Instrukcja obsługi systemu Bosch BX

Niniejsza instrukcja dotyczy obsługi strony internetowej www.boschbx.pl, poświęconej produktom regenerowanym
fabrycznie oraz obsłudze zwrotów zużytych części, w ramach programu wymiany BX. System jest intuicyjny, a
instrukcja ma na celu wyjaśnienie kluczowych funkcji.
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1. Strona główna
Aby wejść na stronę należy wpisać w przeglądarce www.boschbx.pl lub nacisnąć na link.

Rysunek 1



Na stronie głównej umieszczane są wszystkie aktualne informacje, nowości oraz dodatkowe wiadomości
związane z regenerowanymi fabrycznie produktami Bosch BX. Dowiemy się tu o nowościach produktowych
oraz uzyskamy informacje związane np. z urlopem miejsca selekcji lub zmianami związanymi z procesem
wymiany.
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1.1 Pliki do pobrania

Rysunek 2



W zakładce „Pliki do pobrania” znajdziemy przydatne dokumenty, foldery, ulotki oraz kryteria selekcji oraz
inne dokumenty ułatwiające przeprowadzenie procesu wstępnej weryfikacji oraz rozliczenia zwrotów.
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1.2 Wyszukiwanie części

Rysunek 3


Baner kierujący na stronę www.coremannet.com, na której po zalogowaniu można sprawdzić tzw. „rodziny
części”. Wpisując w wyszukiwarce numer części obcej (np. Valeo, Hella) lub OE(S), uzyskamy informację, na
jaki najnowszy numer Bosch BX wymienia się produkt. Dzięki temu można być pewnym, że produkt ma
odpowiednik Bosch BX i może być za niego zwrócony. Tego typu informację znajdziemy również w ESITronic oraz internetowym katalogu elektronicznym.



Login: nr klienta
Hasło: kod pocztowy dystrybutora

2. System zgłoszeń
2.1 Logowanie


Zarejestrowani klienci, logują się do platformy zgłoszeniowej w prawej kolumnie strony boschbx.pl, w której
znajduje się okienko logowania, wybierając opcję „Zaloguj się jako zgłaszający”:
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Rysunek 4

2.2 Rejestracja


Jeśli zaczynasz korzystać z systemu zgłoszeń rdzeni i chcesz założyć konto w systemie boschbx.pl – koniecznie
skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za proces wymiany BX. Rejestracja możliwa jest jedynie w przypadku, gdy
dany klient RBPL podpisał wcześniej umowę dotycząca wymiany części BX. W tej sprawie należy skontaktować
się z przedstawicielem handlowym firmy Bosch lub osobą odpowiedzialną za proces wymiany BX:
Marcin Stępień
Tel. +48 22 715 45 28
fixed-term.Marcin.Stepien@pl.bosch.com
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Podczas pierwszego logowania należy kliknąć „Nie pamiętam hasła”.

Rysunek 7



Rysunek 8

Na podanego maila zostanie wysłany link aktywacyjny, który przekieruje użytkownika na stronę boschbx.pl. Po
przekierowaniu należy dwukrotnie wprowadzić nowe hasło, które będzie obowiązywało na stałe.

Rysunek 9



Hasło powinno składać się, z co najmniej ośmiu znaków, wśród których jest: mała i duża litera alfabetu
łacińskiego, cyfra i znak specjalny (kropka, przecinek, ukośnik itp.)
Po zmianie hasła można bez problemu zalogować się do systemu. Od tej pory logowanie do systemu będzie
się odbywało przy użyciu loginu (adresu e-mail) i nowego hasła

2.3 Wprowadzanie nowego zgłoszenia


Po zalogowaniu i wybraniu zakładki „Zgłoszenia” wyświetlą się wszystkie dotychczasowe zlecenia odbioru
rdzeni. W tabeli zgłoszenia oraz pod przyciskiem „pokaż” można sprawdzić, jakie numery części zostały
wysłane w poszczególnych zgłoszeniach, ilość sztuk, wagę, datę, status zgłoszenia oraz inne informacje.
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Rysunek 10


Można również filtrować wszystkie wykonane zgłoszenia według wybranych kryteriów, wystarczy kliknąć
przycisk „Filtruj” i wybrać potrzebne kryteria.

Rysunek 11
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Aby utworzyć nowe zgłoszenie naciśnij przycisk „Dodaj nowe zgłoszenie”, w prawym górnym rogu
strony.

Rysunek 12


Następnie pokaże się ekran informujący o dacie zgłoszenia, numerze zgłoszenia oraz firmie i osobie
zgłaszającej. Jeżeli dane się zgadzają, można przejść dalej klikając przycisk „Następny krok”

Rysunek 13
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Wprowadź numer zgłaszanej części w formacie 0000000000 lub 0.000.000.000, ilość sztuk, a następnie
kliknij przycisk ”Dodaj”. Podczas dodawania nowych pozycji, waga paczki pod tabelą automatycznie się
aktualizuje.

Rysunek 14



Po zakończeniu wprowadzania części w zgłoszeniu, (jeżeli waga paczki/palety przekroczyła 15 kg) należy
wybrać rodzaj przesyłki (paczka lub paleta), wprowadzić liczbę sztuk paczek lub palet, datę nadania (data, na
którą przyjedzie kurier, aby odebrać przesyłkę). Po kliknięciu „Następny krok” – pokaże się okno
podsumowania. Jeżeli zgadzają się wszystkie wprowadzone dane to można kliknąć przycisk „Zamów kuriera”kurier zostanie zamówiony na koszt firmy Bosch, list przewozowy zostanie wygenerowany automatycznie.
Status zgłoszenia zmieni się na „w transporcie” i klient nie będzie mógł wprowadzać żadnych modyfikacji w
zgłoszeniu.



Klient może też sam zorganizować i opłacić transport. W kroku 3 „Podaj rodzaj przesyłki kurierskiej” należy
zaznaczyć, że stroną organizującą i opłacającą koszty przesyłki jest Zgłaszający, wpisać nazwę firmy
kurierskiej. Podobnie jak w pierwszym przypadku należy wybrać rodzaj przesyłki oraz wprowadzić liczbę sztuk
paczek lub palet, datę nadania (data, w której kurier odebrał przesyłkę). Po kliknięciu „Następny krok” pokaże
się okno podsumowania. Jeżeli zgadzają się wszystkie wprowadzone dane to można kliknąć przycisk „Zamów
kuriera” - status zgłoszenia zmienia się na „w transporcie”. Klient nie będzie mógł wprowadzać żadnych
modyfikacji w zgłoszeniu. (patrz punkt 2.6 „Wysyłka zwrotów na koszt klienta, gdy waga przesyłki < 15 kg”).
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Rysunek 15


Od momentu zamówienia kuriera i zmiany statusu na „w transporcie”, nie ma możliwości wprowadzania zmian
w zgłoszeniu.

Rysunek 16



List przewozowy generuję się natychmiast po zamówieniu kuriera, także klient może go od razu wydrukować.
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Rysunek 17



W ustalone przez selekcjonera „dni wolne” stacja odbioru części jest nieczynna. Przesyłki nie są wtedy
odbierane, nie ma też możliwości zamówienia kuriera na te dni na koszt firmy Bosch. Informacja o dniach
wolnych zawsze pojawia się w aktualnościach na stronie z pewnym wyprzedzeniem.

2.4 Informacje na Karcie zgłoszenia

Rysunek 20
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2.5 Metoda pakowania części i oznaczenia przesyłki


Należy wydrukować wygenerowane przez system dokumenty (etykietę oraz list przewozowy) i przykleić na
paczkę w wodoodpornych woreczkach:

Rysunek 20



W przypadku, gdy waga paczki nie przekroczyła 15 kg, koszt wysyłki pokrywa klient. Należy wtedy po
zakończeniu wprowadzania zgłoszenia wpisać własny numer listu przewozowego, a następnie nacisnąć
„Wykonaj”. Kolejnym krokiem jest przyklejenie etykiety na paczkę.
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2.6 Wysyłka zwrotów na koszt klienta, gdy waga przesyłki < 15 kg


Części można wysłać samodzielnie – należy zorganizować i opłacić transport oraz podać typ i liczbę sztuk
opakowań, datę nadania i określenie transportu (nazwa kuriera czy list przewozowy?).

Rysunek 21



W tym przypadku należy również wydrukować i przykleić na paczkę etykietę.



Klient, który sam wysyła paczkę również ma możliwość śledzenia jej statusu.
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Rysunek 22



Adres miejsca selekcji, do którego można wysłać samodzielnie zwroty:

Adam Wysocki
Bosch Service Wysocki
ul. Fromborska 3
63-000 Środa Wielkopolska
tel. 606 481 788
695 969 624

2.7 Statusy zgłoszeń

Statusy zgłoszeń:
- Niekompletne – zgłoszenie w trakcie tworzenia
- W transporcie – kurier został zamówiony do klienta
- Odebrane – przesyłka dotarła do miejsca selekcji (Środa Wielkopolska)
- Rozpatrzone – wysłane części zostały zweryfikowane przez selekcjonera
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Rysunek 23

2.8 Zapytania do selekcjonera
Nowy mechanizm umożliwiający zadawanie pytań służy do komunikacji pomiędzy klientem, a osobą wykonującą
selekcję. Wątpliwe przypadki uszkodzeń części czy informacje np. o błędnej wadze określonej części można zgłaszać
w zakładce pytania. Po uzupełnieniu tematu oraz treści zapytania należ użyć przycisku „Zatwierdź”, jak pokazano na
rysunku 25.

Rysunek 24
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Rysunek 25

Rysunek 26
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Do pytania należy dołączyć załączniki w postaci zdjęć przedstawiających wszystkie uszkodzenia opisywanej
części.

Rysunek 27

Rysunek 28

2.9 Lista części BX

Rysunek 29
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Zakładka „Części” daje możliwość sprawdzenia nr BX, nazwy podzespołu oraz jego wagi. Po wpisaniu nr
katalogowego Bosch uzyskamy odpowiedź systemu jak na rys. 25. Jeżeli wprowadzony numer części nie zostanie
odnaleziony w bazie, oznacza to że części nie można zwrócić. W takim przypadku należy się skontaktować z:
Marcin Stępień
Tel. +48 22 715 45 28
fixed-term.Marcin.Stepien@pl.bosch.com

Rysunek 30
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