
Instrukcja tworzenia zamówienia w aplikacji eSale B2B 

 

 

1) Uruchom aplikację eSale. 

 

 



2) Naciśnij ikonę nowego zamówienia w górnej części ekranu 

 

 



3) Zamówienie składa się z trzech kart. Pierwsza z nich to Nagłówek 

 



4) Określ jaki dokument chcesz otrzymać przy realizacji zamówienia wybierając odpowiedni 

TYP REALIZACJI 

 



5) W polu TERMIN REALIZACJI określ datę realizacji zamówienia wpisując cyfrę lub wskazu-

jąc datę. Zatwierdź naciskając OK 

 



6) Przejdź do listy towarów przesuwając ekran od prawej do lewej strony  

 



7) Znajdź towar który chcesz zamówić przesuwając listę w górę lub w dół 

 



8) Towar który chcesz zamówić możesz też wyszukać wpisując w polu SZUKAJ jego nazwę, 

symbol lub kod kreskowy 

 



9) Kliknij wybrany towar 

 



10) Wpisz ilość którą chcesz zamówić 

 



11) Jeśli wybrany towar był zamawiany lub kupowany w ostatnim okresie, to program pokaże 

kiedy, ile i w jakiej cenie 

 



12) Zapisz towar klikając ikonę dyskietki (ZAPISZ) 

 



13) Kliknij na ikonę kodu kreskowego aby wyszukać towar korzystając ze skanera lub kamerki 

 



14) Skieruj skaner lub obiektyw aparatu na kod kreskowy produktu 

 



15) Jeśli aplikacja odnajdzie towar, to otworzy się okienko specyfikacji ilości. Wpisz ilość lub 

wybierz z danych historycznych. Zapisz pozycję. 

 



16) Przesuń ekran od prawej do lewej strony aby przejść do listy zamówionych towarów (PO-

ZYCJE) 

 



17) Na karcie POZYCJE wyświetlane są tylko towary które dodano do koszyka (wpisano ilość 

zamawianą) . W dolnej części ekranu na niebieskim tle jest widoczna wartość netto i 

brutto zamówienia oraz ilość pozycji w koszyku 

 



18) Jeśli chcesz zmienić zamawianą ilość towaru kliknij na wybraną pozycję 

 



19) Wpisz nowa ilość zamawianą i kliknij dyskietkę aby zapisać pozycję 

 



20) Jeśli chcesz usunąć pozycję (towar) z zamówienia przesuń ją od prawej do lewej strony 

 



21) Potwierdź usunięcie klikając TAK 

 

  



23) Jeśli chcesz dodać towar przesuń ekran od lewej do prawej, następnie odszukaj pozycje i 

dodaj do zamówienia.  

 



24) Dodaj ewentualną notatkę (uwagę) do zamówienia klikając ikonę NOTATKI w górnej czę-

ści ekranu 

 



25) Wpisz treść notatki i zatwierdź klikając OK 

 



26) Zapisz zamówienie klikając ikonę dyskietki (ZAPISZ) 

 



27) Potwierdź zapisanie dokumentu klikając TAK 

 



28) Jeśli chcesz od razu wysłać zamówienie do hurtowni/dostawcy naciśnij ikonę synchroni-

zacji w górnej części ekranu 

 



29) Naciśnij OK gdy otrzymasz informację o zakończeniu synchronizacji 

 

 


