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MY RAC
Platforma sprzedażowa B2B RAControls

Informacje skrócone:

/ Funkcje platformy
/ Zamówienia

Zalecane przeglądarki:
• Google Chrome
• Firefox
• Opera



Główne funkcje platformy B2B

Katalog produktów

� informacje o produkcie
� informacja o dostępności
� NEW konfigurator*

Zamówienia

� podgląd historii zamówień
� powtarzanie zamówień
� informacja o statusie zamówienia
� termin wysyłki

Finanse

� podgląd faktur
� informacja o stanie rozliczeń
� informacja o limicie zakupowym

i warunkach płatności
� NEW podgląd aktualnych,

szacunkowych terminów realizacji*

Oferty

� możliwość nadpisania warunków
cenowych

� łatwe przeniesienie oferty do zamówienia

* Aby uzyskać dostęp do nowych funkcjonalności, prosimy o wyczyszczenie ciasteczek bądź użycie kombinacji klawiszy Ctrl + F5



W skrócieSkładanie zamówienia

Stan koszyka (liczbę produktów, ich ilości, cenę) sprawdzić można wchodząc
do zakładki „Koszyk” znajdującej się w górnym menu.

Składanie zamówienia w platformie MyRAC dzieli się na następujące etapy:

Otwarcie zapisanego
zamówienia (kliknięcie w jego
numer), wysłanie zamówienia.

W tym momencie system
przelicza ceny klienta.

Uzupełnienie niezbędnych
danych i zapisanie

zamówienia

Dodanie produktów do
koszyka*

Wygenerowanie
zamówienia
z koszyka

*Istnieje również możliwość importu przygotowanego wcześniej pliku
z produktami w formacie .csv bezpośrednio do koszyka, s. 15:

Jeśli występowała rozbieżność
pomiędzy cenami

historycznymi/katalogowymi,
a aktualnymi cenami dla klienta,

system wyświetli komunikat „Ceny
zostały zmodyfikowane”.

Aby wysłać zamówienie należy
ponownie kliknąć ikonę

wysyłania.



Po utworzeniu zamówienia Użytkownik wskazuje adres
dostawy. W tym miejscu ma również możliwość dodania
własnego numeru zamówienia oraz dodatkowych uwag,
które zostaną przekazane pracownikowi Działu Sprzedaży.

Po zakończeniu edycji należy zapisać zmiany klikając
przycisk:

Finalizacja zakupu

Po utworzeniu zamówienia, wprowadzeniu danych
i zapisaniu zmian wystarczy wejść do zamówienia
klikając jego numer (1), a następnie kliknąć przycisk
Wyślij zamówienie (2).

W tym momencie system przelicza ceny klienta.

Jeśli występuje rozbieżność pomiędzy cenami
historycznymi/katalogowymi, a aktualnymi cenami dla
klienta, system wyświetli komunikat „Ceny zostały
zmodyfikowane” (3).

Aby potwierdzić i wysłać zamówienie należy ponownie
kliknąć przycisk Wyślij zamówienie (2).
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Aby ponowić zamówienie, po wygenerowaniu zamówienia z koszyka i zapisaniu go należy użyć opcji „Utwórz koszyk” dostępnej w rozwĳanym menu zlokalizowanym w
lewym górnym rogu karty zamówienia (pod logotypem RAControls).

Kopia listy produktów z zamówienia ponownie znajdzie się w koszyku, z którego wygenerować można kolejne, nowe zamówienie.

Zamówienie można ustanowić „wzorcowym” zmieniając jego status na „zablokowane” (zamknięcie kłódki w widoku zamówienia.
Zamówienie o takim statusie nie może być edytowane.

Powtarzanie zamówienia

W platformie MyRAC możliwe jest powtarzanie zamówienia, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze wysłane. Proces obrazuje poniższy schemat:

Uzupełnienie niezbędnych
danych

i zapisanie zamówienia

Utworzenie koszyka z
zamówienia

Wygenerowanie
zamówienia
z koszyka

Uzupełnienie niezbędnych
danych

i zapisanie zamówienia

Wygenerowanie
zamówienia
z koszyka
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• W sekcji „Twoje dane” wpisać stare
i nowe hasło

• Zapisać hasło klikając ikonę
„Zapisz”

• Należy pamiętać, by hasło było
bezpieczne (min. 8 znaków, litery,
cyfry, znaki specjalne)

Ekran logowania
Użytkownik loguje się do platformy przy użyciu danych przekazanych
przez Dział Handlowy.

Przycisk wylogowania dostępny jest w górnej belce strony – w menu
przy nazwisku Użytkownika (obraz poniżej).

Kowalski• Przejść do edycji ustawień profilu
Użytkownika (menu obok
nazwiska Użytkownika, w prawym
górnym rogu strony)

Po pierwszym zalogowaniu należy zmienić hasło Użytkownika:



Kowalski

Zmiana konfiguracji kolumn
Użytkownik może skonfigurować własny widok kolumn
w katalogu, koszyku oraz zamówieniu.

Aby tego dokonać należy w danym module kliknąć symbol
menu, przejść do pozycji „Konfiguruj kolumny” i wybrać
interesujące kolumny.
Uwaga: W przypadku cen rekomendujemy wybór widoku
kolumny „cena kat. netto”

• Przejść do edycji ustawień profilu
Użytkownika (menu obok
nazwiska Użytkownika, w prawym
górnym rogu strony)

Aby przywrócić domyślny widok kolumn dla kilku modułów jednocześnie wystarczy:

• W sekcji „Konfiguracja kolumn”
oznaczyć odpowiednie moduły

• Kliknąć przycisk „Usuń
Ustawienia”



Pulpit Użytkownika
Po zalogowaniu się Użytkownik otrzymuje widok swojego pulpitu – miejsca, w którym zgromadzone zostały:
(1) podsumowanie informacji finansowych, (3) podsumowanie informacji o Użytkowniku, (2) podsumowanie informacji o firmie, którą reprezentuje,
(4) informacje o realizowanych zamówieniach oraz (5) wiadomości do Użytkownika.

Kowalski Jan

jankowalski@kowalskijan.pl

111111111

KowalskiJan sp. z o.o.

000000

111-11-11-111

Ul. Pierwsza 1
00-000 Miasto10 000 PLN

Działanie firmy w dniu 21.06
Informujemy, iż w dniu 21.06wysyłki nie będą realizowane. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

1 2
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Przegląd produktów, wyszukiwarka
Aby zapoznać się z ofertą, zapraszamy do skorzystania z zakładki „Katalog” umiejscowionej w górnym menu. Produkty przeglądać można:
- według kategorii:

- używając wyszukiwarki

Na liście i w karcie produktowej wyświetlane są ceny katalogowe. Wyjątek stanowią produkty, które zostały ostatnio zakupione przez Użytkownika (wyświetlane
są ceny historyczne, lub których cena została już odświeżona przez klienta w trakcie trwającej sesji (więcej informacji na s. 13).



Ceny
Na liście, w karcie produktowej oraz koszyku wyświetlane są ceny katalogowe. Wyjątek stanowią produkty, które zostały ostatnio zakupione przez Użytkownika,
lub których cena została już odświeżona przez klienta w trakcie trwającej sesji (informacje poniżej).
Uwaga: grupa produktów encompass wyceniana indywidualnie, prosimy o kontakt z opiekunem handlowym

Ceny przeliczyć można:
- z poziomu karty produktowej, klikając ikonę odświeżenia (1)

- z poziomu koszyka, klikając „Weryfikuj koszyk” (2).
Manualne odświeżanie cen nie jest obowiązkowe – w momencie
wysyłania zamówienia system automatycznie przeliczy/zweryfikuje
ceny dla Użytkownika (więcej informacji na s. 16).

Weryfikacja koszyka zalecana jest szczególnie w przypadku chęci wygenerowania
pliku PDF z zawartością zamówienia (poprzez pozycję Drukuj zlokalizowaną
w menu koszyka) z uwzględnieniem aktualnych cen Użytkownika.
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Przegląd produktów, wyszukiwarka
Aby przejść do kolejnej strony wystarczy kliknąć strzałkę lub wpisać numer konkretnej strony i kliknąć strzałkę.

Użytkownik może sortować produkty rosnąco lub malejąco – wystarczy kliknąć nagłówek kolumny, według której dane mają zostać posortowane.



Dodawanie produktów do koszyka

Dodawanie do koszyka z poziomu karty
produktowej
Po określeniu ilości produktu, należy dodać go do
koszyka klikając symbol koszyka (3).
Uwaga: ikona telefonu oznacza, iż wymagana jest
konsultacja z opiekunem w dziale sprzedaży
w kwestii dostępności produktu

Dodawanie do koszyka bezpośrednio z poziomu listy
produktowej (katalogu)

1. Przy wybranym produkcie wystarczy skorzystać z symboli +/-
lub wpisać odpowiednią liczbę produktów.

2. Po określeniu ilości produktów w ramach jednej strony
katalogu, należy dodać je do koszyka klikając symbol koszyka.
Symbol koszyka należy kliknąć przed przejściem do kolejnej
strony katalogu, w przeciwnym razie wybrane produkty nie
zostaną zapisane w koszyku.

2

1

Import pliku .csv
Produkty można dodać do koszyka poprzez import
z pliku .csv (4). Plik powinien zawierać dwie kolumny
z nagłówkami INDEKS; ILOSC. Jako separator musi zostać
użyty średnik - w pliku excel do zapisu ustawiamy format
CSV(MS-DOS).

INDEKS ILOSC
100-C09B10 1

INDEKS; ILOSC
100-C09B10;1
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Dodawanie produktów do koszyka
Stan koszyka (liczbę produktów, ich ilości, cenę) sprawdzić można wchodząc do zakładki „Koszyk” znajdującej się w górnym menu.

Składanie zamówienia w platformie MyRAC dzieli się na następujące etapy:

Otwarcie zapisanego
zamówienia (kliknięcie w jego
numer), wysłanie zamówienia.

W tym momencie system
przelicza ceny klienta.

Uzupełnienie niezbędnych
danych i zapisanie

zamówienia

Dodanie produktów do
koszyka

Wygenerowanie
zamówienia
z koszyka

Jeśli występowała rozbieżność
pomiędzy cenami

historycznymi/katalogowymi,
a aktualnymi cenami dla klienta,

system wyświetli komunikat „Ceny
zostały zmodyfikowane”.

Aby wysłać zamówienie należy
ponownie kliknąć ikonę

wysyłania.
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Konfigurator
Po kliknięciu zakładki „Konfigurator”, produkt, do którego mają zostać
dobrane komponenty, można:
• wybrać z listy [Catalog] (3),
• wyszukać wpisując nazwę/słowo kluczowe [Keywords] (4)
• wyszukać wpisując numer katalogowy [Catalog Number] (5).

Z poziomu katalogu (1) oraz koszyka (2) dostępny jest dla Państwa
konfigurator* Rockwell Automation.
Ułatwia on dobór odpowiednich produktów (np. niezbędnego okablowania)
na podstawie wskazanych parametrów produktu głównego.

1

2

17* Aby uzyskać dostęp do nowych funkcjonalności, prosimy
o wyczyszczenie ciasteczek bądź użycie kombinacji klawiszy Ctrl + F5



Konfigurator

Konfigurator generuje listę produktów (3). Można dokonać w niej modyfikacji (4) lub od razu dodać listę do koszyka (5) :

Kiedy wszystkie wymagane pola zostaną wypełnione,
należy klinąć Accept (2):

Po wybraniu produktu głównego, konfigurator wskaże pola, w których należy
dokonać wyboru (1).

1
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Zmiana ilości
1. Aby zmienić ilość produktów wystarczy użyć strzałek, które pojawią się po najechaniu na pole ilości lub manualnie dodać żądaną ilość.
2. Po zakończeniu edycji należy zapisać zmiany klikając przycisk

Koszyk
Na poziomie koszyka istnieje możliwość zmiany ilości produktów do zamówienia lub ich usunięcia.

Usuwanie produktu z koszyka
1. Aby usunąć produkt z koszyka należy oznaczyć go, a następnie kliknąć przycisk „Usuń linie”.

1

2
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Koszyk
Aby przejść do finalizacji zakupów należy z produktów w koszyku (wszystkich) utworzyć zamówienie. Aby to zrobić wystarczy kliknąć ikonę lub przycisk „Utwórz
zamówienie”. Dodatkowo mają Państwo również możliwość utworzenia oferty (więcej informacji na s.25).

Uwaga: Checkboxy służą wyłącznie do oznaczania produktów przeznaczonych do usunięcia z koszyka. Zamówienie zawsze tworzone jest ze wszystkich produktów w
koszyku.

20



Po utworzeniu zamówienia Użytkownik wskazuje adres
dostawy. W tym miejscu ma również możliwość dodania
własnego numeru zamówienia oraz dodatkowych uwag,
które zostaną przekazane pracownikowi Działu Sprzedaży.

Po zakończeniu edycji należy zapisać zmiany klikając
przycisk:

Finalizacja zakupu

Po utworzeniu zamówienia, wprowadzeniu danych
i zapisaniu zmian wystarczy wejść do zamówienia
klikając jego numer (1), a następnie kliknąć przycisk
Wyślij zamówienie (2).

W tym momencie system przelicza ceny klienta.

Jeśli występuje rozbieżność pomiędzy cenami
historycznymi/katalogowymi, a aktualnymi cenami dla
klienta, system wyświetli komunikat „Ceny zostały
zmodyfikowane” (3).

Aby potwierdzić i wysłać zamówienie należy ponownie
kliknąć przycisk Wyślij zamówienie (2).

1
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Aby ponowić zamówienie, po wygenerowaniu zamówienia z koszyka i zapisaniu go należy użyć opcji „Utwórz koszyk” dostępnej w rozwĳanym menu zlokalizowanym w
lewym górnym rogu karty zamówienia (pod logotypem RAControls).

Kopia listy produktów z zamówienia ponownie znajdzie się w koszyku, z którego wygenerować można kolejne, nowe zamówienie.

Zamówienie można ustanowić „wzorcowym” zmieniając jego status na „zablokowane” (zamknięcie kłódki w widoku zamówienia.
Zamówienie o takim statusie nie może być edytowane.

Powtarzanie zamówienia

W platformie MyRAC możliwe jest powtarzanie zamówienia, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze wysłane. Proces obrazuje poniższy schemat

Uzupełnienie niezbędnych
danych

i zapisanie zamówienia

Utworzenie koszyka z
zamówienia

Wygenerowanie
zamówienia
z koszyka

Uzupełnienie niezbędnych
danych

i zapisanie zamówienia

Wygenerowanie
zamówienia
z koszyka
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Przegląd zamówień
Status swoich zamówień można obserwować na pulpicie (1) oraz w zakładce Zamówienia (2) – po ustawieniu filtrów (3) wyświetlania.

1 2
3

Objaśnienie statusów:
1. Otwarty – zamówienie oczekujące na wysłanie przez Użytkownika
2. Przetwarzany – w trakcie wysyłania do systemu handlowego
3. Realizowany – w trakcie analizy i realizacji przez RAControls
4. Zamknięty – zamówienie zamknięte
5. Zablokowany – zamówienie zablokowane do edycji przez Użytkownika (symbol zamkniętej kłódki w zamówieniu)

23



Finanse
Informacje o stanie rozliczeń dostępne są z poziomu pulpitu oraz zakładki Finanse.
Użytkownik może zobaczyć stan swojego salda (1), wartości należności nieuregulowanych (2), wartość otwartych zleceń (3), wysokości limitu kredytowego (4),
poziom wykorzystania limitu (5) oraz warunki płatności (6).

Kliknięcie ikony włącza widok płatności przeterminowanych lub otwartych WZ.

1
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Finanse
W zakładce „Finanse” Użytkownik może filtrować dokumenty według daty ich wystawienia.
Domyślnie wyświetlane są dokumenty najnowsze. Aby wyświetlić wszystkie dokumenty należy kliknąć
ikonę „usuń” przy filtrze.

Użytkownik może również filtrować dokumenty m.in. według ich typu, adresu dostawy i statusu.

Aby przejść do widoku faktur przeterminowanych należy w dolnej sekcji strony kliknąć
ikonę przy pozycji „Po terminie” (1).

W wyniku tego działania Użytkownik otrzyma widok jak poniżej (2) – ze wskazaniem
ilości dni przeterminowania płatności (3).

1

3
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Podgląd terminu dostawy i numeru śledzenia
W zakładce „Finanse” możliwe jest sprawdzenie terminu dostawy produktów oraz jego
ewentualnych zmian*.

Potwierdzony wcześniej oraz aktualny termin wysyłki widoczne są po wejściu do zamówienia:

Dla zrealizowanych dokumentów WZ możliwy jest podgląd numeru listu przewozowego. Aby go zobaczyć wystarczy wejść do dokumentu WZ.

111-11111-111-111

26
* Aby uzyskać dostęp do nowych funkcjonalności, prosimy o wyczyszczenie ciasteczek bądź użycie kombinacji klawiszy Ctrl + F5



Oferty
Dla Państwa wygody udostępniliśmy moduł Ofert. Produkty do oferty dodać można z poziomu karty produktowej (dodanie do już istniejącej oferty)

lub koszyka (nowa oferta)

27



Oferty
W ofercie Użytkownik może nadać produktom własne ceny, z uwzględnieniem własnej marży i/lub upustu.

następnie korzystając z menu – pozycja Drukuj – Użytkownik może wygenerować plik PDF dla klienta oraz przenieść
produkty do koszyka.
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Oferty
Przykładowy widok wygenerowanego dokumentu:

29



Dziękujemy!


