
Rendeljen online 
egyszerűen  
és gyorsan! 

Fedezze fel Szimattal 
webáruházunk  
leghasznosabb funkcióit!
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 Professzionális termékek 
 professzionális felhasználóknak 
A Haberkorn Fairtool egy kézből kínál mindent, amire az  
ipari termelésben és a karbantartásban szükség van.  
Webáruházunkban 13 termékkör több mint 140 000 terméke 
közül választhat, és rendelését bármikor leadhatja, a nap  
24 órájában. 

Termékeinknél részletes műszaki leírások, megadott paramé-
terek és termékfotó segítik a kiválasztást. Több mint 30 000 
termék azonnal, raktárról szállítható. Szimatoljon körbe Ön is 
a shop.haberkorn.hu weboldalon!

 Egyéni igényekre szabva 
E-shopunk regisztráció nélkül is böngészhető, a termékek 
árát és elérhetőségét azonban csak regisztrált és bejelent-
kezett felhasználók számára jelenítjük meg. Üzleti ügyfeleink 
számos olyan funkciót találnak, amelyek leegyszerűsítik  
a beszerzést, és amelyekkel időt és pénzt spórolhatnak meg. 

Az egyéni adminisztrációs felületen beállítható automatikus 
rendelésküldés egy meghatározott időpontban vagy figyel-
meztetés, hogy időben feladhassa megrendelését.

shop.haberkorn.hu



A webáruház superuser-funkciójának segítségével úgy ala- 
kíthatja vásárlási folyamatait, hogy azok minél jobban illesz-
kedjenek vállalatához: néhány kattintással meghatározhatja, 
ki adhat le megrendelést, jogosultságokat és költségkeretet 
állíthat be, valamint eldöntheti, mely megrendelésekhez 
legyen szükséges az Ön jóváhagyása. Próbálja ki, milyen köny-
nyen takaríthat meg ezzel időt és pénzt!

 Beszerzési folyamatok vezérlése  
 egyetlen kattintással 

Készítsen egyéni rendelési sablont! A rendszeresen rendelt 
termékeket gyűjtse a kosárba, és mentse el egy rendelési 
sablonba. Később ezek, egyben vagy tételenként megren-
delhetők – ezzel időt takarít meg és kizárja a hibázás lehe-
tőségét. Az így létrehozott rendelés a kosár elküldése előtt 
szabadon módosítható, akár plusz tételt adhat hozzá, és 
változtathat a termékek mennyiségén.

Amennyiben valamely termékünk elnyeri tetszését, felveheti 
kívánságlistájára, ahonnan gyorsan elérheti az adott ter-
mékhez tartozó adatokat. Így egy későbbi rendelés során nem 
kell újra kikeresnie a termékeket.

Ha ERP rendszerében rögzíti cikkszámainkat és egy rende-
lési igényből tud CSV fájlt generálni, akkor ezt importálhatja 
webáruházunk gyorsrögzítés funkciójával. Ezzel a rendelési 
lista bekerül a kosárba. Használja az előre elkészített CSV 
sablont mintának, így kiküszöbölhetők az elgépelésből, félre 
kattintásból eredő problémák. 

 Hatékonyság mindenekfelett 
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 Áttekinthetőség minden  
 felületen papírhegyek nélkül 

 Rugalmasak vagyunk 

A Haberkorn Fairtool webáruház a lehető legjobb és legna-
gyobb kontrollt biztosítja minden rendelése fölött! Akár Ön, 
akár kollégái vásároltak a webshopban, telefonon vagy sze-
mélyesen telephelyünkön, a rendeléstörténetben, egy évre 
visszamenőleg, megtekintheti vállalata összes rendelését. 
 
A rendelések visszakereséséhez, számos szűrőfeltételt állíthat 
be, és kereshet akár saját azonosító, szállítási cím, cikkszám, 
terméknév, megrendelő neve szerint. 

Egy gombnyomással nyomon követheti nyitott rendeléseit is. 
A Nyitott rendelések fülre kattintva megjeleníthető a még 
nem teljesített rendelések állapota.

Webáruházunk igazodik az ügyfelek által használt eszközök-
höz. Legyen az asztali számítógép, laptop, tablet vagy okos-
telefon, mindig az adott képernyő sajátosságaihoz igazodva 
jelenik meg webshopunk felülete. 

A csempenézet kisebb kijelzőkre, mobil eszközökre optima-
lizált, a listanézet pedig az asztali gépekre és laptopokra, 
bővített funkciókkal.



 Keresés profi módon Szimattal: 
 egyszerű és intuitív 

 Online is rendelkezésére állunk 

Webshopunkban minden nyom a keresett termékhez vezet. 
Kereshet meghatározott termékcsoportokon belül vagy 
segítségül hívhatja az egyszerűen használható keresési ja-
vaslatokat és szűrőket. Kereshet cikkszámra, terméknévre, 
gyártói cikkszámra, vagy akár a régi szerszámkatalógusunk-
ban szereplő 7 karakteres katalógusszámra is. Szabadszavas 
keresésnél terméknévre vagy a termékek jellemző tulajdon-
ságai (anyagminőség, szabvány, méret, típus) alapján lehet 
keresni. A kifejezés beírása közben javaslatok jelennek meg, 
melyek közül választhat. Néhány kattintással a kiválasztott 
termékcsoporttól a keresett termék részletes információihoz 
jut. Tegye próbára a kereső csalhatatlan szimatát!

A szűrők segítségével egy adott termék és alternatívái egy-
szerre megjeleníthetők. Listanézetre váltva, látható a termék 
ára és elérhetősége, ráadásul listanézetből közvetlenül a 
kosárba helyezhetők a termékek. Ezért a szűrőket listané-
zetben használva akár árösszehasonlítás is lehetséges. 

Mi akkor is személyesen segítünk Önnek, ha online vásárol 
nálunk. Jelentkezzen be fiókjába, így a termékeket böngészve 
személyes ügyféltanácsadójának elérhetősége mindig látha-
tó. Ha kérdése van, vagy segítségre van szüksége a választás-
hoz, forduljon bátran tanácsadójához! 
 
Termékjavaslatok, tartozékok, pótalkatrészek és hozzáillő 
termékek, szakértőink tapasztalata alapján. 



140 000 termék 
naprakész  
információkkal
A Haberkorn Fairtool webáruházban 
mindent megtalál, amire egy ipari  
vállalatnak szüksége lehet. 
Emellett üzleti ügyfeleink számára  
számos olyan funkciót kínál, amelyekkel 
a beszerzés költséghatékonyabb  
és egyszerűbb. Győződjön meg róla!

Haberkorn Fairtool Kft. 
www.haberkorn.hu 

H – 1106 Budapest 
Tündérfürt utca 3. 

T +36 1 / 884 8800 
haberkorn@haberkorn.hu 
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