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1 Καλώς ήρθατε στο Mercedes-Benz WebParts 

Χαιρόμαστε που αποφασίσατε να αξιοποιήσετε τις επιλογές που σας παρέχει το Mercedes-

Benz WebParts. Με το Mercedes-Benz WebParts, έχετε τη δυνατότητα να παραγγέλνετε 

online γνήσια ανταλλακτικά Mercedes-Benz εύκολα και απλά, μέσω του εξουσιοδοτημένου 

επισκευαστή Mercedes-Benz της επιλογής σας.  

Εάν δεν έχετε ακόμα πρόσβαση στο Mercedes-Benz WebParts, επικοινωνήστε με τον 

εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz ή εγγραφείτε online στη διεύθυνση 

https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts-reg/ 

Στόχος του εγχειριδίου αυτού είναι να σας εξηγήσει τα σημαντικότερα βήματα της 

διαδικασίας παραγγελίας γνήσιων ανταλλακτικών Mercedes-Benz μέσω του Mercedes-Benz 

WebParts. Επίσης, θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες του WebParts και να 

το χειρίζεστε απολύτως αποτελεσματικά. Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε μερικά λεπτά για να 

αποκτήσετε μια γενική εικόνα όλων των λειτουργιών που προσφέρει το WebParts. Έτσι θα 

διαπιστώσετε σύντομα ότι  η παραγγελία γνήσιων ανταλλακτικών Mercedes-Benz δεν ήταν 

ποτέ απλούστερη!  

1.1 Τα πλεονεκτήματα για εσάς με μια ματιά: 

Γνήσια ανταλλακτικά Mercedes-Benz: Κομμάτι της επιτυχίας σας. 

Τα γνήσια ανταλλακτικά Mercedes-Benz έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμαστεί 

ειδικά για το όχημα στο οποίο τοποθετούνται. Εκτός από την υψηλή ποιότητα υλικών και 

κατασκευής, τα χαρακτηρίζουν η αντοχή, αξιοπιστία, ακρίβεια διαστάσεων και οικονομική 

αποδοτικότητα.  

Με λίγα λόγια: Τα γνήσια ανταλλακτικά Mercedes-Benz είναι προϊόντα υψηλής ποιότητας στα 

οποία μπορείτε πάντα να βασίζεστε εσείς και οι πελάτες σας.  

Δυνατότητα απ' ευθείας επιλογής και εύκολης παραγγελίας ανά πάσα 

στιγμή.  

Δεν έχει σημασία αν αναζητάτε γνήσια ανταλλακτικά Mercedes-Benz, γνήσια 

ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά ή γνήσια αξεσουάρ: Το WebParts σας δίνει τη δυνατότητα 

να υποβάλετε την παραγγελία σας όποτε σας εξυπηρετεί – κατ' ευθείαν από το συνεργείο 

σας. 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Επιπλέον, με το WebParts έχετε πρόσβαση 

στον πλήρως ενσωματωμένο ηλεκτρονικό κατάλογο ανταλλακτικών (WebEPC).  

Εξαιρετική διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και διαφάνεια.  

Ο εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Mercedes-Benz της επιλογής σας και το δίκτυο διανομής 

μας, σας προσφέρουν ασυναγώνιστη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για την κάλυψη των 

αναγκών σας.  
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Λιγότερη προσπάθεια, μεγαλύτερη σαφήνεια, προβλέψιμα κόστη 

Το WebParts σας προσφέρει μία άριστη εικόνα των ενεργών και προγραμματισμένων 

παραγγελιών σας, ενώ δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να δημιουργούν και να 

επαναχρησιμοποιούν υποδείγματα παραγγελίας για την κάλυψη τακτικών αναγκών. Με τα 

πλεονεκτήματα αυτά, το τμήμα παραγγελιών σας εξοικονομεί χρόνο και αποκτά μια 

σαφέστερη εικόνα της κατάστασης.  

Επιπλέον, στο WebParts προβάλλονται οι συγκεκριμένοι όροι συνεργασίας τους οποίους έχετε 

συμφωνήσει με τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz της επιλογής σας. Εκτός 

από τις μεικτές τιμές, προβάλλονται επίσης αμέσως οι εκπτώσεις και οι καθαρές τιμές. Έτσι 

εξασφαλίζεται μέγιστη διαφάνεια αλλά και αξιοπιστία της παραγγελίας, για βελτιωμένο 

προγραμματισμό δαπανών. Με το WebParts, έχετε πάντα πλήρη έλεγχο του κόστους των 

ανταλλακτικών σας. 

Επωφεληθείτε από καμπάνιες πωλήσεων 

Με το WebParts έχετε διαρκή πρόσβαση στις τρέχουσες καμπάνιες πωλήσεων, 24 ώρες την 

ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ενημερωθείτε για τις ειδικές τιμές παραγγελίας και τις 

εκπτώσεις και επωφεληθείτε από κορυφαίες τιμές - πέρα από τα πλεονεκτήματα των γνήσιων 

ανταλλακτικών Mercedes-Benz.  

1.2 Από την παραγγελία στην παράδοση - Πως λειτουργεί 

Η παραγγελία γνήσιων ανταλλακτικών Mercedes-Benz μέσω του WebParts περιλαμβάνει δύο 

βασικά μέρη:  Πρώτον, η υποβολή από εσάς της παραγγελίας μέσω του WebParts και 

δεύτερον, η επεξεργασία και εκτέλεση της παραγγελίας από τον εξουσιοδοτημένο 

επισκευαστή Mercedes-Benz της επιλογής σας.  

Ως πελάτης, εντοπίζετε τα ανταλλακτικά που θέλετε να παραγγείλετε, π.χ. στον πλήρως 

ενσωματωμένο  κατάλογο ανταλλακτικών του κατασκευαστή (WebEPC). Ένα κλικ αρκεί για να 

μεταφερθούν οι μεμονωμένες θέσεις στο καλάθι αγορών του WebParts.  

Εναλλακτικά, αντί να αναζητήσετε τα ανταλλακτικά που χρειάζεστε στο WebEPC, μπορείτε 

απλά να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό ανταλλακτικού απ' ευθείας στο καλάθι αγορών ή να 

χρησιμοποιήσετε ένα από τα υποδείγματα παραγγελίας που έχετε δημιουργήσει.   

Τις τιμές πελάτη μπορείτε να τις δείτε τόσο στο καλάθι όσο και στον πλήρως ενσωματωμένο 

κατάλογο WebEPC. 

Με ένα απλό κλικ, μπορείτε να στείλετε στον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz 

της επιλογής σας όλες τις θέσεις που βρίσκονται στο καλάθι σας ή μόνο ορισμένες 

επιλεγμένες θέσεις.  Ο εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Mercedes-Benz της επιλογής σας 

λαμβάνει ένα μήνυμα ότι έχει υποβληθεί νέα παραγγελία.  

Με την παραλαβή της παραγγελίας, ο εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Mercedes-Benz της 

επιλογής σας προβαίνει στην επεξεργασία της παραγγελίας και είτε στέλνει τα ανταλλακτικά 

σε εσάς, είτε ετοιμάζει την παραγγελία για αυτοπαραλαβή από εσάς. Ανά πάσα στιγμή 
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μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση της παραγγελίας στη σύνοψη παραγγελιών 

("παραγγελθέντα", "επιβεβαιωμένη", "ακυρωμένη", "διεκπεραιωμένη"). 

Το WebParts δεν επηρεάζει καθόλου τη διαδικασία πληρωμής των ανταλλακτικών και 

παραλαβής του σχετικού τιμολογίου. Αυτά πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη συμφωνία που 

έχετε με τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz της επιλογής σας. 
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1.3 Γνήσια ανταλλακτικά Mercedes-Benz σε τέσσερα βήματα: 
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2 Πρώτα βήματα στο WebParts 

Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τις τεχνικές απαιτήσεις του συστήματος και να σας 

δώσουμε μία γενική επισκόπηση της δομής, διάταξης και των ρυθμίσεων της εφαρμογής, πριν 

μπούμε σε πιο προχωρημένα θέματα του συστήματος WebParts.  

2.1 Τεχνικές απαιτήσεις 

Το Mercedes-Benz WebParts είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία επικοινωνεί με έναν 

κεντρικό εξυπηρετητή εφαρμογών μέσω ασφαλών διαδικτυακών συνδέσεων.  

Για να διασφαλίζεται η χωρίς προβλήματα χρήση του συστήματος στην εταιρεία σας, θα 

πρέπει να πληρούνται οι εξής απαιτήσεις: 

Λειτουργικό σύστημα/φυλλομετρητής (browser) 

• PC με Microsoft Windows (XP+) καθώς και Internet Explorer* 8+, Firefox 22+ or 

Chrome 28+ 

• Apple Mac με OS X (10.7+) καθώς και Safari 6+ 

• Tablet 10" με Android (4.1+) καθώς και Chrome ή Firefox 

• iPads 10" με iOS (6+) καθώς και Safari 

• Να επιτρέπονται τα cookies. 

• Στο φυλλομετρητή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η JavaScript. 

• Να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα (popups). 

• Το WebParts δεν είναι σχεδιασμένο για παράλληλη λειτουργία σε περισσότερα 

παράθυρα ή καρτέλες (tabs). Αν χρησιμοποιηθούν πολλαπλά παράθυρα ή καρτέλες 

για μία περίοδο λειτουργίας σύνδεσης WebParts, μπορεί να προκληθούν απρόβλεπτα 

σφάλματα.       

* Ο Internet Explorer στην έκδοση 8, που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως, 

επιτρέπει τη χρήση όλων των βασικών λειτουργιών του WebParts. Ωστόσο ενδέχεται να 

υπάρχουν ορισμένα όρια αναφορικά με τις δυνατότητες απεικόνισης του 

φυλλομετρητή.  Συνιστούμε αναβάθμιση στην έκδοση 10+. 

Δικτυακή υποδομή 

� Γρήγορη και σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο 

� Εφόσον απαιτείται: Άδεια firewall για επικοινωνία μέσω θύρας 443 (HTTPS) 

� Εφόσον απαιτείται: Άδεια firewall για το domain aftersales.i.daimler.com του 

WebParts 
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 Σύνδεση / Αποσύνδεση 

Το Mercedes-Benz WebParts είναι ένα κλειστό σύστημα παραγγελιοληψίας, το οποίο μπορούν 

να χρησιμοποιούν μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες.  

Πρόσβαση στην εφαρμογή Mercedes-Benz WebParts αποκτάτε μέσω της κεντρικής 

λειτουργίας σύνδεσης στην πλατφόρμα Daimler After-Sales. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση 

www.webparts.mercedes-benz.com στη μπάρα διευθύνσεων του φυλλομετρητή σας και 

πατήστε "Enter" στο πληκτρολόγιο. 

Σύνδεση 

Στη σελίδα σύνδεσης, στα πεδία "User ID" και "Web password", εισάγετε τα προσωπικά σας 

στοιχεία πρόσβασης, τα οποία λάβατε από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-

Benz, και κάντε κλικ στο κουμπί [ > Σύνδεση ]. Μέσω του μενού επιλογής επάνω δεξιά στην 

οθόνη, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα.  

 

Αν σας ζητηθεί να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, ακολουθείστε τις σχετικές οδηγίες στην 

οθόνη. Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα κατά τη σύνδεση ή κατά την αλλαγή του κωδικού 

πρόσβασης, μπορείτε να αναζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες για τα θέματα αυτά στην 

ενότητα "Βοήθεια" του ιστότοπου. Στη διάθεσή σας είναι πάντα και ο Εξουσιοδοτημένος 

Επισκευαστής Mercedes-Benz της επιλογής σας για την παροχή κάθε βοήθειας. 

Επιλογή εταιρείας πελάτη 

Αν η εταιρεία σας διαθέτει υποκαταστήματα σε άλλες τοποθεσίες, τότε θα πρέπει πρώτα να 

επιλέξετε το υποκατάστημα για το οποίο θέλετε να υποβάλετε παραγγελία. Ακολουθήστε το 

βήμα αυτό μόνο όταν χρειάζεται.   
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Αν η εταιρεία σας έχει περισσότερα από 10 υποκαταστήματα, τότε θα εμφανιστεί μία 

λειτουργία αναζήτησης για να βοηθηθείτε στην επιλογή σας.  Για παράδειγμα, μπορείτε να 

εισάγετε τον ΤΚ ή την πόλη και να ξεκινήσετε την αναζήτηση κάνοντας κλικ στο κουμπί 

[ Search for Customer ] (Αναζήτηση πελάτη). Στη συνέχεια, επιλέξτε το υποκατάστημα για 

το οποίο θέλετε να υποβάλετε παραγγελία στην τρέχουσα περίοδο λειτουργίας σύνδεσης από 

τον κατάλογο αποτελεσμάτων. 

Αποσύνδεση 

Για λόγους ασφαλείας είναι πολύ σημαντικό να αποσυνδέεστε σωστά από το σύστημα μόλις 

ολοκληρώσετε την υποβολή των παραγγελιών. Οι περίοδοι λειτουργίας σύνδεσης του 

WebParts έχουν μέγιστη διάρκεια 5 ωρών. Μετά από το χρονικό διάστημα αυτό, γίνεται 

αυτόματη αποσύνδεση.  
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2.2 Βασική δομή του WebParts 

Αφού συνδεθείτε στο σύστημα, ανοίγει η προσωπική σας αρχική σελίδα στο WebParts.  Από 

εκεί, με ένα μόνο κλικ έχετε άμεση πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και το περιεχόμενο. Η 

αρχική αυτή οθόνη χωρίζεται σε πέντε κύριες περιοχές. 

• Βασικό μενού 

• Μπάρα καλαθιού αγορών 

• Αναζήτηση και επιλογή ανταλλακτικών 

• Γρήγορη εκκίνηση/προσωπικά αγαπημένα 

• Τρέχουσες προσφορές 
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Βασικό μενού πλοήγησης 

Στοιχεία του βασικού μενού του WebParts είναι προσβάσιμα από όλες τις υποσελίδες. 

 

Με τα επιμέρους στοιχεία στην κατηγορία "WebParts Store" (Κατάστηµα WebParts) 

μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μεταβείτε στην αρχική οθόνη του WebParts, να δείτε το 

κατάλογο με όλες τις τρέχουσες προσφορές καμπάνιας (όταν υπάρχουν) ή να εμφανίσετε τον 

πλήρως ενσωματωμένο κατάλογο ανταλλακτικών του κατασκευαστή (WebEPC) στο WebParts. 

Αν επιλέξετε την επιλογή Κατάλογος Ανταλλακτικών Λεωφορείων (BPC), το WebParts θα σας 

πάει κατ' ευθείαν στο καλάθι αγορών και θα ανοίξει τον Κατάλογο Ανταλλακτικών 

Λεωφορείων (BPC) ως εξωτερική εφαρμογή σε ξεχωριστό παράθυρο.  Παρακαλούμε να 

διαβάσετε επίσης τις ενότητες "Αναζήτηση ανταλλακτικών στη βιβλιογραφία ανταλλακτικών 

για λεωφορεία" και "Διαχείριση θέσεων στο καλάθι". 

Στην ενότητα "Order history" (Ιστορικό παραγγελιών) μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 

προηγούμενες παραγγελίες σας. Οι διάφορες υποενότητες στην κατηγορία αυτή σας 

επιτρέπουν να δείτε παλαιότερες παραγγελίες ή να εμφανίσετε μια συνοπτική παρουσίαση, με 

ταξινόμηση ανά κατάσταση παραγγελίας.   

Στην κατηγορία "Your account" (Ο λογαριασµός σας) μπορείτε να διαχειριστείτε τα 

υποδείγματα παραγγελίας καθώς και τυχόν προσωπικές και εταιρικές προτιμήσεις.  

Στην κατηγορία "Πληροφορίες εξουσ. επισκευαστή" θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας 

και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις του εξουσιοδοτημένου επισκευαστή Mercedes-

Benz της επιλογής σας.  Εδώ μπορείτε επίσης να αλλάξετε το υποκατάστημα για την υποβολή 

παραγγελίας, αν ο εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Mercedes-Benz της επιλογής σας παρέχει 

τη σχετική δυνατότητα. 

Στην ενότητα "Τεχνικές πληροφορίες" θα βρείτε ένα σύνδεσμο στο Mercedes-Benz 

Service & Parts net, την πύλη πληροφοριών για ανεξάρτητα συνεργεία και εταιρείες που 

επισκευάζουν και συντηρούν αυτοκίνητα Mercedes-Benz και smart. 

Η ενότητα “Στοιχεία χρήστη και εταιρείας” του WebParts, προσφέρει έναν εναλλακτικό 

τρόπο πρόσβασης στις προσωπικές σας ρυθμίσεις. Αν η εταιρεία σας διαθέτει 

υποκαταστήματα σε διαφορετικές τοποθεσίες παράδοσης, για τα οποία είστε 

εξουσιοδοτημένοι να υποβάλετε παραγγελίες, μπορείτε εδώ να εναλλάσσετε 

υποκαταστήματα, χωρίς να χρειάζεται να αποσυνδεθείτε και να συνδεθείτε εκ νέου.  

Στην ενότητα "Βοήθεια" μπορείτε να βρείτε συνδέσμους για το διαδραστικό Μενού 

Πλοήγησης WebParts, καθώς και την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου χρήσης σε μορφή 

PDF. 
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Με την "Αποσύνδεση" ολοκληρώνεται η τρέχουσα περίοδος λειτουργίας σύνδεσης 

WebParts. 
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Μπάρα καλαθιού αγορών 

Η μπάρα του καλαθιού αγορών στο WebParts βρίσκεται πάντα στο επάνω μέρος της οθόνης, 

ακόμα και σε σελίδες με πλούσιο περιεχόμενο.   

 

Ο σύνδεσμος "Mercedes-Benz WebParts" σας ανακατευθύνει από οποιαδήποτε σελίδα 

στην προσωπική σας αρχική οθόνη.   

Στο κέντρο εμφανίζεται ο εξουσιοδοτηµένος επισκευαστής Mercedes-Benz στον οποίο 

υποβάλετε την παραγγελία σας. Κάντε κλικ στην επωνυμία του εξ. επισκευαστή για να 

αλλάξετε υποκατάστημα υποβολής παραγγελίας, αν ο εξουσιοδοτημένος επισκευαστής 

Mercedes-Benz της επιλογής σας παρέχει τη σχετική δυνατότητα. Όλες οι πληροφορίες που 

εμφανίζονται στο WebParts αναφέρονται πάντα στα κεντρικά γραφεία ή το υποκατάστημα 

που εμφανίζεται εδώ. 

Το σύµβολο της αριθµοµηχανής υποδηλώνει ότι το WebParts εμφανίζει τις καθαρές τιμές 

που ισχύουν για εσάς, για όλες τις θέσεις. Κάντε κλικ πάνω στο σύμβολο για να αλλάξετε την 

πληροφόρηση ώστε να εμφανίζονται τιμές καταλόγου. Το σύμβολο της αριθμομηχανής θα 

εμφανιστεί με ένα κόκκινο "x". Η επιλογή αυτή αποθηκεύεται αυτόματα στις προσωπικές σας 

ρυθμίσεις.  

Στο δεξί άκρο της οθόνης εμφανίζεται μία προεπισκόπηση του καλαθιού αγορών.  Ο 

αριθμός των διαφορετικών προϊόντων καθώς και η συνολική ποσότητα εμφανίζονται πάντα.  

Περάστε το ποντίκι πάνω από το σύμβολο του καλαθιού για να εμφανίσετε περισσότερες 

λεπτομέρειες αναφορικά με το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών σας.  Για να μεταφερθείτε 

στη σελίδα του καλαθιού, κάντε κλικ επάνω στο καλάθι. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε μία 

παραγγελία απ' ευθείας από την προεπισκόπηση του καλαθιού αγορών. 

Αναζήτηση και επιλογή ανταλλακτικών 

Από την αρχική οθόνη μπορείτε να πάτε κατ' ευθείαν στην αναζήτηση ανταλλακτικών για 

συγκεκριμένο όχημα ή να προσθέσετε ανταλλακτικά που ήδη γνωρίζετε στο καλάθι αγορών.  

Στο WebParts υπάρχουν τρία επιμέρους πλαίσια για να σας βοηθήσουν στη χρήση του: 

• "Specify by model" (Αναζήτηση ανά μοντέλο) 

• "Direct input" (Απ' ευθείας καταχώρηση) 
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• "Offers" (Προσφορές) 

 

Στο πλαίσιο "Specify by model" (Αναζήτηση ανά µοντέλο) μπορείτε να ξεκινήσετε 

εισάγοντας τον αριθμό πλαισίου του οχήματος (VIN) ή επιλέγοντας ένα προηγούμενα 

αποθηκευμένο όχημα για να εμφανιστούν πληροφορίες ανταλλακτικών σχετικών με το όχημα 

στον πλήρως ενσωματωμένο κατάλογο WebEPC. 

Ή μπορείτε να μεταφερθείτε στη λεπτομερή αρχική οθόνη του WebEPC ή να ανοίξετε τον 

εξωτερικό Κατάλογο Ανταλλακτικών Λεωφορείων BPC εδώ.  

Στο πλαίσιο "Direct input" (Απ' ευθείας καταχώρηση) μπορείτε να καταχωρείτε κάθε 

φορά αριθμούς ανταλλακτικών απ' ευθείας στο καλάθι αγορών, να κάνετε εισαγωγή 

εξωτερικών καταλόγων ανταλλακτικών ή να επιλέγετε ένα προηγούμενα αποθηκευμένο 

υπόδειγμα. 

Αν, κατά τη σύνδεσή σας στο WebParts, υπάρχουν διαθέσιμες προσφορές καμπάνιας από τον 

εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz της επιλογής σας, αυτές θα εμφανίζονται στο 

πλαίσιο "Offers" (Προσφορές). Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες προσφορές, το τρίτο αυτό 

πλαίσιο δεν εμφανίζεται.  

Οι διαδικασίες αναζήτησης και επιλογής ανταλλακτικών περιγράφονται λεπτομερώς στην 

επόμενη ενότητα.  

Γρήγορη εκκίνηση/προσωπικά αγαπημένα 

Οι πληροφορίες και οι σύνδεσμοι που εμφανίζονται εδώ μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα 

με τις προτιμήσεις σας.  Με ένα μόνο κλικ, μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τις 

πρόσφατες αναζητήσεις στον EPC, τις πρόσφατες παραγγελίες ή τα πρόσφατα 

χρησιµοποιηθέντα υποδείγµατα. Στις προσωπικές σας ρυθμίσεις, μπορείτε να ορίσετε τις 

επιμέρους επιλογές και να τις συνδυάσετε όπως επιθυμείτε.  
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Τρέχουσες προσφορές 

Στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τις δύο πιο 

πρόσφατες προσφορές καμπάνιας.  Αν κατά τη σύνδεσή σας δεν υπάρχουν καταχωρημένες 

προσφορές για εσάς, θα βρείτε ένα σύνδεσμο για το διαδραστικό Μενού Πλοήγησης 

WebParts, καθώς και την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου χρήσης σε μορφή PDF. 

 



 

17 Mercedes-Benz WebParts  

 

3 Αναζήτηση και επιλογή ανταλλακτικών 

Χρησιμοποιήστε το WebEPC, τον πλήρως ενσωματωμένο κατάλογο ανταλλακτικών στο 

WebParts, για να βρείτε τα ανταλλακτικά που χρειάζεστε και να τα μεταφέρετε στο καλάθι 

αγορών σας με ένα μόνο κλικ. Αν, ως χρήστης του WebParts, προτιμάτε να καταχωρείτε 

χειροκίνητα θέσεις παραγγελίας, η διαδικασία παραγγελίας εξακολουθεί να είναι πολύ βολική, 

χάρη στον αυτόματο έλεγχο μορφοποίησης. 

3.1 Αναζήτηση ανταλλακτικών στον πλήρως ενσωματωμένο  

κατάλογο ανταλλακτικών - WebEPC  

Ξεκινήστε την αναζήτηση ανταλλακτικών κατ' ευθείαν από την αρχική οθόνη του WebParts, 

εισάγοντας τον αριθμό πλαισίου οχήματος (VIN) ή επιλέγοντας ένα προηγούμενα 

αποθηκευμένο όχημα μέσω της επιλογής "Show stored vehicles" (Εµφάνιση 

αποθηκευµένων οχηµάτων).  

Εναλλακτικά, κάνοντας κλικ στο κουμπί [ EPC Web Edition ] (Έκδοση Web EPC), μπορείτε 

να μεταφερθείτε στην αρχική οθόνη του WebEPC και να εντοπίσετε χειροκίνητα έναν κωδικό 

μοντέλου για αναζήτηση ανταλλακτικών, μέσα από τους διάφορους διαθέσιμους καταλόγους 

επιλογής. 

 

Να σημειωθεί ότι ο εντοπισμός ανταλλακτικών με βάση την αρχική διαμόρφωση του οχήματος 

(καρτέλα στοιχείων οχήματος) είναι εφικτός μόνο με την εισαγωγή του αριθμού πλαισίου (VIN) 

του οχήματος. Έτσι απλοποιείται σημαντικά η επιλογή των σχετικών ανταλλακτικών και 

ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος λάθος παραγγελιών.  Ο εντοπισμός ανταλλακτικών με βάση μόνο 

τους κωδικούς μοντέλων θα πρέπει να διενεργείται μόνο από έμπειρους χρήστες.  

Το περιεχόμενο του καταλόγου ανταλλακτικών διατίθεται σε ορισμένες μόνο γλώσσες.  Αν ο 

κατάλογος δεν διατίθεται στη γλώσσα σας, παρακαλούμε επιλέξτε μία εναλλακτική γλώσσα 

εμφάνισης μέσα από τις προσωπικές σας ρυθμίσεις.  Από τις προσωπικές σας ρυθμίσεις έχετε 

επίσης την επιλογή να εμφανίζεται το τοπικό όνομα ανταλλακτικών πέρα από το όνομα στο 

WebEPC  
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Στοιχεία οχήματος 

Αφού εισάγετε έναν αριθμό πλαισίου (VIN) (π.χ. WDB2110161A001188), το WebParts 

προσδιορίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και μεταβαίνει στην κατάλληλη σελίδα λεπτομερειών 

του WebEPC. Ο χρόνος που απαιτείται για τη διαδικασία αυτή εξαρτάται από την 

πολυπλοκότητα του οχήματος.  

 

Model selection (Επιλογή µοντέλου): Εμφανίζεται ο αριθμός πλαισίου που εισήχθη 

τελευταίος.  Εδώ μπορείτε ανά πάσα στιγμή να πληκτρολογήσετε έναν νέο αριθμό πλαισίου ή 

να εμφανίσετε ένα από τα αποθηκευμένα οχήματά σας.  Αν δεν έχετε απενεργοποιήσει την 

αυτόματη δημιουργία ιστορικού αριθμών πλαισίου/κωδικών μοντέλου στις προσωπικές σας 

ρυθμίσεις, κατά την εισαγωγή ενός νέου αριθμού πλαισίου, το WebParts θα σας προτείνει 

παρεμφερείς παλαιότερους αριθμούς.      

Current model (Τρέχον µοντέλο): Εδώ εμφανίζεται ο αριθμός πλαισίου του εμφανιζόμενου 

οχήματος.  

Μπορείτε να προσθέσετε το εμφανιζόμενο όχημα στο δικό σας αρχείο οχημάτων, κάνοντας 

κλικ επάνω στο σύµβολο της δισκέτας ( ). Εάν το όχημα βρίσκεται ήδη μέσα στο 

προσωπικό σας αρχείο οχημάτων (αποθηκευµένα οχήµατα) ή αν δουλεύετε με βάση τον 

κωδικό μοντέλου, η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη.  

Κάνοντας κλικ στο σύµβολο εγγράφων οχήµατος ( ), μπορείτε να ανοίξετε την καρτέλα 

στοιχείων οχήματος για το τρέχον όχημα (για να είναι δυνατή η ενέργεια αυτή, θα πρέπει να 

έχετε επιτρέψει την εμφάνιση των αναδυόμενων παραθύρων στο φυλλομετρητή σας). Για τον 

ορθό εντοπισμό ανταλλακτικών απαιτούνται πληροφορίες από την καρτέλα στοιχείων 

οχήματος (π.χ. έλεγχος υποσημειώσεων, ημ/νιών ισχύος, κωδικού, ειδικού 

εξοπλισμού/εξαρτημάτων, κ.λπ.)  Εάν δεν είναι διαθέσιμη η καρτέλα στοιχείων οχήματος για 

έναν αριθμό πλαισίου ή αν δουλεύετε με βάση τον κωδικό μοντέλου, η επιλογή αυτή δεν είναι 

διαθέσιμη.  

Με το σύµβολο του φίλτρου ( ), μπορείτε να εμφανίσετε και να τροποποιήσετε τις 

τρέχουσες ρυθμίσεις φίλτρου του WebEPC. Με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διασφαλίζεται η 

εμφάνιση όλων των καταλόγων ανταλλακτικών για το επιλεγμένο όχημα (VIN) με το πλέον 

αποτελεσματικό φίλτρο.  Η επιλογή απενεργοποίησης επιμέρους φίλτρων, μπορεί να οδηγήσει 

σε ασαφείς καταχωρήσεις στους καταλόγους ανταλλακτικών και συνεπώς θα πρέπει να 

γίνεται μόνο από έμπειρους χρήστες.  Όλες οι αλλαγές στα φίλτρα είναι προσωρινές.  Αυτό 

σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις ισχύουν μόνο για τα στοιχεία του συγκεκριμένου οχήματος.  

Επόμενος εντοπισμός ανταλλακτικών με βάση τα στοιχεία άλλου οχήματος προκαλεί την 

αυτόματη ενεργοποίηση του κανονικού φίλτρου. 
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Περιγραφή: Προβάλλει το όνομα και την περιγραφή μοντέλου του επιλεγμένου οχήματος.  

Κάνοντας κλικ στο "Show major assembly details" (Προβολή λεπτοµερειών κύριων 

συγκροτηµάτων) εμφανίζονται λεπτομέρειες για όλα τα κύρια συγκροτήματα που έχουν 

εγκατασταθεί στο όχημα  (VIN). Αν έχετε εισάγει κωδικό μοντέλου, τότε θα εμφανιστούν 

λεπτομέρειες για όλα τα κύρια συγκροτήματα που μπορούν εν δυνάμει να εγκατασταθούν στο 

συγκεκριμένο μοντέλο.  

Αναζήτηση ανταλλακτικών:  Επιτρέπει την αναζήτηση ανταλλακτικών για το τρέχον όχημα 

με βάση το όνομα ή τον αριθμό του ανταλλακτικού. Και στις δύο περιπτώσεις, κατά τον 

προσδιορισμό του όρου αναζήτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας αστερίσκος ( * ) ως 

χαρακτήρας κράτησης θέσης.  Μπορείτε να ενεργοποιήστε την επιλογή "current group 

only" (τρέχουσα οµάδα µόνο) για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης σε 

αντιστοιχίες εντός της επιλεγμένης κύριας ομάδας μόνο.   
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Μενού κύριων συγκροτημάτων και ομάδων 

Αφού προσδιορισθούν όλα τα δεδομένα του οχήματος, κάτω από τα στοιχεία του οχήματος θα 

εμφανιστεί το μενού κύριων συγκροτημάτων και ομάδων. Τα κύρια συγκροτήματα (πλαίσιο, 

κινητήρας, κιβώτιο ταχυτήτων, κ.λπ.) συνιστούν το άνω επίπεδο στο δέντρο δομής προϊόντος 

του οχήματος και εμφανίζονται ως καρτέλες.  Το πλαίσιο αποτελεί την προεπιλεγμένη 

ρύθμιση.   

 

Αριστερά εμφανίζεται ένας κατάλογος κύριων ομάδων για την ενεργή καρτέλα. Αν ένας 

αριθμός κύριας ομάδας υπάρχει και σε άλλη καρτέλα κύριου συγκροτήματος, τότε 

εμφανίζεται αντίστοιχη πληροφόρηση καθώς και ένας σύνδεσμος (μόνο με υφιστάμενο 

αριθμό πλαισίου VIN).   

Οι κύριες ομάδες ταξινομούνται ανά αριθμό ομάδας ή αλφαβητικά, ανάλογα με τις 

προτιμήσεις χρήστη.  Αν δεν έχετε απενεργοποιήσει την αυτόματη δημιουργία ιστορικού των 

ομάδων WebEPC που επισκέπτεστε στις προσωπικές σας ρυθμίσεις, μπορείτε επίσης να 

επιλέξετε να εμφανίζεται πρώτα ένας κατάλογος με τις πλέον πρόσφατες κύριες ομάδες.  

Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτές τις προτιμήσεις από το σύµβολο µε το κλειδί πάνω από τον 

κατάλογο ομάδων. Η επιλογή σας αποθηκεύεται αυτόματα στις προσωπικές σας ρυθμίσεις. 

Κάντε κλικ σε µία κύρια οµάδα για να φορτώσετε μια σύνοψη των αντίστοιχων υποομάδων. 

Μία υποομάδα μπορεί να περιέχει μία, αρκετές ή καμία εικόνα. Για όλες τις διαθέσιμες 

εικόνες εμφανίζεται μία μικρογραφία προεπισκόπησης την οποία μπορείτε να διευρύνετε 

κάνοντας κλικ στο σύµβολο µε το µεγεθυντικό φακό.   

Κάνοντας κλικ επάνω στην εικόνα προεπισκόπησης ή στο όνοµα της υποοµάδας 

εμφανίζεται ο αντίστοιχος κατάλογος ανταλλακτικών καθώς και η διαδραστική εικόνα.  
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Διαδραστική εικόνα 

Όλες οι μικρογραφίες προεπισκόπησης μιας κύριας ομάδας εμφανίζονται πάνω από την 

εικόνα της επιλεγμένης υποομάδας. Αν θέλετε να προβάλλετε τα περιεχόμενα μιας επιπλέον 

υποομάδας μέσα στην ενεργή κύρια ομάδα ή να αλλάξετε την εικόνα της τρέχουσας 

υποομάδας, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τη λωρίδα μικρογραφιών υποομάδων.    

 

Στην εικόνα εμφανίζονται όλοι οι έγκυροι αριθμοί θέσεων για το επιλεγμένο εκείνη τη στιγμή 

όχημα.  Κάνοντας κλικ επάνω σε έναν αριθμό θέσης στην εικόνα, τον επισημαίνετε, τόσο 

επάνω στην εικόνα όσο και στον κατάλογο ανταλλακτικών.  Αριθμοί θέσεων που δεν ισχύουν 

για το τρέχον όχημα εμφανίζονται με γκρι χρώμα και δεν μπορείτε να τους επιλέξετε κάνοντας 

κλικ.  

Εκτύπωση (  ): Ανοίγει την προεπισκόπηση εκτύπωσης για την προβαλλόμενη εικόνα. 

Προβολή της εικόνας σε ξεχωριστό παράθυρο (  ): Προβάλλει την εικόνα σε ξεχωριστό 

παράθυρο του φυλλομέτρητη (πρέπει να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα στο 

φυλλομετρητή σας).  Ο διαδραστικός σύνδεσμος ανάμεσα στην εικόνα και τον κατάλογο 

ανταλλακτικών παραμένει ανέπαφος.  

Αποεπιλογή όλων (  ): Διαγράφει όλους τους δείκτες από θέσεις. 
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Εµφάνιση/απόκρυψη λεπτοµερειών (  ): Περνώντας τον κέρσορα πάνω από έναν αριθμό 

θέσης, προβάλλονται οι αντίστοιχες λεπτομέρειες από τον κατάλογο ανταλλακτικών κατ' 

ευθείαν επάνω στην εικόνα (η λειτουργία αυτή είναι εφικτή μόνο όταν έχει εισαχθεί αριθμός 

πλαισίου). Εμφανίζονται επίσης τιμές και άλλα δεδομένα καλαθιού αγορών. Η επιλογή αυτή 

αποθηκεύεται αυτόματα στις προσωπικές σας ρυθμίσεις. 

Ζουµ (  ): Μεγέθυνση ή σμίκρυνση της εικόνας. Όταν η εικόνα είναι σε μεγέθυνση, πατήστε 

και κρατήστε πατημένο τον κέρσορα σε οποιοδήποτε σημείο της εικόνας και στη συνέχεια 

μετακινήστε το ποντίκι για να εμφανιστεί ένα άλλο τμήμα της εικόνας.  

Αν τα περιεχόμενα μιας υποομάδας περιλαμβάνουν αρκετές εικόνες, το εύρος του πλήθους 

εμφανίζεται κάτω δεξιά στην οθόνη.  Κάντε κλικ σε έναν αριθμό για να μεταβείτε απ' ευθείας 

στην αντίστοιχη εικόνα.  

Κατάλογος ανταλλακτικών 

Ο κατάλογος ανταλλακτικών εμφανίζει όλους τους έγκυρους αριθμούς ανταλλακτικών της 

υποομάδας για το επιλεγμένο εκείνη τη στιγμή όχημα. Αν στα περιεχόμενα μιας υποομάδας 

περιλαμβάνονται αρκετές εικόνες, ο κατάλογος ανταλλακτικών εμφανίζει μόνο τους 

προβαλλόμενους αριθμούς ανταλλακτικών καθώς και πιθανές γειτονικές θέσεις που δεν 

εμφανίζονται στην εικόνα. 

Κάνοντας κλικ επάνω σε έναν αριθμό θέσης στον κατάλογο ανταλλακτικών, τον επισημαίνετε, 

τόσο επάνω στον κατάλογο ανταλλακτικών όσο και στην εικόνα. 
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Show highlighted parts only (Προβολή ανταλλακτικών µε επισήµανση µόνο): Μειώνει 

τον αριθμό των θέσεων που εμφανίζονται στον κατάλογο προβάλλοντας μόνο όσες έχουν 

επισημανθεί στην εικόνα.   

Show historic supersessions (Προβολή ιστορικού αντικαταστάσεων): Προβάλλει -αν 

υπάρχουν- καταγεγραμμένες προηγούμενες εκδόσεις ανταλλακτικών για όλες τις θέσεις στον 

κατάλογο ανταλλακτικών.  Η επιλογή αυτή αποθηκεύεται αυτόματα στις προσωπικές σας 

ρυθμίσεις. 

Ορισμένοι αριθμοί ανταλλακτικών περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες. Για τον ακριβή 

εντοπισμό ενός αριθμού θέσης στην περίπτωση ασαφούς καταχώρησης θέσης, θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη τα εξής στοιχεία σύμφωνα με την καρτέλα στοιχείων οχήματος.  

� Στοιχεία κωδικού (επιβατικά αυτοκίνητα) 

� Στοιχεία για ειδικό εξοπλισμό/εξαρτήματα, όπου υπάρχουν (για επαγγελματικά 

οχήματα) 

� Υποσημειώσεις  

Κάνοντας κλικ επάνω στο σύµβολο εγκυρότητας (  ) προβάλλεται η ακριβής περιγραφή 

του συγκεκριμένου κωδικού, καθώς και πληροφορίες για ειδικό εξοπλισμό/εξαρτήματα. 

Κάνοντας κλικ επάνω στο σύµβολο υποσηµειώσεων (  ) προβάλλονται τα περιεχόμενα 

της υποσημείωσης. Οι υποσημειώσεις περιέχουν σημαντικές πληροφορίες οι οποίες πρέπει να 

ακολουθούνται κατά την επιλογή ανταλλακτικών.  

Προσθήκη αντ/κών στο καλάθι αγορών 

Εκτός από τις πληροφορίες του WebEPC, θα μπορείτε να δείτε και τις δικές σας καθαρές 

τιμές πελάτη για κάθε αριθμό ανταλλακτικού. Κάντε κλικ στο κουμπί [ Add to cart ] 

(Προσθήκη στο καλάθι) για να βάλετε τα ανταλλακτικά που χρειάζεστε στο καλάθι αγορών 

σας στο WebParts. Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή ποσότητα ανταλλακτικών είτε από το 

WebEPC είτε από το καλάθι αγορών.  Αν θέλετε να ορίσετε το "1" ως προεπιλεγμένη 

ποσότητα για όλα τα ανταλλακτικά στο καλάθι, ανεξάρτητα από την ποσότητα που 

εμφανίζεται στο WebEPC, τότε μπορείτε να το κάνετε αυτό μέσω των προσωπικών σας 

ρυθμίσεων.   

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το WebParts δεν µπορεί να βρει την τιµή για ένα επιλεγμένο 

ανταλλακτικό. Προσθέστε το ανταλλακτικό αυτό στο καλάθι αγορών του WebParts και το 

WebParts θα αναζητήσει αυτόματα το διαθέσιμο διάδοχο προϊόν.  Αν υπάρχει κατάλληλο 

διάδοχο προϊόν, το ανταλλακτικό θα μεταφερθεί αυτόματα στο καλάθι αγορών σας. Στις 

περιπτώσεις αυτές, για πληροφοριακούς σκοπούς, ο αριθμός ανταλλακτικού του διαδόχου 

προϊόντος θα προστίθεται κάτω από το όνομα του ανταλλακτικού. 



 

 Mercedes-Benz WebParts 24 

 

 

Αν δεν εντοπιστεί κατάλληλο διάδοχο προϊόν, μπορείτε να βάλετε το ανταλλακτικό στο καλάθι 

αγορών χωρίς τιμή.  Με αυτό τον τρόπο επικοινωνείτε το ενδιαφέρον σας για το συγκεκριμένο 

ανταλλακτικό στον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz  της επιλογής σας (βλ. 

επίσης ενότητα "Παρατηρήσεις και πληροφορίες για επιμέρους ανταλλακτικά". Σε κάθε 

περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις "Προαιρετικές" πληροφορίες επί 

μεμονωμένων θέσεων  ανταλλακτικών για τον εντοπισμό, χειροκίνητα, εναλλακτικών 

ανταλλακτικών όταν χρειάζεται. 

Για θέσεις ανταλλακτικών όπου διατίθενται τόσο γνήσια ανταλλακτικά όσο και γνήσια 

ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά, υπάρχει ξεχωριστή παρατήρηση στον κατάλογο 

ανταλλακτικών WebEPC.  

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα γνήσια ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά μπορείτε να 

βρείτε στην ενότητα "Παρατηρήσεις και πληροφορίες για επιμέρους ανταλλακτικά". 

Καθώς το καλάθι αγορών του WebParts συγχρονίζεται διαρκώς με τον κατάλογο 

ανταλλακτικών WebEPC, μπορεί να υπάρχει μόνο ένα κουμπί [ Add to cart ] (Προσθήκη στο 

καλάθι) για κάθε μοναδικό αριθμό ανταλλακτικού για κάθε κατάλογο ανταλλακτικών. Αν ο 

ίδιος αριθμός ανταλλακτικού εμφανίζεται περισσότερες φορές για μία θέση, μόνο η πρώτη 

καταχώρηση στον κατάλογο ανταλλακτικών θα εμφανίζεται με το κουμπί [ Add to cart ] 

(Προσθήκη στο καλάθι). Αν αρκετές θέσεις στον κατάλογο ανταλλακτικών κάνουν αναφορά 

στον ίδιο αριθμό ανταλλακτικού, θα λάβετε ενημέρωση αναφορικά με τον αριθμό θέσης όπου 

θα εμφανίζεται το κουμπί [ Add to cart ] (Προσθήκη στο καλάθι). 

 

Για ορισμένες θέσεις ανταλλακτικών, απαιτείται η προσθήκη ορισμένων επιπλέον δεδομένων 

κατά την τοποθέτηση στο καλάθι αγορών.  Σε αυτές τις περιπτώσεις, το WebParts προβάλλει 
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ένα πρόσθετο παράθυρο διαλόγου μόλις πατήσετε το κουμπί [ Add to cart ] (Προσθήκη στο 

καλάθι). 

Συµπληρωµατικός διψήφιος κωδικός ES1: Ενδεχομένως να απαιτείται κατά την 

καταχώρηση ποσοτήτων, τιμών μήκους και διαστάσεων συσκευασίας. 

Συµπληρωµατικός τετραψήφιος κωδικός ES2: Ενδεχομένως να απαιτείται κατά την 

επιλογή ανταλλακτικών με συγκεκριμένα χρώματα ή εξοπλισμό.  

Και στις δύο περιπτώσεις, πριν επιλέξετε το συμπληρωματικό κωδικό, βεβαιωθείτε ότι έχετε 

συμβουλευθεί τις υποσημειώσεις των αντίστοιχων θέσεων ανταλλακτικών.  
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3.2 Αναζήτηση ανταλλακτικών στη βιβλιογραφία ανταλλακτικών για 

λεωφορεία  

Εκτός από την αναζήτηση ανταλλακτικών στον πλήρως ενσωματωμένο κατάλογο 

ανταλλακτικών WebEPC, διατίθεται επίσης και ο BPC, ο Κατάλογος Ανταλλακτικών 

Λεωφορείων. Ο BPC καλύπτει όλα τα λεωφορεία Mercedes Benz, τα λεωφορεία Setra, τα 

minibus EvoBus και όλα τα κύρια συγκροτήματά τους. 

Τα ανταλλακτικά που εντοπίζετε χρησιμοποιώντας τον BPC μπορούν εύκολα να προστίθενται 

στο καλάθι αγορών του WebParts.  

Ξεκινήστε την αναζήτηση στο BPC κάνοντας κλικ στο κουμπί [ BPC – Bus Parts Catalogue ] 

(BPC - Κατάλογος Ανταλλακτικών Λεωφορείων) στην αρχική οθόνη του WebParts ή 

επιλέξτε την κατηγορία "WebParts Store" (Κατάστηµα WebParts) από το βασικό μενού. 

 

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το WebParts θα σας μεταφέρει στη σελίδα του καλαθιού 

αγορών, ενώ ο εξωτερικός Κατάλογος Ανταλλακτικών Λεωφορείων θα ανοίξει σε ξεχωριστό 

παράθυρο ή ξεχωριστή καρτέλα του φυλλομετρητή. 

Αφού εντοπίσετε τα γνήσια ανταλλακτικά που χρειάζεστε στον εξωτερικό κατάλογο, μπορείτε 

με ένα κλικ να τα προσθέσετε το καλάθι του WebParts.  Απλά κάντε κλικ στο κουμπί [ Import 

from BPC ] (Εισαγωγή από τον BPC). 

 

Στις ακόλουθες σελίδες παρουσιάζεται μία σύνοψη των λειτουργιών του BPC.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι θέσεις ανταλλακτικών που επιλέγετε στον BPC μπορούν να 

εισαχθούν στο WebParts μόνο αφού πρώτα έχουν τοποθετηθεί στο καλάθι αγορών του BPC.   
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Επιλογές εμφάνισης του BPC 

 

1 2 3

5

4

76 8
 

 

 

1) Εισαγωγή του αριθμού 

πλαισίου οχήματος 

2) Εισαγωγή του αριθμού ενός 

κύριου συγκροτήματος 

3) Εισαγωγή του μοντέλου 

οχήματος 

4) Εμφάνιση όλων των κύριων 

συγκροτημάτων 

5) Εμφάνιση όλων των 

λεωφορείων 

6) Εμφάνιση καταλόγου online, 

σειρά μοντέλου 300 

7) Εμφάνιση καταλόγου 

ανταλλακτικών 96/1, σειρά 

μοντέλου 200 

8) Εμφάνιση καταλόγου 

ανταλλακτικών για λεωφορεία 

αεροδρομίων 
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Περιβάλλον εργασίας BPC 

 

1 2 3

5

4

76 8
 

 

1

1

2 3

4 5
 

1) Μπάρα πλοήγησης 

2) Μπάρα μενού 

3) Εμφάνιση αριθμού πλαισίου 

4) Δομή προϊόντος 

5) Γραφική αναπαράσταση 

6) Εμφάνιση κειμένων VeDoc 

7) Κατάλογος ανταλλακτικών 

8) Εμφάνιση καταλόγου 

ανταλλακτικών 

1) Ευέλικτη προσαρμογή 

τμημάτων παραθύρων 

2) Εμφάνιση/απόκρυψη 

κειμένων VeDoc 

3) Εμφάνιση λειτουργιών 

κάνοντας κλικ στα σύμβολα 

4) Σύμβολα που περιέχουν 

συμβουλές εργαλείων.  

Περάστε τον κέρσορα πάνω 

από ένα σύμβολο για να 

ανοίξετε τη συμβουλή 

εργαλείου με σύντομη 

περιγραφή του συμβόλου.  

5) Οι έγκυροι αριθμοί θέσεων 

έχουν κίτρινη επισήμανση 
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Εντοπισμός ανταλλακτικών 

Θα παρουσιάσουμε τώρα μία εισαγωγή στις βασικές λειτουργίες του BPC, εξετάζοντας ένα 

παράδειγμα.  

Ο πελάτης σας θέλει να παραγγείλει έναν αριστερό προβολέα: 

1. Ανοίξτε τον κατάλογο 

2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό πλαισίου οχήματος 

Εξειδικευμένος εντοπισμός ανταλλακτικών είναι εφικτός μόνο με την 

εισαγωγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος ο οποίος συγκεντρώνει όλες τις 

πληροφορίες της καρτέλας στοιχείων οχήματος! 

3. Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Katalog" (Κατάλογος) ή πατώντας το πλήκτρο Enter, 

μεταφέρεστε στη δομή του προϊόντος. 

4. Στο επόμενο βήμα, πρέπει να προσδιορίσετε την τεχνική υποομάδα, χρησιμοποιώντας 

τη "νέα" δομή προϊόντος.  

a. Επιλέξτε την κύρια ομάδα. 

b. Επιλέξτε την ομάδα. 

c. Επιλέξτε την τεχνική υποομάδα. 

5. Εμφανίζεται η εικόνα και ο κατάλογος ανταλλακτικών. 

6. Όλοι οι αριθμοί ανταλλακτικών που αντιστοιχούν στην εικόνα εμφανίζονται στον 

κατάλογο ανταλλακτικών.  

a. Κάντε κλικ επάνω στον αριθμό θέσης στην εικόνα. 

b. Ο επιλεγμένος αριθμός ανταλλακτικού εμφανίζεται πλέον στην εικόνα με 

κόκκινη επισήμανση. 

c. Στον κατάλογο ανταλλακτικών, ο επιλεγμένος αριθμός ανταλλακτικού 

εμφανίζεται με μπλε επισήμανση.  

7. Επιλέξτε το ανταλλακτικό. 

8. Ο αριθμός ανταλλακτικού προστίθεται στο καλάθι αγορών σας.  

Εντοπίστηκε ο αριθμός ανταλλακτικού για τον αριστερό προβολέα και προστέθηκε στο καλάθι 

αγορών. 

Για ορισμένους αριθμούς ανταλλακτικών υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες 

αποθηκευμένες. Παρακαλούμε σημειώστε τα εξής:  

Εµφάνιση καρτέλας στοιχείων οχήµατος (  ): Δεδομένα καρτέλας στοιχείων οχήματος, 

κωδικός (για minibus) 

SAA/EB (  ): Κατάλογος ειδικού τεχνικού εξοπλισμού  

Υποσηµειώσεις (  ): Υποσημειώσεις 
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Αντικαταστάθηκε από (  ): Αντικαταστάθηκε από, προαιρετική πληροφορία 

Λειτουργία φίλτρου (  ): Φίλτρο καρτέλας στοιχείων, όταν το φίλτρο είναι 

απενεργοποιημένο δεν υπάρχει πλέον σύνδεσμος στην καρτέλα στοιχείων οχήματος.  

Εκτύπωση (  ): Λειτουργία εκτύπωσης 

Καλάθι αγορών 

Προσθήκη αντ/κών στο καλάθι αγορών 

1 2

3

 

Λειτουργίες στο καλάθι αγορών 

1 4 5

876

2 3

 

 

1) Επιλογή αριθμού 

ανταλλακτικού 

χρησιμοποιώντας το πλαίσιο 

επιλογής 

2) Προσθήκη αριθμού 

ανταλλακτικού στο καλάθι 

αγορών 

3) Άνοιγμα καλαθιού αγορών 

1) Εμφάνιση αριθμού 

ανταλλακτικού 

2) Εισαγωγή κωδικού ES1, π.χ. 

ποσότητα/μήκος 

3) Εισαγωγή κωδικού ES2, π.χ. 

για υποσημειώσεις αναφορικά 

με το χρώμα 

4) Αφαίρεση αριθμού 

ανταλλακτικού από το καλάθι 

5) Προσθήκη αριθμού 

ανταλλακτικού 

6) Αποστολή καλαθιού στο 

Σύστημα Διαχείρισης 

Εξουσιοδοτημένου 

Επισκευαστή (DMS) 

7) Εμφάνιση ενεργού καλαθιού 

αγορών 

8) Παρατήρηση αποθήκευσης 

της διαδρομής για το DMS. 
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Λειτουργίες αναζήτησης 

Αναζήτηση στο βασικό μενού, με βάση τον αριθμό ή το όνομα του ανταλλακτικού, το 

σύστημα, τον κατάλογο ειδικού τεχνικού εξοπλισμού 

1

4 5

2 3

6 7
 

 

 

Επιλέξτε το όνομα μοντέλου οχήματος που θα μπει στον 

κατάλογο 

 

Αναζήτηση στον κατάλογο με αριθμό και όνομα 

ανταλλακτικού  

1 2 3

4 4  

1) Δημιουργία αναζήτησης με 

βάση τον αριθμό ή το όνομα 

του ανταλλακτικού ή τον 

κατάλογο ειδικού τεχνικού 

εξοπλισμού (SAA) 

2) Καταχώρηση αριθμού 

ανταλλακτικού, ονόματος/SAA 

(αλλαγή αριθμού ακολουθίας) 

3) Εισαγωγή ονόματος 

(αναζήτηση ανταλλακτικών 

μόνο) 

4) Έναρξη αναζήτησης 

5) Ακύρωση αναζήτησης 

6) Εμφάνιση αποτελεσμάτων 

αναζήτησης 

7) Εμφάνιση 

εφαρμογής/ονόματος 

μοντέλου οχήματος 

 

1) Εισαγωγή ονόματος ή αριθμού 

ανταλλακτικού 

2) Επιλογή δεδομένων προς 

καταχώρηση (όνομα/αριθμός 

ανταλλακτικού) 

3) Εμφάνιση πιθανών 

αντιστοιχίσεων 

4) Εμφάνιση αντιστοιχίσεων στη 

γραφική αναπαράσταση και 

στον κατάλογο ανταλλακτικών 
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Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση στη μπάρα μενού, πιθανές αντιστοιχίσεις προβάλλονται 

αμέσως σε μία γραφική αναπαράσταση. 

 

Αναζήτηση στον κατάλογο με αριθμό και όνομα ανταλλακτικού 

1

2 3 4

5 6 7

8
 

Για να επιλέξετε μία εικόνα, κάντε κλικ σε έναν αριθμό 

ανταλλακτικού. 

 

1) Δημιουργία αναζήτησης στη 

μπάρα πλοήγησης 

2) Εισαγωγή αριθμού 

ανταλλακτικού 

3) Εισαγωγή ονόματος 

4) Εμφάνιση ονόματος μοντέλου 

οχήματος 

5) Έναρξη αναζήτησης 

6) Ακύρωση αναζήτησης 

7) Καθαρισμός πεδίων 

8) Εμφάνιση πιθανών 

αντιστοιχίσεων 
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Σύνοψη λειτουργιών στον BPC 

 

Σύμβολα στη μπάρα πλοήγησης 

Βασική επιλογή (  ): Επιστροφή στην επιλογή οχήματος 

Κατάλογος ανταλλακτικών (  ): Άνοιγμα του καταλόγου ανταλλακτικών για επιλογή 

Καλάθι αγορών (  ): Εμφάνιση του καλαθιού αγορών 

Αναζήτηση (  ): Έναρξη αναζήτησης για εικόνα / επιλογή ανταλλακτικού 

Επιστροφή (  ): Επιστροφή ένα επίπεδο πίσω 

Προώθηση ( ): Προώθηση ένα επίπεδο μπροστά 

Βοήθεια (  ): Άνοιγμα την online βοήθειας για τον BPC 

 

Σύμβολα στη μπάρα του μενού 

 

Κατάλογος ανταλλακτικών στα 

δεξιά 

 

Εκτύπωση 

 

Ανατροφοδότηση XSF 

Κατάλογος ανταλλακτικών κάτω Πληροφορίες συγκροτήματος Εναλλαγή σε καλύτερη γραφική 

αναπαράσταση 

Επισκόπηση Κύλιση μεταξύ γραφικών 

αναπαραστάσεων, εμπρός-πίσω 

Φίλτρο καρτέλας στοιχείων 

οχήματος 

Ένα επίπεδο επάνω Επισκόπηση γραφικών 

αναπαραστάσεων 

Εμφάνιση/απόκρυψη κειμένων 

VeDoc 

Κύλιση μεταξύ συγκροτημάτων, 

εμπρός-πίσω 

Εμφάνιση καταλόγου 

ανταλλακτικών εικόνας 

Γρήγορη αναζήτηση 

ανταλλακτικών 

Μετάβαση στο BusDoc Εμφάνιση καρτέλας στοιχείων 

οχήματος 

Κύλιση στην αναζήτηση 

ανταλλακτικών στην εικόνα 

Πρόσθετες πληροφορίες για την 

εικόνα 

Παρατηρήσεις για το αντ/κό  

 

Σύμβολα στον κατάλογο αντ/κών 

 

Αναζήτηση στον κατάλογο 

αντ/κών 

 

SAA/EB 

 

Υποσημειώσεις 

Επιπρόσθετες πληροφορίες R-SAA Αντικαταστάθηκε από (προαιρετικά) 

  Ανταλλακτικά ασφαλείας 
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3.3 Θέσεις ανταλλακτικών: χειροκίνητη καταχώρηση ή εισαγωγή 

Ο ταχύτερος τρόπος καταγραφής μίας μεμονωμένης θέσης ανταλλακτικού είναι η χειροκίνητη 

καταχώρηση του αριθμού του. Για να προσθέσετε ένα νέο ανταλλακτικό στο καλάθι αγορών 

σας, πληκτρολογήστε τον αντίστοιχο αριθμό ανταλλακτικού στην ενότητα Direct input (Απ' 

ευθείας καταχώρηση) στην αρχική οθόνη του WebParts ή στο καλάθι αγορών. Στη συνέχεια 

πατήστε το "Enter" στο πληκτρολόγιό σας για να προστεθεί ο αριθμός ανταλλακτικού. 

 

Κατά την καταχώρηση αριθμών ανταλλακτικών, να χρησιμοποιείτε μόνο αριθμητικά ψηφία. Το 

WebParts θα προσθέσει αυτόματα το αναγνωριστικό για τα ανταλλακτικά Α. Έτσι, για 

παράδειγμα, αν πληκτρολογήσετε τον αριθμό 2108800186, αυτός αυτόματα γίνεται A 210 

880 01 86. 

Για να διασφαλίζεται ότι οι αριθμοί ανταλλακτικών που ορίζετε πράγματι υπάρχουν και 

συνεπώς να διασφαλίζεται η εμφάνιση της σωστής τιμής, το σύστημα κάνει μία διασταύρωση 

με την κεντρική βάση δεδομένων του WebParts.  Κατά τη διαδικασία αυτή, όλοι οι αριθμοί 

ανταλλακτικών ελέγχονται για ύπαρξη τυχόν ανταλλακτικών ή και γνήσιων 

ανακατασκευασμένων ανταλλακτικών.  

 

Στο πεδίο "Ποσότητα", εισάγετε την επιθυμητή ποσότητα παραγγελίας για κάθε θέση και 

χρησιμοποιήστε την επιλογή  “Add remark” (Προσθήκη υπόδειξης) για να στείλετε τυχόν 

υποδείξεις για μια συγκεκριμένη θέση ή τυχόν διευκρινίσεις στον εξουσιοδοτημένο 

επισκευαστή Mercedes-Benz της επιλογής σας. Με το σύμβολο της διαγραφής (x) μπορείτε 

ανά πάσα στιγμή να αφαιρείτε μεμονωμένες θέσεις από το καλάθι αγορών σας. 
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Εισαγωγή καταλόγων ανταλλακτικών 

Αν διαχειρίζεστε εξωτερικούς καταλόγους ανταλλακτικών (εκτός του WebParts) για την 

περιστασιακή ενημέρωση του αποθέματός σας, μπορείτε να τους εισάγετε στην αρχική οθόνη 

του WebParts ή απ' ευθείας στο καλάθι αγορών με το κουμπί “Εισαγωγή καταλόγου”. 

 

Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί “Εισαγωγή καταλόγου”, μόλις σας ζητηθεί, επιλέξτε το αρχείο 

που θέλετε να κάνετε εισαγωγή από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Μπορείτε να 

επιλέξετε είτε αρχεία Microsoft Excel μορφής xls/xlsx, είτε καταλόγους EPC μορφής xfr.   

Για να δημιουργήσετε ένα υπόδειγμα εισαγωγής σε μία από τις διαθέσιμες μορφές, επιλέξτε 

την κατηγορία "Order history" (Ιστορικό παραγγελιών) και ανοίξτε την προβολή 

λεπτομερειών μιας προηγούμενης παραγγελίας. Στη μπάρα εργασιών της προβολής 

λεπτομερειών, επιλέξτε “Εξαγωγή” για να κάνετε λήψη του αντίστοιχου αρχείου.  
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3.4 Υποδείγματα παραγγελίας 

Το WebParts σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε υποδείγματα παραγγελίας για γνήσια 

ανταλλακτικά Mercedes-Benz, τα οποία χρειάζεστε σε τακτική βάση. Έτσι, η υποβολή 

τακτικών παραγγελιών για την αναπλήρωση του δικού σας αποθέματος γίνεται πολύ πιο 

εύκολα και γρήγορα.   

 

Σύνοψη πληροφοριών και λειτουργιών  

Αφού επιλέξετε την ενότητα “Υποδείγµατα” της καρτέλας “Your account” (Ο λογαριασμός 

σας), θα δείτε μία σύνοψη όλων των υποδειγμάτων παραγγελίας που έχουν δημιουργηθεί για 

την εταιρεία σας. Εκτός από μία σύντομη περιγραφή και την ημερομηνία δημιουργίας, 

μπορείτε επίσης να δείτε ποιος χρήστης δημιούργησε το συγκεκριμένο υπόδειγμα.  

 

Επιλέξτε ένα η περισσότερα υποδείγματα χρησιμοποιώντας τα πλαίσια επιλογής στη 

σύνοψη υποδειγμάτων, για να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές στη μπάρα εργασιών. 

Open (Άνοιγµα): Ανοίγει το επιλεγμένο υπόδειγμα στην προβολή λεπτομερειών (τα 

υποδείγματα μπορούν να επιλεγούν μεμονωμένα).  Με την επιλογή αυτή μπορείτε να 

επεξεργαστείτε ένα υπόδειγμα ή απλά να μεταφέρετε κάποιες από τις θέσεις που περιέχει 

στο καλάθι αγορών σας.   

Add to cart (Προσθήκη στο καλάθι): Κάντε κλικ στο σύμβολο με το καλάθι για να 

προσθέσετε όλες τις θέσεις από το υπόδειγμα παραγγελίας στο καλάθι αγορών (απαιτείται 

μεμονωμένη επιλογή κάθε θέσης).  

Delete (∆ιαγραφή): Διαγραφή του επιλεγμένου υποδείγματος (επιτρέπεται πολλαπλή 

επιλογή). 
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Προβολή λεπτομερειών των υποδειγμάτων παραγγελίας 

 

Στην προβολή λεπτομερειών, μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα υφιστάμενο υπόδειγμα 

παραγγελίας, για παράδειγμα, να προσθέσετε έναν νέο αριθμό ανταλλακτικού ή να αλλάξετε 

την ποσότητα.   

Στο πεδίο Τίτλος/Όνοµα εισάγετε μια μικρή περιγραφή του υποδείγματος. Έτσι θα 

αναγνωρίζετε πιο εύκολα το συγκεκριμένο υπόδειγμα στον κατάλογο.     

Για να προσθέσετε νέο ανταλλακτικό σε ένα υπόδειγμα παραγγελίας, καταχωρήστε τον 

σχετικό αριθμό ανταλλακτικού στο σχετικό πεδίο.  Στη συνέχεια πατήστε το "Enter" στο 

πληκτρολόγιό σας για να προστεθεί ο αριθμός ανταλλακτικού. Ο ενημερωμένος κατάλογος 

ανταλλακτικών περιλαμβάνει πλέον το νέο ανταλλακτικό με την ποσότητα "1", καθώς και το 

όνομα που υπάρχει στο WebParts. 

Όλες οι αλλαγές που πραγματοποιείτε σε ένα υπόδειγμα αποθηκεύονται αυτομάτως μόλις 

πατήσετε το πλήκτρο "Enter".  

∆ιαγραφή (x): Αφαιρεί την επιλεγμένη θέση ανταλλακτικού από το υπόδειγμα. 

Εκτύπωση: Ανοίγει την προβολή εκτύπωσης του υποδείγματος. 

Επιστροφή: Σας επιστρέφει στην προηγούμενη σελίδα.  

 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την προβολή λεπτομερειών για να προσθέσετε 

συγκεκριμένες θέσεις στο καλάθι αγορών σας.  Για να επιλέξετε τα προϊόντα που θέλετε να 

παραγγείλετε, επισημάνετε τα αντίστοιχα πλαίσια επιλογής (επιτρέπεται πολλαπλή επιλογή). 

Στη συνέχεια, επιλέξτε “Add selected items to cart” (Προσθήκη επιλεγµένων θέσεων 

στο καλάθι). Στο καλάθι σας θα εμφανιστούν οι ισχύουσες τιμές καθώς και τυχόν 

εναλλακτικά διαθέσιμα είδη.   



 

 Mercedes-Benz WebParts 38 

 

Δημιουργία νέων υποδειγμάτων παραγγελίας 

Το WebParts παρέχει δύο διαφορετικές μεθόδους δημιουργίας νέων υποδειγμάτων 

παραγγελίας. 

Η συμβατική μέθοδος δημιουργίας υποδειγμάτων είναι μέσω της επιλογής “New” 

(∆ηµιουργία) στην ενότητα “Templates” (Υποδείγµατα). Στη συνέχεια καταγράφετε τα 

στοιχεία θέσης όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα. 

 

Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε υποδείγματα απ' ευθείας από το καλάθι αγορών.  

Σημειώστε τα πλαίσια επιλογής των θέσεων που θέλετε και στη συνέχεια επιλέξτε “Save as 

template” (Αποθήκευση ως υπόδειγµα) για να δημιουργήσετε ένα υπόδειγμα παραγγελίας 

από τα ανταλλακτικά που βρίσκονται μέσα στο καλάθι αγορών.    

 

Επίσης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δημιουργήσετε ένα νέο υπόδειγμα παραγγελίας με 

βάση μία προηγούμενη παραγγελία.  Επιλέξτε “Save as template” (Αποθήκευση ως 

υπόδειγµα) στην προβολή λεπτομερειών μιας παλαιότερης παραγγελίας.  
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3.5 Αξιοποιώντας προσφορές καμπάνιας 

Οι προσφορές WebParts αποτελούν μία καλή ευκαιρία για να συνδυάσετε τα πλεονεκτήματα 

των γνήσιων ανταλλακτικών Mercedes-Benz με ευνοϊκές τιμές. Συνήθως οι προσφορές είναι 

εποχιακές και πάντα ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα.   

Αν, κατά τη σύνδεσή σας στο WebParts, υπάρχουν διαθέσιμες για εσάς προσφορές από τον 

εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz της επιλογής σας, αυτές εμφανίζονται στο 

πλαίσιο "Προσφορές" στην αρχική οθόνη.  Έτσι εξασφαλίζεται μέγιστη ορατότητα για τις 

τρέχουσες προσφορές και τις ειδικές τιμές και διασφαλίζονται τα μέγιστα αγοραστικά οφέλη 

για την εταιρεία σας.   

 

Κάντε κλικ σε μία από τις εικόνες προσφορών ή την αντίστοιχη σύντοµη περιγραφή, για 

να μεταβείτε στην προβολή λεπτομερειών της προσφοράς.  

Κάνοντας κλικ στο [ Show all offers ] (Προβολή όλων των προσφορών) μπορείτε να 

δείτε ολόκληρη τη λίστα με τις τρέχουσες καμπάνιες πωλήσεων για τον εξουσιοδοτημένο 

επισκευαστή Mercedes-Benz της επιλογής σας.   

Οι προβαλλόμενες προσφορές ισχύουν συνήθως για όλα τα υποκαταστήματα του 

εξουσιοδοτημένου επισκευαστή Mercedes-Benz της επιλογής σας.   

Λεπτομέρειες για τις τρέχουσες προσφορές 

Στην προβολή λεπτομερειών, μπορείτε να διαβάσετε λεπτομερή περιγραφή της κάθε 

προσφοράς, το είδος παραγγελίας που συνδέεται με την προσφορά, την περίοδο ισχύος, 

καθώς και τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην προσφορά και τις τιμές τους.   

Αν για μια προσφορά υπάρχει κάποιο φυλλάδιο, μπορείτε να το δείτε κάνοντας κλικ στο 

κουμπί [ Download PDF document ] (Λήψη εγγράφου PDF). Για να δείτε έγγραφα PDF, ο 

υπολογιστής σας θα πρέπει να έχει εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Reader.   
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Κάντε κλικ στο κουμπί  [ Add to cart ] (Προσθήκη στο καλάθι) για να μεταφέρετε τα 

προϊόντα στο καλάθι αγορών σας. Την επιθυμητή ποσότητα παραγγελίας μπορείτε να την 

επιλέξετε τόσο από τη σελίδα λεπτομερειών της προσφοράς όσο και από το καλάθι αγορών 

σας.   
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4 Καλάθι αγορών 

Το καλάθι αγορών του WebParts αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες για τις θέσεις 

ανταλλακτικών που περιέχει, απεριόριστα και για όλες τις περιόδους λειτουργίας σύνδεσης. 

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να βάλετε τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης ανταλλακτικού στο 

καλάθι αγορών και στη συνέχεια να αποφασίσετε αργότερα πότε και για τι ποσότητα θέλετε 

να υποβάλετε παραγγελία.   

Δεν υπάρχει ανάγκη να αποθηκεύσετε τα δεδομένα του καλαθιού αγορών σας. Το WebParts 

το κάνει αυτό αυτόματα στο παρασκήνιο.  Αν αποσυνδεθείτε από το σύστημα ή κλείσετε το 

παράθυρο του φυλλομετρητή σας, το WebParts, κατά την επόμενη σύνδεσή σας θα σας 

ειδοποιήσει αν έχετε είδη μέσα στο καλάθι από την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας 

σύνδεσης.  

   

Αν συμβαίνει αυτό, μπορείτε να εμφανίσετε ή να διαγράψετε τα είδη.  Διαφορετικά, επιλέξτε 

[ Continue ] (Συνέχεια) για να μεταβείτε την εξατομικευμένη αρχική οθόνη του WebParts. 

Παρατήρηση: Τα περιεχόμενα των καλαθιών αγοράς του WebParts αποτελούν προσωπικά 

δεδομένα των χρηστών που βασίζονται πάντα στο δεσμό ανάμεσα στην ταυτότητα χρήστη 

ενός πελάτη και έναν εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz. Σε αντίθεση με τα 

υποδείγματα παραγγελίας, που είναι ορατά από όλους τους χρήστες μιας εταιρείας-πελάτη, 

τα περιεχόμενα του καλαθιού αγοράς δεν μπορούν να τα δουν άλλοι χρήστες.  

Το WebParts προσφέρει δύο διαφορετικές προβολές ώστε οι χρήστες να διαχειρίζονται τις 

θέσεις του καλαθιού αγορών τους.  

Κανονική προβολή: Απλός κατάλογος όλων των ανταλλακτικών. 

Οµαδοποιηµένη προβολή: Κατάλογος όλων των ανταλλακτικών, ομαδοποιημένων με βάση 

την προέλευση: (απ' ευθείας καταχώρηση, αναζήτηση στον κατάλογο για συγκεκριμένο 

όχημα, κ,.λπ.).  
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Και στις δύο προβολές, οι θέσεις εμφανίζονται στο καλάθι αγορών ανάλογα με το χρόνο κατά 

τον οποίο προστέθηκαν.  Η πλέον πρόσφατη καταχώρηση εμφανίζεται πρώτη.  Μπορείτε να 

αλλάξετε την προβολή του καλαθιού ανά πάσα στιγμή.  
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4.1 Standard view (Κανονική προβολή) 

Στην προεπιλεγμένη προβολή, το καλάθι αγορών του WebParts προβάλει όλες τις σημαντικές 

πληροφορίες προϊόντος και τιμών σε απλή μορφή πίνακα.  

 

Αριθµός ανταλλακτικού: Μοναδικός αριθμός ανταλλακτικού . 

Add remark (Προσθήκη υπόδειξης): Εδώ μπορείτε να προσθέσετε κάποια ορατά 

σχόλια/παρατηρήσεις για κάποια μεμονωμένη θέση, απευθυνόμενα στον εξουσιοδοτημένο 

επισκευαστή Mercedes-Benz της επιλογής σας.   

Ονοµασία: Το όνομα του ανταλλακτικού. 

Τιµή καταλόγου: Δείχνει τη μεικτή τιμή καταλόγου. 

Βασική έκπτωση: Ποσοστό έκπτωσης ανάλογα με την ομάδα έκπτωσης προϊόντος. 

Έκπτωση ενέργειας: Επιπρόσθετη ειδική έκπτωση όπου προσφέρεται. Κάνοντας κλικ επάνω 

στην εμφανιζόμενη έκπτωση, ανοίγει η αντίστοιχη προσφορά. 

Προωθητική ενέργεια: Εμφανίζει την ισχύ της προσφοράς για θέσεις σε μία καμπάνια 

πωλήσεων. Κάνοντας κλικ επάνω στην ισχύ, ανοίγει η αντίστοιχη προσφορά.  

Καθαρή τιµή: Καθαρή τιμή ανταλλακτικού μετά από όλες τις εκπτώσεις. Οι καθαρές τιμές 

μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο παραγγελίας.  

Ποσότητα: Πλήθος τεμαχίων για κάθε θέση. 

Άθροισµα: Σύνολο με βάση την επιλεγμένη ποσότητα για τη μεμονωμένη θέση.  

Αν έχετε προσθέσει ανταλλακτικά από τον πλήρως ενσωματωμένο κατάλογο ανταλλακτικών – 

WebEPC – στο καλάθι αγορών σας, μπορείτε να εμφανίσετε το σχετικό όχημα, μαζί με την 
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προβολή λεπτομερειών κατάλογου, στο WebEPC ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας το 

σύμβολο συνδεδεµένου καταλόγου (  ).   

4.2 Ομαδοποιημένη προβολή 

 

Η απεικόνιση προϊόντων, τιμών και πληροφοριών στην ομαδοποιημένη προβολή, αντιστοιχεί με 

την προεπιλεγμένη προβολή του καλαθιού αγορών του WebParts.  Σε αντίθεση με την 

προεπιλεγμένη προβολή, τα ανταλλακτικά που προσθέτετε ταξινομούνται αυτομάτως ανάλογα 

με την προέλευσή τους: 

• Με σύνδεση σε όχημα 

� Αναζήτηση στον κατάλογο με αριθμό πλαισίου 

� Αναζήτηση στον κατάλογο με κωδικό μοντέλου 

• Χωρίς σύνδεση σε όχημα 

� Απ' ευθείας καταχώρηση 

� Ειδική προσφορά 
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� Υπόδειγμα 

� Εισαγωγή αρχείου 

 

Η ομαδοποιημένη προβολή συνιστάται ιδιαίτερα όταν έχετε κάνει αναζήτηση ανταλλακτικών 

για διαφορετικά οχήματα στον πλήρως ενσωματωμένο κατάλογο ανταλλακτικών - WebEPC - 

και τα έχετε βάλει στο καλάθι αγορών σας.   

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το WebParts παρέχει έναν ξεχωριστό κατάλογο ανταλλακτικών για 

κάθε όχημα.  Το προεπιλεγμένο κριτήριο ταξινόμησης είναι ο αριθμός πλαισίου ή ο κωδικός 

μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε για την αναζήτηση.  Για να διευκολύνεται η σύνδεση με 

συγκεκριμένη διαδικασία στην εταιρεία σας, μπορείτε επίσης να αποδώσετε μία 

εξατομικευμένη περιγραφή σε κάθε ομάδα για συγκεκριμένο όχημα, πέραν του αριθμού 

πλαισίου και κωδικού μοντέλου. 

Έτσι θα μπορείτε να αποθηκεύετε προσωρινά στο καλάθι αγορών, ανταλλακτικά για 

συγκεκριμένα οχήματα ή διαδικασίες στη διάρκεια αρκετών περιόδων λειτουργίας σύνδεσης 

του WebParts και να συνεχίσετε να υποβάλετε παραγγελίες για άλλα οχήματα, ανεξάρτητα 

από τις αποθηκευμένες θέσεις.  

Για να ξεκινήσετε μία πλήρη παραγγελία για μια ομάδα ειδών στο καλάθι αγορών, κάντε κλικ 

στο [ Order this group’s items ] (Παραγγελία των ανταλλακτικών αυτής της οµάδας) 

(βλ. επίσης ενότητα "Υποβολή και διαχείριση παραγγελιών"). Η περιγραφή που θα αποδώσετε 

θα προστεθεί ως τίτλος/όνομα της παραγγελίας αυτής.  

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο προς μία ομάδα καλαθιού αγορών για 

συγκεκριμένο όχημα, όπως απαιτείται κάθε φορά.  Αν, για παράδειγμα, έχετε προσθέσει στο 

καλάθι αγορών δύο ανταλλακτικά από το WebEPC για ένα συγκεκριμένο όχημα (με σύνδεσμο 

στο όχημα) και στη συνέχεια προσθέσετε ένα ακόμα με απ' ευθείας εισαγωγή στοιχείων 

(χωρίς σύνδεσμο στο όχημα), τα τρία ανταλλακτικά θα τοποθετηθούν αρχικά σε διαφορετικές 

ομάδες ειδών του καλαθιού αγορών.  Αν δεν θέλετε να υποβάλετε άμεση παραγγελία, αλλά 

μόνο να αποθηκεύσετε τα ανταλλακτικά προσωρινά στο καλάθι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

τη λειτουργία Move (  ) (Μετακίνηση) για να προσθέσετε στην ομάδα οχήματος το 

ανταλλακτικό που έχετε επιλέξει με απ' ευθείας καταχώρηση. 

Γενικά, οι κατανομές σε ομάδες δεν επηρεάζουν την προεπιλεγμένη προβολή του καλαθιού.  

4.3 Προβολή λειτουργιών 

Λειτουργίες μη συνδεδεμένες με ανταλλακτικά 
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Change view (Αλλαγή προβολής): Επιλογή της προεπιλεγμένης ή ομαδοποιημένης 

προβολής του καλαθιού αγορών σας στο WebParts.  Η επιλογή αυτή αποθηκεύεται αυτόματα 

στις προσωπικές σας ρυθμίσεις.  

Add part number (Προσθήκη αριθµού ανταλλακτικού): Προσθήκη νέας θέσης 

ανταλλακτικού στο καλάθι αγορών (βλ. ενότητα "Θέσεις ανταλλακτικών: χειροκίνητη 

καταχώρηση ή εισαγωγή αρχείου"). 

Import list (Εισαγωγή καταλόγου): Εισαγωγή εξωτερικού καταλόγου ανταλλακτικών (βλ. 

ενότητα "Θέσεις ανταλλακτικών: χειροκίνητη καταχώρηση ή εισαγωγή αρχείου" 

Import from BPC (Εισαγωγή από BPC): Μεταβίβαση προσωρινού καλαθιού αγορών BPC 

(βλ. ενότητα "Αναζήτηση ανταλλακτικών στη βιβλιογραφία ανταλλακτικών για λεωφορεία").  

Print (Εκτύπωση): Ανοίγει την προβολή εκτύπωσης του καλαθιού αγορών. 

Είδος παραγγελίας: Το είδος της παραγγελίας, π.χ. "Άμεση ανάγκη" ή "Παραγγελία 

αποθέματος". Το είδος της παραγγελίας μπορεί να επηρεάζει την τιμή ανάλογα με τη 

συμφωνία που έχετε με τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz της επιλογής σας.  

Η επιλογή σας θα προστεθεί μόλις μεταβείτε στη διαδικασία παραγγελίας.    

Είδος παράδοσης: Το είδος της παράδοσης, π.χ. "Αυτοπαραλαβή" ή "Παράδοση".  Το είδος 

της παράδοσης μπορεί να επιφέρει επιπλέον χρεώσεις ανάλογα με τη συμφωνία που έχετε με 

τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz της επιλογής σας. Η επιλογή σας θα 

προστεθεί μόλις μεταβείτε στη διαδικασία παραγγελίας. 

Order all items (Παραγγελία όλων): Μεταβαίνει τη διαδικασία παραγγελίας με όλες τις 

θέσεις που περιλαμβάνονται στο καλάθι αγορών σας (βλ. ενότητα "Υποβολή και διαχείριση 

παραγγελιών"). 

Λειτουργίες σχετικές με ανταλλακτικά 

Σε συνδυασμό με τα πλαίσια επιλογής για την κάθε θέση, διατίθενται πολλές ακόμα 

λειτουργίες μέσω της μπάρας εργασιών του καλαθιού αγορών.   

 

Επιλογή όλων: Επιλογή όλων των θέσεων ανταλλακτικών. 
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Ακύρωση επιλογής: Αποεπιλογή όλων των προηγούμενα επιλεγμένων θέσεων.  

Order selected items (Παραγγελία επιλεγµένων θέσεων): Μεταβαίνει στη διαδικασία 

παραγγελίας για την παραγγελία των επιλεγμένων θέσεων στο καλάθι αγορών σας (βλ. 

ενότητα "Υποβολή και διαχείριση παραγγελιών"). 

Αποθήκευση ως υπόδειγµα: Μεταβαίνει στη διαχείριση υποδειγμάτων και δημιουργεί ένα 

νέο υπόδειγμα παραγγελίας με βάση τις επιλεγμένες θέσεις.  

Move (Μετακίνηση): Μετακινεί μία ή περισσότερες θέσεις χωρίς σύνδεσμο με ομάδα 

οχήματος. Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην ομαδοποιημένη προβολή 

του καλαθιού (βλ. "Καλάθι αγορών/Ομαδοποιημένη προβολή").   

Delete (∆ιαγραφή): Αφαιρεί όλες τις επιλεγμένες θέσεις από το καλάθι αγορών. 

4.4 Παρατηρήσεις και πληροφορίες για επιμέρους ανταλλακτικά 

Τα κύρια δεδομένα ανταλλακτικών στο WebParts μεριμνούν ώστε να εμφανίζονται περαιτέρω 

πληροφορίες ή παρατηρήσεις για τα προϊόντα που καταγράφετε, όταν αυτό χρειάζεται. Οι 

απλές πληροφορίες κύριων δεδομένων διακρίνονται από το χαρακτηριστικό μαύρο σύµβολο 

πληροφοριών (  ) . Αν υπάρχουν περαιτέρω πρόσθετες παρατηρήσεις για συγκεκριμένα 

ανταλλακτικά, οι σχετικές θέσεις επισημαίνονται με ένα κόκκινο θαυµαστικό (  ). Περάστε 

τον κέρσορα πάνω από τα σύμβολα αυτά για να διαβάσετε τις σχετικές λεπτομέρειες.  

 

Στο WebParts γίνεται διάκριση ανάμεσα στις παρατηρήσεις για συγκεκριμένα ανταλλακτικά, 

τα χαρακτηριστικά προϊόντων, τις πληροφορίες για ελαστικά και τα κείμενα που συνοδεύουν 

την προβολή εναλλακτικών αριθμών ανταλλακτικών. 

Απλές παρατηρήσεις 

Απλές παρατηρήσεις προβάλλονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

� Ο συγκεκριμένος αριθμός ανταλλακτικού είναι τυπικά σωστός, αλλά δεν μπορεί να 

εντοπιστεί μέσα στο WebParts. 

� Ο συγκεκριμένος αριθμός ανταλλακτικού έχει αντικατασταθεί από διάδοχο προϊόν, 

ωστόσο δεν βρέθηκε ισχύουσα τιμή για το νέο ανταλλακτικό. 

� Ο συγκεκριμένος αριθμός ανταλλακτικού είναι επικίνδυνο υλικό. 

� Ο συγκεκριμένος αριθμός ανταλλακτικού είναι ανταλλακτικό ασφαλείας. 
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Τα ανταλλακτικά των παραπάνω περιπτώσεων μπορούν σε γενικές γραμμές να εμφανιστούν 

σε θέσεις παραγγελίας WebParts. Παρακαλούμε να ακολουθείτε τις παρατηρήσεις και, αν 

χρειάζεται,  να επικοινωνείτε με τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz της 

επιλογής σας.  Οι επικίνδυνες ουσίες μπορεί να έχουν υψηλότερο κόστος παράδοσης, για 

παράδειγμα, ή για τις παραγγελίες ανταλλακτικών ασφαλείας μπορεί να απαιτείται ειδική 

άδεια.   

Χαρακτηριστικά προϊόντων και πληροφορίες για ελαστικά 

Ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος, το WebParts διαθέτει διάφορες πληροφορίες για τα 

χαρακτηριστικά προϊόντων: μήκος, ύψος, πλάτος και βάρος. 

Αν ο αριθμός ανταλλακτικού αφορά σε ελαστικό, θα εμφανιστεί μία παρατήρηση με τη 

σήμανση του ελαστικού σύμφωνα με τον κανονισμό 1222/2009 της ΕΕ περί σήμανσης 

ελαστικών.  

Αναγράφονται οι εξής πληροφορίες: 

• Η κατηγορία αποδοτικότητας 

• Κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα 

• Κατηγορία θορύβου κύλισης 

• Μέτρηση θορύβου 

• Κατηγορία ελαστικού 

 

Αντικατάσταση από διάδοχα προϊόντα. 

Αναφορικά με τον κύκλο ζωής των γνήσιων ανταλλακτικών Mercedes-Benz, τεχνικές 

καινοτομίες, βελτιώσεις υλικών αλλά και η τυποποίηση μπορεί να οδηγήσουν στην 

αντικατάσταση ενός αριθμού ανταλλακτικού από διάδοχο προϊόν.  

Κάθε φορά που προσθέτετε ένα ανταλλακτικό στο καλάθι αγορών, το WebParts αναζητά 

αυτόματα τυχόν διαθέσιμο διάδοχο προϊόν.  Αν βρεθεί διάδοχο προϊόν για έναν αριθμό 

ανταλλακτικού που καταχωρήσατε, τότε το νέο αυτό προϊόν εμφανίζεται απ' ευθείας σε θέση 

παραγγελίας στο καλάθι, αν το αρχικώς εισαχθέν ανταλλακτικό δεν είναι πλέον διαθέσιμο. 

Στις περιπτώσεις αυτές, για πληροφοριακούς σκοπούς, ο αριθμός ανταλλακτικού του 

προηγούμενου προϊόντος θα προστίθεται κάτω από το όνομα του ανταλλακτικού.   
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Ανταλλακτικά χωρίς τιμή 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το WebParts δεν μπορεί να βρει την τιμή ή έγκυρο διάδοχο προϊόν 

για ένα επιλεγμένο ανταλλακτικό. Τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά θα εμφανιστούν στο καλάθι 

αγορών χωρίς τιμή και μπορούν επίσης να μεταβιβαστούν στον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή 

Mercedes-Benz της επιλογής σας ως μέρος της παραγγελίας σας.   

Με αυτό τον τρόπο επικοινωνείτε το ενδιαφέρον σας για το συγκεκριμένο ανταλλακτικό στον 

εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz της επιλογής σας, ζητώντας ταυτόχρονα 

πληροφορίες για την τιμή του και τυχόν διάδοχο προϊόν, μέσω του πεδίου για σχόλια στη 

σελίδα παραγγελίας. 

  

 

Γνήσια ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά Mercedes-Benz 

Τα γνήσια ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά Mercedes-Benz είναι ανταλλακτικά που έχουν 

ανακατασκευαστεί ώστε να πληρούν τις ίδιες ποιοτικές απαιτήσεις με τα γνήσια ανταλλακτικά 

Mercedes-Benz και καλύπτονται από την ίδια εγγύηση. Αν υπάρχει ανακατασκευασμένο 

ανταλλακτικό για έναν αριθμό ανταλλακτικού που εισάγατε, τότε αυτό εμφανίζεται ως πιθανή 

επιλογή σε διαφορετικό παράθυρο διαλόγου.  

 

Επιλέξτε το γνήσιο ανταλλακτικό ή το γνήσιο ανακατασκευασμένο ανταλλακτικό και κάντε 

κλικ στο κουμπί "Apply" (Εφαρµογή). 
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5 Υποβολή και διαχείριση παραγγελιών 

Η παραγγελία γνήσιων ανταλλακτικών Mercedes-Benz δεν ήταν ποτέ απλούστερη! Το καλάθι 

αγορών του WebParts σας προσφέρει τρεις διαφορετικούς τρόπους να υποβάλετε τις 

παραγγελίες σας.  

Παραγγελία όλων 

Ανεξαρτήτως επιλεγμένης προβολής του καλαθιού, μπορείτε να μεταφέρετε όλες τις θέσεις 

του καλαθιού αγορών σε μία παραγγελία χρησιμοποιώντας το κουμπί [ Order all items ] 

(Παραγγελία όλων).  

 

Αν δουλεύετε με το μενού προεπισκόπησης του καλαθιού σας (βλ. "Προσωπικές και εταιρικές 

ρυθμίσεις"), μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε μία πλήρη παραγγελία από οποιαδήποτε άλλη 

σελίδα του WebParts, ανά πάσα στιγμή.  

Παραγγελία επιλεγμένων θέσεων  

Αν επιθυμείτε να παραγγείλετε μόνο ορισμένα από τα προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι 

αγορών σας, επισημάνετε τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιώντας τα πλαίσια επιλογής δίπλα στον 

κάθε αριθμό ανταλλακτικού και στη συνέχεια κάντε κλικ στο“Order selected items” 

(Παραγγελία επιλεγµένων θέσεων) στη μπάρα εργασίας του καλαθιού αγορών.   

 

Παραγγελία όλων των θέσεων μιας ομάδας 

Αν έχετε ενεργοποιήσει την ομαδοποιημένη προβολή του καλαθιού αγορών (βλ. ενότητα 

"Καλάθι αγορών/Ομαδοποιημένη προβολή"), έχετε μία ακόμα επιλογή στη διάθεσή σας για 

υποβολή παραγγελίας.  

Κάντε κλικ στο κουμπί [ Order this group’s items ] (Παραγγελία των θέσεων αυτής της 

οµάδας) για να ξεκινήσετε μία παραγγελία όλων των θέσεων μίας ομάδας του καλαθιού 

αγορών.  
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5.1 Υποβολή παραγγελιών 

Πρώτα εισάγετε ή συμπληρώστε τα στοιχεία επικεφαλίδας της παραγγελίας σας.  

Τα υποχρεωτικά πεδία “Παραγγέλθηκε από”, "Είδος παραγγελίας" και  “Είδος 

παράδοσης” θα συμπληρωθούν αυτόματα με τα προεπιλεγμένα στοιχεία που θα ορίσετε 

κατά τη δημιουργία νέας παραγγελίας. 

 

Τα πεδία "Ο αριθµός παραγγελίας σας" και "Τίτλος / Όνοµα Παραγγελίας" είναι 

προαιρετικά και σκοπό έχουν κυρίως να διευκολύνουν τη διαχείριση των παραγγελιών που 

πραγματοποιείτε στο WebParts. Για παράδειγμα, μπορείτε εδώ να εισάγετε τον δικό σας 

εσωτερικό αριθμό παραγγελίας για να δημιουργηθεί μία σχέση ανάμεσα σε μια παραγγελία 

WebParts και μια συγκεκριμένη εργασία της εταιρείας σας.  
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Το πεδίο “Παρατήρηση πελάτη” είναι επίσης προαιρετικό. Χρησιμοποιήστε το πεδίο αυτό 

για να στείλετε πρόσθετα σχόλια ή επεξηγήσεις αναφορικά με την παραγγελία σας στον 

εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz της επιλογής σας.  

Αν η παραγγελία σας αφορά συγκεκριμένο υλικό για συγκεκριμένο αυτοκίνητο και όχι απλά 

αναπλήρωση αποθέματος, τότε συνιστούμε να αναφέρετε και τον αριθµό πλαισίου του 

αυτοκινήτου (VIN). Με αυτόν τον τρόπο, ο εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Mercedes-Benz 

της επιλογής σας έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί επαληθεύσεις αν χρειάζεται.   

Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων επικεφαλίδων, μπορείτε να υποβάλετε την 

παραγγελία στον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz. Κάντε κλικ στο κουμπί 

[ Έλεγχος παραγγελίας ]. 

Στο παράθυρο διαλόγου που θα ανοίξει θα εμφανιστούν όλα τα στοιχεία της παραγγελίας 

προς έλεγχο.  Αν οι πληροφορίες είναι σωστές, κάντε κλικ στο κουμπί [ Αποστολή 

παραγγελίας ] για να υποβάλετε την παραγγελία σας (πριν από την υποβολή, επιβεβαιώστε 

τυχόν ειδικούς όρους χρήσης).  

 

Αν επιθυμείτε να κάνετε πρόσθετες αλλαγές στην παραγγελία σας, κάντε κλικ στο κουμπί 

[ Επιστροφή ] για να επιστρέψετε στη λειτουργία επεξεργασίας.  

5.2 Όλες οι παραγγελίες με μία ματιά 

Στη σύνοψη παραγγελιών του WebParts μπορείτε να δείτε όλες τις τρέχουσες αλλά και 

παλαιότερες παραγγελίες, μέχρι αυτές να διαγραφούν. Από την ενότητα "Order history” 

(Ιστορικό παραγγελιών) στο βασικό μενού πλοήγησης του WebParts, επιλέξτε την 

υποενότητα “All orders” (Όλες οι παραγγελίες).  

 

Για να αποκτήσετε πιο γρήγορα εικόνα των παραγγελιών σας, έχετε τη δυνατότητα να 

μειώσετε τον αριθμό παραγγελιών που εμφανίζονται, επιλέγοντας εμφάνιση παραγγελιών με 

συγκεκριμένη κατάσταση παραγγελίας.  

Placed orders (Υποβληθείσες παραγγελίες): Παραγγελίες που έχουν προωθηθεί στον 

εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz της επιλογής σας, των οποίων η επεξεργασία 

δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.  
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Confirmed orders (Επιβεβαιωµένες παραγγελίες): Παραγγελίες τις οποίες έχει 

επεξεργαστεί ο εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Mercedes-Benz της επιλογής σας. 

Cancelled orders (Ακυρωµένες παραγγελίες): Παραγγελίες τις οποίες έχει ακυρώσει ο 

εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Mercedes-Benz της επιλογής σας.  

Archived orders (Αρχειοθετηµένες παραγγελίες): Παραγγελίες τις οποίες έχετε 

επισημάνει ως διεκπεραιωμένες.   

Το φίλτρο κατάστασης, καθώς και ένα προαιρετικό φίλτρο επιλογής ανά έτος και μήνα, 

μπορούν να ρυθμιστούν αργότερα για όλες τις σελίδες σύνοψης παραγγελίας.  

 

Ανεξάρτητα από τα φίλτρα που θα ορίσετε, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ταξινομήσετε τις 

καταχωρήσεις στη σύνοψη παραγγελίας με βάση τις επιμέρους στήλες.   

 

Κάντε κλικ στον τίτλο της στήλης. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις στήλες με αύξουσα (  ) ή 

φθίνουσα (  ) σειρά. Ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνετε δύο φορές κλικ στον τίτλο της 

στήλης.  Το σύμβολο με το βέλος δείχνει την τρέχουσα σειρά ταξινόμησης.   

Παρατήρηση: Αν ο εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Mercedes-Benz της επιλογής σας 

προσφέρει την επιλογή υποβολής παραγγελίας από διάφορα υποκαταστήματα, στη σύνοψη 

παραγγελίας θα εμφανίζονται μόνο καταχωρήσεις παραγγελίας που υποβάλλονται στο 

επιλεγμένο κάθε φορά υποκατάστημα (βλ. ενότητα "Βασική δομή του WebParts").  

Λειτουργίες σύνοψης παραγγελιών 

Σε συνδυασμό με τα πλαίσια επιλογής δίπλα σε κάθε παραγγελία, διατίθενται πολλές ακόμα 

λειτουργίες μέσω της μπάρας εργασιών της σύνοψης παραγγελίας.  
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Show (Εµφάνιση): Εμφάνιση των λεπτομερειών της επιλεγμένης παραγγελίας (επιλογή μίας 

παραγγελίας μόνο). Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την προβολή λεπτομερειών κάνοντας κλικ 

στον αριθμό παραγγελίας.     

Export (Εξαγωγή): Εξαγωγή των δεδομένων της επιλεγμένης παραγγελίας σε μορφή 

Microsoft Excel (xls) ή στη μορφή της λίστας αγορών του EPC (xfr) (επιλογή μίας παραγγελίας 

μόνο). Στις προτιμήσεις σας, μπορείτε να ορίσετε μία προεπιλεγμένη μορφή για την εξαγωγή 

δεδομένων. 

Print (Εκτύπωση): Μετάβαση στην προβολή εκτύπωσης της επιλεγμένης παραγγελίας 

(επιλογή μίας παραγγελίας μόνο). 

Archive (Αρχειοθέτηση): Επισήμανση των επιλεγμένων παραγγελιών ως διεκπεραιωμένων 

(επιτρέπεται πολλαπλή επιλογή). Αφορά μόνο παραγγελίες τις οποίες έχει επεξεργαστεί ο 

εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Mercedes-Benz της επιλογής σας.  

Delete (∆ιαγραφή): Διαγραφή όλων των επιλεγμένων παραγγελιών (επιτρέπεται πολλαπλή 

επιλογή). 

Ένα σύμβολο παρατήρησης στη σύνοψη παραγγελίας υποδηλώνει την ύπαρξη σχολίων για τη 

συγκεκριμένη παραγγελία.   

5.3 Λεπτομερείς πληροφορίες για παραγγελίες WebParts  

Η προβολή λεπτομερειών των παραγγελιών προβάλλει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία μιας 

παραγγελίας στο WebParts και χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη.  

Γενικά στοιχεία επικεφαλίδων παραγγελίας 

 

Αριθµός παραγγελίας: Ο αριθμός παραγγελίας που αποδίδει αυτόματα το WebParts.  

Ηµεροµηνία παραγγελίας: Ημερομηνία και ώρα υποβολής της παραγγελίας. 

Κατάσταση: Τρέχουσα κατάσταση παραγγελίας (βλ. σύνοψη παραγγελιών). 
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Ο αριθµός παραγγελίας σας: Ο αριθμός που έχετε ορίσει εσείς για την παραγγελία 

(προαιρετικά) 

Τίτλος/Όνοµα: Η ονομασία που έχετε ορίσει εσείς για την παραγγελία (προαιρετικά) 

Είδος παραγγελίας: Το είδος της παραγγελίας, π.χ. "Άμεση ανάγκη" ή "Παραγγελία 

αποθέματος". 

Είδος παράδοσης: Το είδος της παράδοσης, π.χ. "Αυτοπαραλαβή" ή "Παράδοση" (με 

courier). 

Παραγγέλθηκε από: Ο εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Mercedes-Benz 

(κεντρικό/υποκατάστημα) στον οποίο υποβλήθηκε η παραγγελία. 

Παραγγέλθηκε για: Η επωνυμία της εταιρείας που υπέβαλε την παραγγελία. 

Ordered by (Υπεύθυνος παραγγελίας): Το όνομα και η ταυτότητα χρήστη του ατόμου που 

υπέβαλε την παραγγελία.  

Σχόλια και υποδείξεις για την παραγγελία 

Προαιρετική εμφάνιση υποδείξεων του πελάτη ή του εξουσιοδοτημένου επισκευαστή.  Το 

πεδίο αυτό εμφανίζεται μόνο αν έχετε περιλάβει κάποια υπόδειξη σε παραγγελία ή αν ο 

εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Mercedes-Benz προσέθεσε κάποιο σχόλιο κατά την 

επεξεργασία της παραγγελίας.  

 

Κατάλογος όλων των στοιχείων θέσης της παραγγελίας 

 

Θέση: Συνεχής αρίθμηση θέσεων παραγγελίας 

Αριθµός / Όνοµα ανταλλακτικού: Ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης του παραγγελθέντος 

ανταλλακτικού, καθώς και το όνομά του.  

Τιµή καταλόγου: Δείχνει τη μεικτή τιμή καταλόγου. 

Βασική έκπτωση: Ποσοστό έκπτωσης ανάλογα με την ομάδα έκπτωσης προϊόντος. 

Έκπτωση ενέργειας: Τυχόν επιπρόσθετες εκπτώσεις, όπου ισχύουν.  
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Προσφορά: Διάρκεια προσφοράς για προϊόντα με μειωμένη τιμή. 

Καθαρή τιµή: Καθαρή τιμή ανταλλακτικού μετά από όλες τις εκπτώσεις. 

Ποσότητα: Πλήθος τεμαχίων για κάθε θέση. 

Άθροισµα: Συνολικό ποσό για όλα το σύνολο των ανταλλακτικών κάθε θέσης. 

Άθροισµα τιµών καταλόγου: Συνολικό άθροισμα των τιμών καταλόγου όλων των θέσεων 

παραγγελίας. 

Εκπτώσεις: Συνολικό άθροισμα των εκπτώσεων όλων των θέσεων παραγγελίας. 

Συνολική καθαρή τιµή: Συνολικό άθροισμα των καθαρών τιμών όλων των θέσεων 

παραγγελίας. 

Παράδοση: Κόστος παράδοσης της παραγγελίας (ορατό μόνο όταν υπάρχει κόστος 

παράδοσης). 

ΦΠΑ / Συνολική τιµή: Συνολική τιμή της παραγγελίας με βάση τις καθαρές τιμές όλων των 

θέσεων παραγγελίας, συν το κόστος παράδοσης και τον αναλογούντα ΦΠΑ, όπου ισχύουν.  

5.4 Τροποποίηση ή αφαίρεση επιχείρησης εξουσιοδοτημένου 

επισκευαστή.  

Ως πελάτης, υπάρχει τουλάχιστον ένας διαθέσιμος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής για την 

παραγγελία σας. Ο εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Mercedes-Benz της επιλογής σας μπορεί 

να σας προσθέσει ως πελάτη σε όσα από τα υποκαταστήματά του επιθυμεί. Ο 

εξουσιοδοτημένος επισκευαστής μπορεί επίσης να αφαιρέσει ένα υποκατάστημα ως 

τοποθεσία παραγγελιών αν, για παράδειγμα, μία άλλη επιχείρηση είναι σε πιο κοντινή 

απόσταση από εσάς.  Σε τέτοια περίπτωση, οι προηγούμενες παραγγελίες σας δεν χάνονται 

και θα παραδοθούν σε εσάς από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz της 

επιλογής σας. Ωστόσο, θα επέλθουν οι εξής αλλαγές: 

� Όταν επιλέξετε το συγκεκριμένο υποκατάστημα, θα ενημερωθείτε για τις αλλαγές 

στην υποβολή παραγγελιών. 

� Δεν μπορείτε να υποβάλετε νέες παραγγελίες στο συγκεκριμένο υποκατάστημα. 
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6 Προσωπικές και εταιρικές ρυθμίσεις 

Στην ενότητα “Your account” (Ο λογαριασµός σας), μπορείτε να διαχειρίζεστε τις 

προσωπικές σας προτιμήσεις για τη χρήση του WebParts και να βλέπετε όλες τις πληροφορίες 

που έχουν αποθηκευτεί για την εταιρεία σας.  

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται με γκρι χρώμα.  Αν θέλετε να 

τροποποιήσετε τα δεδομένα αυτά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο 

επισκευαστή Mercedes-Benz.  

 

Προσωπικές ρυθμίσεις 

Οι προσωπικές ρυθμίσεις που θα ορίσετε θα εφαρμοστούν μόνο στο δικό σας λογαριασμό 

χρήστη. 

 

Η επιλεγμένη Time zone (Ζώνη ώρας) επηρεάζει τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας στα e-

mail του WebParts. Το WebParts ορίζει αυτόματα τη ζώνη ώρας για τους χρήστες, με βάση τις 

ρυθμίσεις του φυλλομετρητή. Αν η αυτόματη επιλογή ζώνης ώρας δεν είναι σωστή, 

παρακαλούμε επιλέξτε την ορθή ζώνη ώρας χειροκίνητα.  

Κατά την παρουσίαση πληροφοριών, το WebParts κάνει μία διαφοροποίηση ανάμεσα στη 

γλώσσα εφαρμογής και τη γλώσσα των δεδομένων του WebEPC.  Η γλώσσα εφαρµογής 

είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε όλα τα στοιχεία λειτουργίας και πλοήγησης του 

WebParts ενώ η γλώσσα δεδοµένων WebEPC είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται στα 

περιεχόμενα του πλήρως ενσωματωμένου καταλόγου WebEPC.  

Να σημειωθεί ότι τα περιεχόμενα του καταλόγου ανταλλακτικών διατίθενται μόνο σε 

περιορισμένο αριθμό γλωσσών.       
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Στην ενότητα Quick start/favourites (Γρήγορη εκκίνηση/Αγαπηµένα), μπορείτε να 

λάβετε αποφάσεις που επηρεάζουν τις πληροφορίες και τους συνδέσμους που εμφανίζονται 

στην προσωπική αρχική σας οθόνη του WebParts. Στις επιλογές αυτές περιλαμβάνονται και οι 

εξής: "EPC browsing history” (Ιστορικό φυλλομέτρησης του EPC), “Order history” (Ιστορικό 

παραγγελιών), καθώς και "Last used order templates” (Πρόσφατα χρησιμοποιημένα 

υποδείγματα παραγγελίας). Μπορείτε να συνδυάζετε τις επιμέρους επιλογές όπως επιθυμείτε.  

 

Επιλέξτε την προσωπική σας προεπιλεγμένη ρύθμιση για το Είδος παραγγελίας και 

παράδοσης και ορίστε τη προτιμώμενη μορφή Εξαγωγής των δεδομένων παραγγελιών.  

Για τα ανταλλακτικά που μπαίνουν στο καλάθι αγορών σας από τον πλήρως ενσωματωμένο 

κατάλογο ανταλλακτικών, το WebParts αυτόματα διαβιβάζει τον αριθμό πλαισίου (VIN) του 

οχήματος που χρησιμοποιήσατε στον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz, ως 

κομμάτι της κάθε παραγγελίας. Με αυτόν τον τρόπο, ο εξουσιοδοτημένος επισκευαστής 

Mercedes-Benz της επιλογής σας έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί επαληθεύσεις αν 

χρειάζεται. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσετε τη διαβίβαση του αριθµού 

πλαισίου.   

Περάστε τον κέρσορα πάνω από το σύμβολο με το καλάθι σε οποιαδήποτε υποσελίδα και το 

WebParts θα προβάλλει μία σύντομη παρουσίαση του περιεχομένου του καλαθιού εκείνη τη 

στιγμή.  Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την προεπισκόπηση του καλαθιού αγορών από 

εδώ.  
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Αν το περιεχόμενο του πλήρως ενσωματωμένου καταλόγου ανταλλακτικών EPC δεν διατίθεται 

στη γλώσσα σας, προτείνουμε να προβάλλεται επίσης το τοπικό όνοµα ανταλλακτικού 

από το καλάθι του WebParts (αν υπάρχει).   

Κατά την προσθήκη θέσεων WebEPC στο καλάθι αγορών του WebParts, η αναγραφόμενη στο 

WebEPC ποσότητα μεταφέρεται αυτομάτως στο πεδίο ποσότητας του καλαθιού.  Αν 

χρειάζεται, μπορείτε πάντα να προσθέτετε θέσεις στο καλάθι µε ποσότητα "1".    

Με την αυτόματη εμφάνιση πρόσφατα χρησιµοποιηµένων αριθµών πλαισίου/κωδικών 

µοντέλου και την επισήμανση των πλέον συχνά χρησιµοποιούµενων κύριων οµάδων 

WebEPC, το WebParts παρέχει δύο βολικές λειτουργίες για τις οποίες απαιτείται αυτόματη 

συλλογή δεδομένων χρήστη. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες αυτές, 

μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συλλογή δεδομένων από εδώ.  Μπορείτε επίσης ανά πάσα 

στιγμή να διαγράψετε τα προηγούμενα συλλεχθέντα δεδομένα, πατώντας το κουμπί [ Clear 

history ] (∆ιαγραφή ιστορικού).    

Εταιρικές ρυθμίσεις 

Η επιλογή εταιρικών προτιμήσεων επηρεάζει τους λογαριασμούς όλων των χρηστών μιας 

επιχείρησης πελάτη.  

 

Αν ο εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Mercedes-Benz της επιλογής σας παρέχει τη 

δυνατότητα παραγγελίας από διαφορετικές τοποθεσίες, μπορείτε να ορίσετε ένα "Default 

accepting branch" (Προεπιλεγμένο υποκατάστημα λήψης παραγγελιών).  Κατά την επόμενη 

σύνδεσή σας, το υποκατάστημα αυτό θα επιλεγεί αυτόματα.     
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