
cumpărați cofraje  
oriunde, oricând

24/7

fiți informat în 
permanență prin 

notificările specifice 
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Urmăriți comenzi  
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istoricului achizițiilor și  
al facturilor

profitați de cele mai 
bune prețuri la  

componente

Tehnica Cofrajelor.
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Ghid de inițiere rapidă
 

Un clic mic pentru dvs., un pas uriaș pentru șantier www.doka.com
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Pasul unu - procesul de înregistrare la magazinul online 

Pentru acces la magazinul online, contactați reprezentantul Doka care vă va furniza un cod unic de înregistrare pe care îl puteți 

utiliza pentru crearea ulterioară a contului. 

Odată ce vi s-a furnizat un cod de înregistrare de către reprezentantul Doka, veți avea acces instantaneu pentru navigare și 

achiziții online.

 căutați articole după codul de articol

 căutați articole după numele produsului

 selectați categoria corectă pentru articolele dorite

 odată făcut clic pe articolul dorit, devine vizibil produsul și 

datele sale tehnice

Pasul doi - conectarea la magazinul online 

Odată creată parola securizată, vă puteți conecta la magazinul online. Zona de conectare este disponibilă în colțul din dreapta sus 

al ecranului. După clic, se afișează două opțiuni („register” (înregistrare) sau „returning online customer” (client existent)).  

Este suficient să introduceți adresa de e-mail și parola aici. 

De reținut: dacă ați uitat parola, faceți clic pe „forgot your password” (ați uitat parola) și veți primi un e-mai cu instrucțiuni despre 

modul de resetare a parolei. 

Pasul trei - navigarea prin magazinul online 

Pentru a selecta articole pentru vizualizat sau achiziționat, aveți două opțiuni. Dacă știți codul de articol sau numele produsului, îl 

puteți introduce în câmpul de căutare. Dacă începeți tastarea unui nume, se afișează o casetă de selectare - selectați numele.  

De asemenea, puteți face clic pe meniu pentru selectarea manuală a articolelor. Vedeți mai jos ambele opțiuni.
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My account (Contul meu)

 „My Profile” (Profilul meu) - aici se pot modifica detaliile de 

contact.

 ”Address Book” (Agendă) - în această secțiune se pot vizu-

aliza toate adresele de proiecte. Adresele de proiecte noi se 

pot adăuga doar în timpul procesului de comandare.

 ”Saved Lists” (Liste salvate) - ca alternativă la adăugarea 

unui produs în coș, puteți crea o listă salvată de materiale 

(sau mai multe dacă doriți). Mai târziu, puteți converti aceste 

liste în coșul de cumpărături. 

 ”Order Approval” (Aprobare comandă) - relevantă pentru uti-

lizatorii cu rol de „manageri” și „administratori” la aprobarea 

comenzilor.

 ”Order History” (Istoric comenzi) - aici se pot găsi comenzi 

trecute și detalii referitoare la acestea. 

 

My company (Compania mea)

 „Company Profile” (Profil companie) - aici puteți vedea 

toate detaliile companiei. Dacă sunt necesare modificări, 

contactați reprezentantul Doka.

 „Manage Projects” (Gestionare proiecte) - aici puteți vizua-

liza toate informațiile referitoare la produse și proiecte.

 ”Manage Users” (Gestionare utilizatori) - aici „administ-

ratorul” poate gestiona permisiuni și limite de cumpărare 

pentru utilizatori.

Roluri - administrator

 un administrator este persoana de contact principală și 

răspunde de contul de companie. Aceasta creează utiliza-

tori noi și alocă permisiuni și proiecte utilizatorilor.

Roluri - manager

 un manager poate plasa comenzi și poate aproba comenzi 

primite. La aprobarea unei comenzi, aveți control complet 

asupra tuturor comenzilor de achiziție efectuate peste 

limitele de comandă. 

Roluri - cumpărător

 un cumpărător poate achiziționa în limita sumei permise lui. 

Cumpărătorul nu poate aproba sau respinge comenzi și nu 

poate gestiona sau aduce modificări contului companiei. 

 

Permisiuni pentru utilizatori

 setarea de limite pe săptămână / lună / an

 setarea de limite pe comandă (sumă)

Pasul patru - listele de materiale salvate

Aveți opțiunea de a crea mai multe liste de materiale salvate și de a le converti ulterior în coșul de cumpărături, precum și de a 

verifica și modifica oricând listele salvate.

Pentru a adăuga articole într-o anumită listă salvată, este suficient să selectați produsul(-ele) și veți primi opțiunile „add to shop-

ping cart” (adăugare în coș) și „add to saved list” (adăugare în listă salvată). Aici puteți selecta o listă salvată de materiale sau 

puteți crea o listă nouă după cum se prezintă mai jos.

Pasul trei - continuare

                                                   

Rolurile de utilizator explicate mai jos:Meniul de utilizator, explicat mai jos:  

Crearea noi liste de materiale salvate                           Adăugarea într-o listă de materiale salvate, existentă
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Pasul cinci - procesul de validare

Odată ce aveți toate articolele dorite în coșul de cumpărături, faceți clic pe „proceed to checkout” (către validare). Se va afișa 

ecranul de mai jos în care puteți edita detalii despre livrare și plată.

De reținut: Aici există opțiunea de introducere de numere de comenzi de achiziție, cerințe de livrare etc. (evidențiate mai jos)

 comandați livrarea produselor la 

locul dorit

 preluați articolele de la o  

sucursală Doka 

1. Metoda și data de livrare 2. Adresa de livrare / preluare 3. Metoda de plată

 selectare proiect existent 

 creare proiect nou 

 selectați preplata  

(livrarea la primirea plății)

 selectați factura (termenii de plată 

vor fi cei din contract)

Explicarea cerințelor pentru validare:

De reținut: adresa de facturare aferentă companiei dvs. este deja setată în sistem.  

Dacă doriți modificarea acesteia, contactați shop-ro@doka.com

Se aplică următorii termeni și condiții. Vizitați: https://shop.doka.com/shop/ro/ro/termsandconditions

Pentru orice întrebări sau solicitări, Contactați-ne la shop-ro@doka.com sau la 021 206 4992. Pentru orice alte solicitări, 

contactați reprezentantul Doka


