
 

Kitöltési útmutató webes ajánlatkérő program használatához 

Bevezetés, megnyitás: 

1. A www.pfifferbutor.hu oldalon kiválasztjuk a Bútorajtó fület. 
2. A következő felületen a „Bútorajtó ajánlat” lehetőségre kattintunk  
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Alapadatok 

 

3. Ezután az alábbi oldalra lép a program, ahol az első ponton(Alapadatok) belül, legördülő választéklistából ki kel választani az ajtócsaládot, marástípust, 
fafajt és színt. A megjegyzés rovatban lehetőség van az egész rendelésre jellemző kérést rögzíteni. 

  



Tételek rögzítése 

4. Ezután a „Tovább a tételekhez” gombra kattintunk. 

 



5. A „Tovább a tételekhez” gombra kattintás után a program második lépésként a tételek rögzítését kéri. Az alábbi oldalon az „+Új tétel” gombra kattint

 
6. A Termék jellemzőknél legördülő választéklistából tudjuk kiválasztani a termék típusát, altípusát, szerkezeti kivitelét és szálirányát. Ezen a felületen van 

lehetőségünk megadni a pontos méreteket mm-ben megadva és a darabszámot. Lehetőségünk van az egyes termékekhez megjegyzést írni. A képernyő 
jobb oldalán a termékfotók segítik a termék típus választást. 



 
7. A „Mentés” gombra kattintva minden tételt el kell menteni. 

 



8. További tételeket ismét az „+Új tétel” gomb segítségével tudunk hozzá adni a megrendelni kívánt terméklistához. 

 
9. A törölni vagy szerkeszteni kívánt termék sorának végén lévő két gomb segítségével tudunk módosítást vagy törlést elvégezni.

  
 

10. Ha minden tételt felrögzítettünk a „Tovább a szállítási adatokhoz” gombra kattintunk. 

  

Szerkesztés 

 

Törlés 

 



 

Számlázási, szállítási adatok 

 

11. A következő felületen megadjuk az alap-, a számlázási-, és a szállítási adatokat. Az adatok kitöltése után a „Tovább az összesítéshez” gombra kattintunk.

 
12. A program 4. lépéseként átnézhetjük az ajánlatkérést. Ha nem szeretnénk ajánlatot kérni vagy módosítanánk a rendelést, akkor az „Ajánlatkérés elvetése” 

gombra kattintunk. Ha minden rendben találtunk, akkor az ÁSZF elfogadása után az „Ajánlatkérés elküldésével” elküldheti hozzánk árajánlatkérését. Auto-
matikus e-mail-t fog küldeni a program az ajánlatkérés elküldése után, majd 1-2 munkanapon belül kiküldjük hivatalos árajánlatunkat.  



Áttekintés, véglegesítés 

 
 

 
Pfiffer Bútor Mór Kft. 

 

+36 (22) 406-780 
ajto@pfifferbutor.hu 
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