesz części należące do oferty Twoich 
przyjaciół to będą one zawsze pozycjonowane tuż za częściami z Twojego magazynu. 

 

 

4.3.1 Dodawanie przyjaciół 

Przyjaciół możesz dodawać za pomocą książki adresowej (przycisk  ) 

4.3.2 Usuwanie przyjaciół 

Możesz usunąć przyjaciela pojedynczo lub wszystkich przyjaciół (przycisk  ) 

4.4 Części specjalne 

Domyślne kategorie części bazują na kryteria selekcji pomiędzy PareX a DMS . 

W zakładce „Cz ęści specjalne”  można zmienić kategorię części.  

Ta funkcja umożliwia również wykluczenie części z oferty, lub dodanie informacji dodatkowych: 
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4.5 Warunki dostaw 

W zakładce „Warunki dostaw”  możesz znaleźć predefiniowane typy dostaw lub stworzyć Twój 
własny typ dostawy 

 

UWAGA: ta opcja jest widoczna tylko dla dealerów oferujących części do sprzedaży 

 

4.5.1 Standardowy sposób dostawy 

Wyświetlone są wszystkie standardowe krajowe i międzynarodowe typy dostaw dla Twojego kraju 

Możesz włączyć / wyłączyć sposoby które chcesz/nie chcesz oferować innym dealerom. 

 

 

4.5.2 Sposób dostawy u żytkownika 

Poniżej standartowych sposobów dostaw można utworzyć sposoby dostaw użytkownika. 

Mogą to być dostawy realizowane przez Twój transport, albo lokalny dostawca usług kurierskich dla 
całej Polski: 
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Aby dodać nowy sposób dostawy naciśnij ikonę:  

Aby dodać odbiorcę do nowego sposobu dostawy naciśnij ikonę:  

Aby zmodyfikować/usunąć nowy sposób dostawy naciśnij ikonę:  

Aby usunąć powiązanie sposobu dostawy i odbiorcy naciśnij ikonę:  

4.5.3 Możliwy odbiór w pó źniejszych godzinach 

 

Wybierz opcje odbiór w późniejszych godzinach jeżeli jest to możliwe w Twojej firmie. 

Informująca o tym ikona będzie wyświetlona przy danych Twojej firmy:  

 

 

 

5 Szukanie i zamawianie 
Uwagi ogólne dla dealerów sprzedających – nie można szukać i zamawiać części jeżeli 
wyeksportowane do systemu PareX dane o częściach zamiennych są starsze niż 7 dni.  

Zostaniesz wtedy przekierowany na stronę obsługi konta 

5.1 Jak zamówi ć jedn ą część 

Wprowadź numer katalogowy poszukiwanej części. 

WSKAZÓWKA: dla kilku marek PareX domyślnie wyszukuje części rozpoczynając od wprowadzonego 
numeru. Jeżeli chcesz aby tylko wprowadzony numer katalogowy został znaleziony to wpisz znak 
wykrzyknika (!) na końcu numeru katalogowego. 

W przypadku poszukiwania liczby części większej niż 1 wprowadź odpowiednią ich liczbę w polu 
„liczba”  (domyślnie jest tam zawsze 1) 

Na górze ekranu zostaną wyświetlone wszystkie zmienione numery dla tej części. 

Poniżej zmienionych numerów zobaczysz informacje o dealerach którzy mają część w magazynie. 

Naciśnij przycisk Szukaj lub klawisz ENTER. Wynik wyszukiwania zostanie wyświetlony poniżej. 
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Wyświetlone zostaną następujące kolumny: 

Szukano – wprowadzony numer części zamiennej 

Znaleziono – znaleziony numer części zamiennej u dealera 

Kod dealera – numer dealera 

Kod pocztowy, Miejscowość – dane adresowe dealera 

Odległość – odległość od Twojej firmy w kilometrach 

liczba – dostępna liczba, np. 6-1 oznacza, że dealer posiada 6 dostępnych sztuk a Ty szukasz 1 

Data aktualizacji – data ostatniej aktualizacji danych o oferowanych częściach zamiennych 

Status – do jakiej kategorii jest zaliczona cześć zamienna 

W koszyku – ile części już jest w koszyku zakupów 

 

Mogą zostać wyświetlone uwagi typu: część ma zmieniony nr, lub część specjalna. 

Po wyborze oferty kliknij na przycisk Zamów – pojawi się okno z dodatkowymi informacjami i 
sposobami dostawy. W sekcji Koszyka zakupów możesz dokończyć proces zamówienia: 
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5.2 Jak zamówi ć więcej, ni ż jedn ą część jednocze śnie 

PareX umożliwia wyszukiwanie wielu części jednocześnie. Ma to tę zaletę, że znalezienie wszystkich 
poszukiwanych części zamiennych u jednego dostawcy znacząco obniży koszt ich transportu. 

W tym celu: 

• wprowadź pierwszy nr katalogowy (i ewentualnie zmienić liczbę w polu sąsiednim)Następnie 

naciśnij ikonę  lub na klawiaturze symbol ↓ i dodaj następną część do listy  

• Powtórz kroki aż wprowadzisz wszystkie pożądane części 

• Możesz usunąć część/wszystkie części z listy poprzez ikonę  lub  

• Opcjonalnie możesz aktywować pole „Automatycznie ”, które automatycznie odświeży widok 
wyników wyszukiwania z listy części 

• Wybierz opcje „Zgrupowane wyniki wg dealera ” – wyniki będą wtedy posortowane wg 
dealera, a nie wg numeru części: 

 

 

 

5.3 Dodatkowe mo żliwo ści wyszukiwania 

5.3.1 Wyniki wyszukiwania 

 

pareX wyświetla wyniki w następującej kolejności: 

• Twoja grupa dealerów 

• Przyjaciele w Twoim kraju 

• Przyjaciele z innych krajów 

• Dealerzy z twojego okręgu 

• Dealerzy z Twojego kraju 

• Dealerzy z innych krajów 

Jeżeli szukasz pojedynczej części to każda z wyżej wymienionych grup jest wyświetlana w kolejności 
kategorii części (stock martwy, uśpiony, żywy), daty aktualizacji (najbardziej aktualne dane jako 
pierwsze) oraz dostępności (największa liczba na początku) 

• Domyślna kolejność może być zmieniona poprzez kliknięcie w nagłówek danej kolumny 
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• Jeżeli chcesz wrócić do widoku domyślnego kliknij na klawisz „Domyślnie ”: 

 

Możesz też zapisać swój indywidualny układ wyników wyszukiwania: 

Zapisz pożądany widok klikając na ikonę zapisującą bieżące ustawienia jako domyślne: 

 

 

Możesz też powrócić to ustawień fabrycznych (w zakresie widoku wyników wyszukiwania) klikając na 
ikonę to wykonującą: 

 

5.3.2 Modyfikacja wyników wyszukiwania 

Wyniki wyszukiwania mogą być inaczej zorganizowane jeżeli zmienisz poniżej wymienione opcje 
(wyświetlone są w górnej części ekranu) przed uruchomieniem wyszukiwania: 

• „Pomi ń cz ęści stocku żywego”:  jeżeli zaznaczysz tę opcję, to wyniki wyszukiwania 
będą dotyczyły tylko stocku uśpionego i martwego (za wyjątkiem dealerów z Twojej grupy 
dealerskiej) 

• „Ignoruj liczb ę”:  jeżeli zaznaczysz tę opcję to zostaną wyświetlone oferty dealerów 
którzy posiadają mniejsz ą niż szukaną przez ciebie liczbę. 



 
PareX - Internetowa giełda części zamiennych 

 

 

Copyright © 2010 Vector Polska Spzoo Strona 21 z 30 PareX_podrecznik_uzytkownika 

 

 

Tak zmienione opcje można również zapisać jako ustawienia standardowe. 

5.3.3 Wybór dealera 

Abyś mógł dokonać najlepszego wyboru dealera oferującego części PareX umożliwia szybkie 
odróżnienie ważnych właściwości dealera: 

 

 

Ten dealer jest częścią Twojej grupy 

 

Jeden z Twoich przyjaciół 

 

Możliwy odbiór w późniejszych godzinach 

 

Dostawa możliwa poprzez usługę FedEx Express 

 

Istnieje Twoje zamówienie w koszyku zakupów do tego dealera 

 

Po kliknięciu na nazwę dealera możesz przejść do informacji szczegółowych o dealerze 

5.3.4 Zmienione nr katalogowe 

Jeżeli zamawiasz części o zmienionych nr katalogowych (zwanych czasem zamiennikami, 
następnikami, poprzednikami) sprawdź zawsze czy będzie odpowiednia do Twoich życzeń. 

Informacje o zmienionych numerach katalogowych są dostarczane przez Producentów/Importerów. 
PareX nie jest odpowiedzialny za wszelkie niezgodności wynikające z tych zmian.  

PareX automatycznie wyszukuje pasujące zamienione numery katalogowe do numeru części której 
poszukujesz, chyba że opcja została wykluczona. 

W wynikach wyszukiwania wyświetlany jest również łańcuch zamienników. 

W łańcuchu zamienników wyświetlane są numery katalogowe bezpośrednio poprzedzające i 
następujące po wyszukanym nr części. 

Współczynnik zamiany wskaże jaki typ zamiennika jest wyświetlony (poprzednik, następnik). 

Wartość współczynnika >0 oznacza poprzednik, wartość <0 oznacza następnik. Współczynnik 0 
oznacza że część jest technicznie zamienna (alternatywna). 

 

WSKAZÓWKA: Jeżeli przesuniesz myszkę ponad zaznaczoną część, będziesz mógł zobaczyć pozycję 
jaką zajmuje w łańcuchu zamienników 
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5.4 Wybór metody dostawy 

Podczas zamówienia części pojawia się lista możliwych rodzajów dostaw do wyboru. 

Wyświetlone rodzaje dostaw mogą należeć do: 

• standartowych rodzajów dostaw – zdefiniowane dla rynku sprzedających dealerów. Rodzaje te 
są dostępne dla wszystkich dealerów na rynku 

• rodzajów dostaw zdefiniowanych przez użytkownika – opcje te są dostępne dla wybranych 
dealerów. 

 

 

 

Naciśnięcie klawisza „Dodaj”  spowoduje przeniesienie zamówienia do koszyka zamówień 

 

5.5 Wyszukiwanie mi ędzynarodowe 

Jeżeli część jest niedostępna w Twoim kraju możesz rozszerzyć kryteria poprzez wyszukiwanie w 
innych krajach: 

• Wybierz kraj który preferujesz w Twoim profilu użytkownika (ustawienia zaawansowane) 

• Możesz wyszukiwać w wybranym kraju lub we wszystkich dostępnych krajach jednocześnie 

• Wprowadź pojedynczą część lub grupę części w polu do wyszukiwania 

• Naciśnij przycisk „Szukaj w innych krajach ”. 

• Możesz również wybrać z listy rozwijanej kraj w którym chcesz szukać 

 

Zamówienie wykonaj w sposób standartowy 
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6 Koszyk zakupów 

6.1 Modyfikacja Twoich zamówie ń 

Zanim wyślesz zamówienie do sprzedającego dealera możesz zmodyfikować je w następujący sposób: 

Zaznacz pole w kolumnie aby zażądać oferty cenowej przed złożeniem zamówienia 

Zaznacz pole w kolumnie jeżeli chcesz otrzymać potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną 

Odznacz pole w kolumnie jeżeli chcesz wstrzymać Twoje zamówienie. To zamówienie pozostanie 
w Twoim koszyku bez dalszych zmian. 

Kliknij w ikonę  aby zmienić numer referencji zamówienia lub uwagi do zamówienia 

Kliknij w ikonę aby wybrać inny rodzaj dostawy dla danego zamówienia 

Kliknij w ikonę  aby usunąć część z Twojego koszyka zakupów 

Kliknij w ikonę  aby usunąć wszystkie części danego dealera z Twojego koszyka zakupów 

 

6.2 Wysyłanie Twoich zamówie ń 

Aby zamówić wszystkie części z koszyka zakupów: 

Zaznacz pole „Kopiuj e-mail do”  oraz podaj adres e-mail na który chcesz wysłać kopie 
zamówienia. Można wstawić kilka adresów e-mail oddzielając je średnikiem (;) 

Kliknij na przycisk „Wyślij”  aby wysłać wszystkie Twoje zamówienia. Zostanie wyświetlony ekran 
potwierdzający wysłanie zamówienia. 

Jeżeli Ty i sprzedający dealer posiadacie adres e-mail wprowadzony w danych profilu, to zamówienie 
zostanie wysłane z tym adresem e-mail jaka adres nadawcy oraz na adres e-mail dealera jako adres 
odbiorcy. 

 W innym wypadku powinieneś wydrukować zamówienie i wysłać je faxem 

Naciśnij OK aby wydrukować wszystkie dokumenty zamówienia, lub Anuluj aby wydrukować tylko 
formularz zamówienia przeznaczony do wysyłki faxem 

Po wysłaniu zamówienia można przejść do ekranu wysłanych zamówień. Jeżeli jakiekolwiek 
zamówienie nie zostało poprawnie wysłane (np. nieprawidłowy adres e-mail) to odpowiedni komunikat 
błędu zostanie wyświetlony. 

Kliknij w ikonę  aby uzyskać wyświetlenie formularza zamówienia na ekranie 

Kliknij w ikonę  aby wydrukować zamówienie, które nie mogło być wysłane 
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7 Oferty sprzeda ży części dla innych dealerów 

7.1 Tworzenie plików 

Pliki źródłowe  z danymi części dla PareX są automatycznie tworzone przez program Dealer 
Management System – Car Dealer Package (CDP) 

Jeśli jednak nie pracujesz z programem CDP, to możesz utworzyć manualnie swoje pliki z informacją o 
oferowanych częściach zamiennych pod warunkiem spełnienia warunków brzegowych dla plików 
źródłowych.  

UWAGA: Vector Polska pomoże Twojemu dostawcy systemu DMS w przygotowaniu tych plików 
potrzebnych w platformie PareX. 

7.1.1 Formaty plików 

Pliki źródłowe muszą spełniać następujące warunki: 

• Pliki są utworzone w formacie ANSI. OEM, lub UNICODE 

• Kolumny w plikach są stałej długości lub oddzielone nie alfabetycznym znakiem (np. przecinek, 
średnik, znak tabulacji) 

• Pliki z częściami w danej kategorii mają własne nazwy stałe 

• Rekordy zawierają przynajmniej nr części i liczbę 

• Rekordy znajdują się w oddzielnych liniach 

 

7.2 Eksport plików z cz ęściami 

Tu opisujemy manualną metodę eksportu plików z częściami. 

UWAGA: Użytkownicy pakietu CDP mogą uruchomić automatyczny eksport do platformy PareX danych 
o oferowanych częściach zamiennych. Vector Polska dostarcza swoim klientom odpowiedni moduł 
bezpłatnie. 

Po wybraniu opcji „Obsługa” możesz wyeksportować pliki z częściami poprzez następujący ekran: 

 

Kliknij na „Wybierz plik” , następnie wyszukaj odpowiedni plik źródłowy, a następnie wybierz 
„Otwórz”.  

Powtórz czynności dla wszystkich kategorii plików, a następnie kliknij „Eksport pliku/plików” . 
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Eksport zostanie wykonany, a odpowiedni raport z podsumowaniem zostanie wyświetlony: 

 

 

7.3 Usuwanie cz ęści 

W pewnych okolicznościach możesz chcieć usunąć pliki z częściami (lub wybrany plik) z platformy 
Parex. Możesz usunąć wszystkie części z danej kategorii lub pojedynczą część. 

 

UWAGA: Nie ma potrzeby usuwania plików z częściami jeżeli chcesz tylko je zaktualizować. W 
procesie aktualizacji stare pliki z częściami zostaną usunięte automatycznie przez system, a nowe 
zostaną wyeksportowane. 

7.3.1 Usuwanie całej kategorii cz ęści 

 

Należy wybrać odpowiednią kategorię i nacisnąć przycisk „Usuń” 

 

 

7.3.2 Usuwanie pojedynczej cz ęści 

 

Kliknij na opcję „Szukaj ” (szukanie części) 

Wprowadź nr katalogowy, który chcesz usunąć. 

Potwierdź wybór klawiszem ENTER 

Na pierwszym miejscu zostanie wyświetlona część z Twojego magazynu (jeżeli nie zmieniłeś 
sortowania) 

Kliknij na przycisk „Zamów”  – pojawi się okno „Zmie ń stan magazynowy”.  

Wprowadź iliczbę o jaką chcesz zmniejszyć liczbę oferowaną i następnie potwierdź klawiszem 
„Zmniejsz liczb ę” . 
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 Tu: 10 - 3 = 7 (pozostanie w ofercie 7 sztuk) 

 

 

Pojawi się okno z potwierdzeniem operacji. 

 

WSKAZÓWKA: 

Alternatywnie można uczynić część „niewidzialną” dla innych dealerów poprzez opcję „Cz ęści 
specjalnych” . 

8 Listy zakupowe  
Funkcja listy zakupowej umożliwia przeszukiwanie i zamawianie większej ilości nr katalogowych w 
jednym procesie, bez potrzeby wprowadzania pojedynczo nr katalogowych. 

Plik z listą zakupową może być utworzony za pomocą DMS, Elektronicznego Katalogu Części lub 
innego programu. Plik musi spełniać kryteria zapisane w rozdziale 8.1.1. 

 

8.1.1 Eksport listy zakupowej 

 

Manualny eksport: 

• Kliknij na „Wybierz plik”   

• Zlokalizuj i wybierz właściwy plik z listą zakupową 

• Domyślnie części ze stoku żywego nie są wyświetlane w wynikach wyszukiwania.  

Odznacz „Wyklucz cz ęści stocku żywego z rezultatów wyszukiwania”  jeżeli chcesz 
mieć w wynikach również części stocku żywego. 

• Jeżeli w wynikach wyszukiwania chcesz również oferty z innych krajów to zaznacz opcję 
„Szukaj części poza krajem (oraz krajem alternatywnym)” 

• Kliknij na przycisk “Eksport pliku”  

 

 

 

UWAGA: w przypadku problemu z odczytaniem pliku może pojawić się komunikat błędu – prosimy 
wtedy o kontakt z hotline 
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8.1.2 Zamówienie cz ęści z Twojej listy zakupowej 

 

Zamawianie części z listy zakupowej działa w taki sam sposób jak manualne zamawianie wielu części 
jednocześnie (patrz strona: 20)  

Dodatkowo masz jeszcze następujące opcje: 

• Kliknij na ikonę  („Aktualizuj list ę zamówienia ”) . Wszystkie części zamówione 
będą wyświetlone na liście. 

• Możesz zmienić kryteria selekcji (np. Wyklucz części lub minimalna cena) 

• Kliknij na „Ponowna kalkulacja”  aby wyświetlić aktualny rezultat 

• Po zakończeniu wyszukiwania możesz usunąć listę klikając na „Wykonano – usu ń list ę 
zakupow ą”  

8.1.3 Raport list zakupowych 

Po zakończeniu zamówienia z listy zakupowej zostanie wyświetlony raport 

Raport ten wyświetla które części zostały znalezione oraz ile zostało zamówionych. Jeżeli liczba 
zamówionych jest mniejsza od liczby potrzebnych części to zostanie wyświetlona grub ą czcionk ą. 

Raport można wdrukować lub importować. 
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9 Historia zamówie ń 
W „Historii zamówie ń”  można: 

• zarządzać przychodzącymi i wychodzącymi zamówieniami 

• zarządzać ofertami cenowymi 

• zarządzać dostawami części za pomocą Modułu Transportowego 

• wyszukiwać zamówienia po dacie, numerze części, kodzie dealera etc 

 

Klikając na „Histori ę zamówie ń”  zostaną wyświetlone 3 zakładki: 

„Cz ęści do wysłania”  – wyświetla bieżące zamówienia od dealerów 

„Zamówione cz ęści”  – wyświetla bieżące zamówienia do dealerów 

„Szukaj wg numeru zamówienia”  – szukanie zamówienia po ID PareX 

 

 

 

9.1 Obsługa przychodz ących zamówie ń i zapyta ń ofertowych 

Zwykle otrzymujesz zamówienie lub zapytanie ofertowe poprzez fax lub email. Wszystkie przychodzące 
zamówienia lub zapytania ofertowe znajdą się na liście „Części do wysłania” w opcji „Historia 
zamówień”.  

W zakładce tej możesz: 

• Obejrzeć całe zamówienie klikając na jego numerze 

• Kliknąć na nazwie dealera aby wyświetlić szczegóły w nowym oknie 

• Klikając zmień wybraną metodę dostawy  

• Odbierać zapytania ofertowe 

• Odpowiadać na zapytania ofertowe poprzez kliknięcie 

• Potwierdzać przychodzące zamówienia 

• Zarządzać organizacją dostaw 

• Oznaczać zamówienia jako niedostarczalne 

• Oznaczać zamówienia jako wysłane 
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9.1.1 Zapytania ofertowe 

Jeżeli otrzymałeś zamówienie z zapytaniem ofertowym, będzie to odnotowane w „Historii 
zamówie ń”.  

Otrzymasz również zamówienie poprzez email lub fax z następującym tekstem: Konieczna oferta 
cenowa przed realizacją zamówienia. 

• Kliknij na przycisk “Odpowiedz”  lub  link w emailu aby przesłać szczegóły dotyczące Twojej 
oferty cenowej. 

• Zostanie otwarta przeglądarka internetowa z ekranem do zalogowania na stronie PareX. Po 
zalogowaniu się zostaniesz przekierowany  do “Historii zamówie ń”  

• Uzupełnij szczegóły związane z ofertą cenową i, jeżeli to możliwe skalkuluj koszty dostawy lub 
wypełnij uzgodnione koszty dostawy 

• Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi od dealera kontynuuj i wyślij zapytanie o zapłatę lub 
przygotuj wysyłkę. 

 

9.1.2 Potwierdzanie przychodz ących zamówie ń 

Jeżeli zamawiający dealer wymaga potwierdzenia otrzymania zamówienia, to w emailu będzie 
dostępny następujący link w nagłówku wiadomości: 

„Kliknij aby wysła ć potwierdzenie” 
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10 Dane kontaktowe Vector Polska 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VECTOR POLSKA Spzoo, 
ul. Lektykarska 25/17 

01-687 Warszawa 
Tel +48-22/56 90 888, 
Fax +48-22/56 90 880. 

mobile +48-691/390 001 
Mail: biuro@vector-polska.pl 
http://www.vector-polska.com 
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http://www.facebook.com/pages/Vector-Polska/193698217323901 
 
 

 

 


