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A P&T Partner mobil alkalmazás minden Android 
operációsrendszerrel mûködô mobileszközön 
ingyenesen elérhetô a Google Play áruházból. 
Keresd: P&T Partner.

Az alkalmazást a „telepítés” gomb segítségé-
vel le tudja tölteni a mobileszközére, ezután a 
szoftver telepíti is önmagát.
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Minden mezô kötelezôen megadandó. A regiszt-
ráció elfogadása és aktiválása minden esetben 
manuálisan történik a Planning & Trading Kft.-
nél. Ha bármi kérdés merül fel a regisztrációval 
kapcsolatban a Planning & Trading Kft. részérôl, 
a megadott telefonszámon kollégánk a regiszt-
ráció napján keresni fogja a regisztrálni kívánó 
partnert.

Amennyiben a regisztrációt megfelelônek tekint-
jük, a megadott e-mail címre egy automatikus 
üzenet fog érkezni, amiben értesül a regisztrált 
partner, hogy használhatja az alkalmazást, tehát 
regisztrációja aktív. Adatvédelmi és felhaszná-
lási feltételek tekintetében a P & T Partner al-
kalmazás nem tér el a www.ptweb .hu  oldalra 
vonatkozó nyilatkozatoktól.

A regisztrációt követôen a regisztrált e-mail 
címmel és jelszóval lehet bejelentkezni az alkal-
mazás belsô felületére. Fontos azonban, hogy 
az elsô bejelentkezés után az alkalmazás meg-
jegyzi a bejelentkezési adatokat, így nem kell 
bajlódni a jövôben az e-mail cím és jelszó be-
írásával. Ajánlott csak arra a telefonra telepíteni 
az alkalmazást, amelyiket a munkavégzés során 
használ, hiszen így harmadik fél nehezen tud 
hozzáférni az ön alkalmazás beállításaihoz.

http://www.ptweb.hu
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Bejelentkezés után egybôl az „Árajánlatok” me-
nüpontba tudunk belépni (az elsô bejelentkezés-
nél természetesen ez a menü üres, hiszen nincs 
még elkészített, vagy elkezdett árajánlat).

Itt a jel megnyomásával új árajánlatot tud 
készíteni. Az alkalmazás az új árajánlat készíté-
sénél egybôl az árajánlat készítô menüpontba 
fog betölteni (az internetgyorsaság függvényé-
ben ennek ideje pár másodperc is lehet).

Ha már létezik elkészített árajánlat/ok, akkor itt 
idôrendi sorrendben egymás alatt felsorolva te-
kintheti meg ezeket. A jel segítségével tud 
keresni egy-egy esetleges régebbi árajánlatot. 

Az árajánlatok státusza két féle lehet: 1. „Függô-
ben” 2. „Megrendelve”. Megrendelt státuszba ak-
kor kerülhet egy árajánlat, ha azt már a Planning 
& Trading Kft. felé az alkalmazáson keresztül le-
adta a felhasználó.

A jel megnyomása után automatikusan az 
árajánlat készítô menüt nyitja meg az alkalma-
zás. Ez minden esetben egy üres még kitöltetlen 
árajánlat. 

Elsô lépésként érdemes a megrendelô/ügyfél 
adatainak pontos kitöltése. Ezt a jel segítségé-
vel lehet megtenni (mindkét sorban lévô szöve-
get a beírás elôtt törölni kell). Elsô sorban ügyfél 
nevét, a második sorban pedig az ügyfél e-mail 
címét kell megadni (ügyeljünk arra, hogy ponto-
san gépeljük be az adatokat, hiszen az elkészített 
árajánlat ezekkel az adatokkal kerül majd elkül-
désre, ügyeljen a kis és nagybetûkre is). Az ada-
tok utólag módosíthatóak. 
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Az ügyfél adatok beírása után második lépés-
ként az ajánlott készüléket a jel segítségével 
tudja hozzáadni az ajánlathoz. Ekkor az „Árlista” 
menüpontot fogja betölteni az alkalmazás, ahol 
mindig az éppen aktuális LG és Midea monosplit 
készülékeket lehet megtalálni.
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Az árlista menüpontban az össze monosplit ké-
szülék megtalálható. A képernyô jobbra görge-
tésével tud belépni az árlista menüpont keresô-
jébe, ahol gyértóra, teljesítményre és ajánlott 
alapterületre lehet szûrni. A program a megadott 
paramétereknek megfelelô készülékeket a jobb 
oldalon listázza (az internetgyorsaság függvé-
nyében ennek ideje pár másodperc is lehet). Az 
árlistában kék négyzetben megjelenô árak a min-
denkori ajánlott fogyasztói árakat tükrözik. 

A szûrési paraméterek megadása utána a képer-
nyôt balra csúsztatva teljes képernyôn meg tudja 
tekinteni a keresésnek  megfelelô árlistát.
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A meghatározott eladási ár megadása utána  
„Hozzáadás” gomb segítségével lehet véglegesen 
hozzáadni az árajánlathoz a készüléket. 

Ezután a megfelelô terméket kiválasztva a készü-
lék adatlapja fog betöltôdni. Itt a saját beszerzési 
árát és az ajánlott fogyasztói árat láthatja, illet-
ve ennek a százalékos különbségét. Az adatlapon 
a legfontosabb mûszaki adatokat tüntettük fel, 
amire egy ügyfél kíváncsi lehet. 

Ezután, ha a Klíma 3D alkalmazás is telepítve van 
az okostelefonjára, akkor a jel segítségével a 
kiválasztott és az árajánlatba betenni kívánt ké-
szülék élethû 3D-s mását a P & T Kft. által meg-
határozott textúra segítségével be tudja mutatni 
az aktuális ügyfélnek.

A jel segítségével pedig közvetlenül az áraján-
latba tudja helyezni a kiválasztott készüléket. 

Ekkor a rendszer megkérdezi, hogy mennyiért sze-
retné eladni az aktuális készüléket az ügyfélnek.
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A szolgáltatás neve és ára tetszôleges, de arra 
azért érdemes figyelni, hogy a szolgáltatás hi-
vatalos nevét írja be a megadott mezôbe, mivel 
ez az e-mail-ban kiküldött hivatalos árajánlat-
ban is szerepelni fog. A „Hozzáadás” gomb se-
gítségével lehet véglegesíteni, és hozzárendelni 
a szolgáltatást az árajánlathoz.

A készülék kiválasztása után a már megismert 
árajánlatok menüpontot tölti be a rendszer. Ezután 
a következô ajánlott lépés az árajánlathoz hozzá-
adott szolgáltatás létrehozása (például szerelési 
költség). Ezt a jel segítségével lehet megadni 
(akár több szolgáltatást is egy ajánlathoz). Itt a 
szolgáltatás nevét és árát kell megadni, ami majd 
a kiküldött árajánlatban is szerepelni fog.
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A kedvezmény mértékének begépelése után 
ezen a képernyôn tudja kiválasztani, hogy „%”-
os, vagy „Fix” (Ft) áras kedvezményt szeretne a 
készülékbôl biztosítani az ügyfélnek.

Összegezve eddig az árajánlatban már szerepel 
egy készülék és egy szolgáltatás. Már csak egy 
lépés hiányzik ahhoz, hogy az árajánlat mindent 
tartalmazzon, az esetleges extra kedvezmény. 
Természetesen ez is csak úgy, mint a szolgálta-
tás hozzáadása egy opcionális lehetôség. A ked-
vezmény mértékét a jel segítségével tudja 
meghatározni. Itt két lehetôséget kínál fel az al-
kalmazás a százalékos és a fix kedvezmény hoz-
zárendelésének lehetôségét. Az alkalmazás csak 
a készülék árából tud kedvezményt adni.
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A készülék, szolgáltatás és a kedvezmény hoz-
záadása után az árajánlat elkészült. Érdemes le-
ellenôrizni a ajánlat adatait (felhasználói ada-
tok, árajánlat tartalmi része). 

Ezután a jel segítségével az ügyfél megadott 
e-mail címére az árajánlat kiküldésre kerül, fel-
adóként felhasználó regisztrált e-mail címe fog 
szerepelni.

Az árajánlatban szereplô készüléket a jel 
segítségével tudja megrendelni, ami azonnal 
beíródik az Planning & Trading Kft. SAP rend-
szerébe, az ön saját partneri árán. A szoftver 
minden esetben még egy megerôsítô kérdést fog 
megjeleníteni amiben véglegesíti a megrendelé-
sét. Olyan terméket, ami jelenleg nem elérhetô 
a Planning & Trading Kft.-nél nem lehet megren-
delni a mobil alkalmazás segítségével!

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a P&T Partner mobil 
alkalmazásunkkal kapcsolatosan, keresse kollégáinkat 

a info@pt.hu e-mail címen.


