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1. WEBáruház elérése: 
Mile honlapon a Mile webshop ikonra kattintva: 

 

WEB böngészőben közvetlenül beírva: http://www.e-mile.hu/ 

 

2. Főoldal – bejelentkezés nélkül 
 (bárki által látható a WEB-en) 

 

„Akciós termékek” és „Újdonságok” karusszelei – automatikusan vagy kézi vezérléssel körbeforgó termék-táblái 

(admin-kezelés). 

Minden termék „kívülről” készpénzes listaáron látszik. 

Készletjelző termék mellett „kívülről”:   (szürke = nincs készlet) 

http://www.e-mile.hu/
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       (zöld = van készlet) 

3. Kapcsolat 
Telefonos ügyfélszolgálat:

 

Üzenetküldés: 

 

Az elemi számtani feladat alul a gépi üzenetküldés (hackertámadás) megakadályozására szolgál. 
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4. Termékeink – áttekintőoldal bejelentkezés nélkül 

 

 

részleteket lásd a „bejelentkezett” termékáttekintőnél a 8. pontban. 
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5. Termék adatlap „kívülről” 

 

  

A műszaki adatok látszanak, de csak a kétállapotú készletjelzés (van/nincs – szürke/zöld) és készpénzes listaárak. A 

termékképek (külön kinagyíthatóak kattintással), és a termékhez kapcsolódó műszaki – jogi dokumentumok (pl. 

gépkönyvek, nyilatkozatok stb.). Alul a termékhierarchia kibontott fája látható, mutatva a termék besorolását. 
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6. Bejelentkezés 

6.1. Belépés meglevő regisztrációval 
Ügyfélszolgálat által kezelt Felhasználó és Jelszó adatokkal. 

 

 

Elfelejtett jelszó esetén automatikus javítás:  

 

Lényeges, hogy a regisztrációkor megadott felhasználónevet vagy e-mail címet írja be! 
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6.2. Regisztráció 

 

Az elküldött regisztrációs lap alapján ügyfélszolgálatunk az értékesítéssel és pénzüggyel történt egyeztetés után 

beállítja a Felhasználónevet és a Jelszót, melyet e-mailben megküld az új felhasználónak. 
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7. Főoldal – bejelentkezés után 

 

Bal oldalt, fent megjelenik a felhasználó neve és cége. 

Középen a partner cég összes és lejárt Tartozása látható a Mile Kft. felé. 

A termékek készletjelzőjére mozgatott egérmutató mögött megjelenik a tényleges készletszint.  

A szürke árak a termékek listaárai, a narancssárga árak a bejelentkezett felhasználó cégének szerződéses 

kedvezményeivel, ill. az érvényes akciókkal számított nettó árak. A termékkép jobb felső sarkában levő piros 

háromszögben a listaárból számított aktuális kedvezmény százalékos értéke látható. 

A cégnév és felhasználónév bal oldalán levő árnyfigura egy váltógomb, színe jelzi, hogy az adott cég kedvezményes 

árai  (piros), vagy a készpénzes listaárak  (zöld) jelenjenek 

meg. A kettő közötti váltás az árnyfigurára történő kattintással lehetséges (átállás alatt narancssárga). A képernyőn 

kijelzett árak nem befolyásolják a kosárba kerülő termékek nettó árát, a kedvezményes árak képzése mindig az 

ügyviteli rendszer beállításai alapján történik. 

 
Kosár 

                   Kft. 
Felhasználó 

                   Kft. 
Felhasználó 
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A kiválasztott termékeket gyűjti a rendelés elküldése előtt. A kosárba rakás mind az áttekintő nézeten, mind a 

termék adatlapon a  gombra kattintással történik. A darabszámot a gombokkal ill. közvetlen 

számbeírással változtathatjuk. A többszöri kattintás újra és újra beviszi a kosárba az beállított mennyiséget. 

Raktárkészlet szintjénél nagyobb mennyiség rendelésénél 

üzenet jelenik meg, hogy a termék a kívánt mennyiségben 

nincs raktáron, így az (vagy egy része) később, raktárunkba 

való beérkezés után szállítható. 

A  szimbólum száma a sárga karikában a jelenleg 

kosárban levő termékek tételszámát (nem darabszámát!) mutatja. 

 

A felhasználói kiválasztás alapján a termék-részletező lapon csillaggal megjelölt termékek, szűrésük 

a -gombbal történik. Törlés: ismételt kattintással a termék-lapon levő csillagra. 

 

A partnercég összes vevői dokumentumának (Ajánlat, Rendelés, 

Szállítólevél, Számla, Nyitott rendeléstételek, Forgalom) lekérdezése, 

rendezéssel és kereséssel; az ajánlatok, rendelések és szállítólevelek 

utólagos kinyomtatása és elmentése PDF-formátumban. 

A Forgalmi adatok menüpontban a felhasználó cégének kiszámlázott forgalma adatai láthatóak táblázatos 

és grafikonos formában az aktuális és két azt megelőző évre vonatkozóan, teljes és időarányos 

(időszakos=a korábbi évek forgalma arányosítva az aktuális időszakhoz) bontásban. 

 

 

 

 

 

  

Kedvenc termékek 

Bizonylatok 
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Szöveges v. táblázatos formátumú terméklistát be lehet beolvasni a kosárba, hibákat kezeli. 

 

  

Excel import 
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A bejelentkezett felhasználó és 

cégének ügyviteli rendszerünkben szerződés 

adatai alapján rögzített általános és 

kereskedelmi paraméterei.  

Itt lehet még: 

Jelszót is megváltoztatni, 

Szállítási címeket áttekinteni és újat kérni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A „külső” felületre lép ki, de nem hagyja el a WEBáruházat. 

 

Profil 

Kilépés 
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8. Termékeink 

 

A logó alatt a kategória (gyártó) neve és az érintett termékek száma látható, rákattintva szűr az adott csoportra. 

9. Termékkiválasztás szűkítése szűréssel és kereséssel 
A rendelkezésre álló szűrő, kereső és kiválasztó lehetőségek egymás mellett, önállóan módosíthatóan és 

együttesen „és” kapcsolatban működnek. 

 

9.1. Szűrés 
Kedvencek 

A  szűrőgombbal az általunk korábban kiválasztott és besorolt termékekre korlátozhatjuk a keresést. 

Rendelkezésreállás 

A  szűrőgombbal tudunk szűrni az éppen raktáron levő termékekre (a raktári termékek zöldek!) 

Szűrések törlése 

Az összes szűrőt a gombbal lehet törölni – ez teljes törlést és alaphelyzetet jelent. 

 

9.1.1. Kategóriák 
A bal oldali „Kategóriák” füle egy négyszintű funkcionális alapú termékhierarchiát rejt, melynek kinyitása a lefelé 

mutató fekete nyilakkal történhet. Az aktuálisan kiválasztott kategóriákat a „Kövér” kiemelés mutatja. Az egyes 

kategóriába sorolt termékek száma a kategória mellett zárójelben látható. 

                   Kft. 
Felhasználó 
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A termékek fölötti zöld sávban a kategóriák kiválasztási útvonala látszik, a képek fölött pedig mutatja az éppen 

aktuális szűrés eredményét: hány termék felel meg a szűrésnek. 

A termékáttekintő fölött a lapozó vezérlője található. 

A termékáttekintő kétfajta nézetben használható: 

a mozaikképes  (mint fent), és a listás : 

  

A termékeket rendezhetjük az alábbiak szerint: 

  

 

 

 

                   Kft. 
Felhasználó 

                   Kft. 
Felhasználó 
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Az egy lapon megjeleníthető termékek száma (mindkét nézetben) választható:   

(bejelentkezés nélküli üzemmódban max. 36 választható a gyorsaság miatt)  

 

 

 

9.1.2. Gyártók (WEB-re) történő szűrés 
A „Gyártók” fül alatt szöveges kereséssel, ill. kattintással is lehet választani a 

gyártó-gyűjtő kategóriát (tetszőleges számban). 

 

Egyenkénti kiválasztás után szűrés végrehajtása a „Szűrés” gombbal, 

Összes kiválasztása zöld pipával+ „Szűrés” gombbal,  

Gyártói szűrés teljes törlése a narancs üres négyzet választás + „Szűrés” 

gombbal történhet. 

 

 

 

 

 

9.1.3. (Tulajdonság) Szűrők 
Terméktulajdonságok (ETIM-jellemzők) alapján történő szűrés - jelenleg fejlesztés 

alatt.  

 

 

 

 

 

 

 

A kiválasztott szűréseket egyenként lehet módosítani, a nem módosított szűrők változatlanok maradnak. 

A szűrőket a bal oldali mozgatás-vezérlő x-ére történő kattintással lehet törölni:  

Az összes szűrőt és keresőt együttesen a gombbal lehet törölni – ez teljes törlést és alaphelyzetet jelent. 
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9.2. Keresés 
A keresésre szabad szavas keresősor áll rendelkezésre: 

A keresés mindenre keres a cikk megnevezésében, és 

cikkszámában, de a keresendő kifejezésnek min. 3 karakter hosszúságúnak kell lennie. 

A tetszőleges számú kereső szó bármely sorrendben szerepelhet, kis/nagybetű-érzéketlen és a keresés szótöredék-

egyezésre is működik. A kereséshez átalakított elemeket a „Keresés:” mezőben láthatjuk, egyesével rákattintással 

törölhetőek, a kereső teljes törlése a piros x-el történhet.  

 

 

10. Letöltések 
A „Letöltések” menüpontban nem egy-egy konkrét termékhez, hanem általánosabb, átfogóbb dokumentumok 

(árlisták, katalógusok, minősítések, stb.) állnak rendelkezésre: 

 

11. Rendelés 
 

                   Kft. 
Felhasználó 

                   Kft. 
Felhasználó 
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11.1. A kosár tartalma 
A „Kosár” ikonra kattintva jön fel: 

 

Az Auto. megjelenés kikapcsolása azt eredményezi, hogy nem lép be a kosárba minden egyes termék behelyezése 

után, de a termék melletti kosár-szimbólum körbeforgásával jelzi, hogy a belehelyezés megtörtént. 

 

 

 

 

11.2. Terméklista áttekintése: 

 

A terméklista itt, a rendelés előtt módosítható, törölhető.  

A narancssárga árak a Felhasználó cégének ügyviteli rendszerünkben rögzített kedvezményekkel számolt 

kedvezményes árai. 
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A darabszámoknál látható a szállíthatóság: mennyit tudunk raktárról kiszállítani és mennyit utólag, raktárunkba 

való beérkezés után (kék). 

Alul az aktuális partner ügyviteli rendszerünkben beállított hitelkeretét és a jelenlegi rendeléssel együtt számított 

kintlevőségét és a továbbiakban még felhasználható maradék hitelkeret információkat láthatjuk. 

 

Ha a rendelés értéke meghaladja a Felhasználó cégéhez beállított hitelkeretet, a képernyőn üzenet jelenik meg:  

 

„A hitelkerete nem elegendő a végösszeg kiegyenlítéséhez, ezért a megrendelését ajánlatként fogjuk rögzíteni.” 

Az ügyviteli rendszerünkben létrejövő ajánlatról a partner e-mail visszaigazolást kap. Ilyen esetben kérjük, lépjen 

kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal. A hitelkeret korlátozás pozitív rendezése után Ügyfélszolgálatunk beforgatja az 

ajánlatot rendeléssé, melyről a partner visszaigazolást kap. 

 

Kilépéskor, vagy az internet-kapcsolat megszakadása esetén a kosár tartalma nem törlődik, visszalépéskor a 

vásárlást lehet folytatni. A nem megrendelt, de a kosárban maradt termékeket az utolsó behelyezést követő nap 

éjfélkor a rendszer automatikusan törli, a kosarat kiüríti. 

11.3. Szállítási információk 
A tovább gomb megnyomása után a szállítási információkat adhatjuk meg:

 

Szállítási mód 
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Itt is az ügyviteli rendszerben beállított adat jön fel, de választható pl. a „Mile telephelyen történő átvétel” is.  

Szállítási cím 

Az adott cég ügyviteli rendszerünkben szereplő szállítási címeiből választható az aktuális rendelés szállítási címe, 

ha nincs fent a kívánt cím a listában, új szállítási címet kérhet üzenetével az Ügyfélszolgálaton keresztül. 

 

11.4. Rendelés véglegesítése 
A rendelés véglegesítése az Általános Szállítási Feltételek ÁSZF elfogadása után történhet. 

Itt van mód annak kiválasztására, hogy a kosár tartalmát rendszerünk rendelésként, vagy ajánlatként rögzítse.

 

Ezután küldhető el a rendelés:  

11.5. Rendelés visszaigazolása 
Az elküldött rendelésről a partner és az Ügyfélszolgálat automatikus e-mail értesítést kap rendelési számmal. 

 

 


