E-poslovanje

S

poštovani (bodoči) uporabniki!
E-poslovanje odpira priložnosti za inovacije
v poslovnih procesih!
Brezpapirno poslovanje ni le poslovanje z elektronskimi
dokumenti, ampak ustvarja nove razmere ter načine
kako delamo in poslujemo.
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TELEFON

Mikro+Polo d.o.o.

02 614 33 00

centrala

E-POŠTA

info@mikro-polo.si

Zagrebška cesta 22

02 614 33 25

e-poslovanje

market@mikro-polo.si

2000 Maribor

02 614 33 05

kemikalije

kemikalije@mikro-polo.si

02 614 33 75

pribor in oprema

opremapribor@mikro-polo.si

Predstavništvo

02 614 33 01

biomedicina

biomedicina@mikro-polo.si

Mikro+Polo d.o.o.

02 614 32 02

laboratorijsko pohištvo

info@labinterior.de

Kolodvorska 11a

02 614 33 57

servis

service@mikro-polo.si

71000 Sarajevo - BiH

00387 33 522 205

predstavništvo BiH
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Delovni čas

FAKS

od 7.30 do 16.00 ure

02 614 33 20

centrala

www.mikro-polo.si

petek od 7.30 do 14.00 ure

00387 33 524 284

predstavništvo BiH

market.mikro-polo.si
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Predstavljamo spletno aplikacijo Market

Želite poenostaviti poslovanje, skrajšati čas od povpraševanja
do ponudbe ter pri tem še prihraniti? Kako vzpostaviti
učinkovit sistem naročanja in s tem učinkovitejše poslovanje?
Kako bolje optimizirati zaloge? Kako v vsakem trenutku do
informacije, kje in v kateri fazi se nahaja naše naročilo?

Spremembe v poslovanju

E-poslovanje preko spletne aplikacije Market, katerega glavni
namen je izboljšava poslovnih procesov, vam omogoča vse to.

dokumentiranje poslovnih

so nujnost. Papir je bil

V spletni aplikaciji poznamo dva statusa uporabnikov, in sicer
osnovne in napredne uporabnike ter dodatno še funkcijo
nadzornika (razlike med uporabniki so prikazane na spodnji sliki).

osnovni uporabniki imajo
finančni limit posameznega
nakupa 0 EUR, kar pomeni,
da ponudbe preko spleta ne
morejo potrditi, ampak morajo
to storiti po klasični poti in tako
oddati naročilo (tudi v tem
primeru zagotavljamo 3 %
nižje cene)



napredni uporabniki imajo
v sistem vstavljen želen limit
nakupa, naročilo pa lahko oddajo
neposredno preko spleta.
Glede na potrebe podjetja
oziroma ustanove lahko vsakemu
uporabniku (glede na pravice
odločanja o nakupu) določimo
finančni limit posameznega
nakupa (ki je lahko tudi
neomejen) ali pa finančni limit
na določeno časovno obdobje
(po pretečenem obdobju spletna
oddaja naročila ni več mogoča,
ampak se limit ponovno prestavi
na 0 EUR)



nadzornik je uporabnik,
ki je pri naročanju nivo višje
od »klasičnih« uporabnikov in
ima pravice naročanja izdelkov
glede na oddana povpraševanja
uporabnikov, ki jim je nadzornik.
Tako funkcija nadzornika
omogoča definiranje pravic
naročanja glede na vaš interni
sistem nabave.
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Spletna aplikacija Market je odprt sistem, do katerega
lahko dostopajo vsi. Brskate lahko med širokim naborom
izdelkov, razdeljenih v različne kategorije. Nakup izdelkov
ni pogoj za uporabo spletne aplikacije. Spletno naročanje je
dvostopenjsko, kar pomeni, da najprej prejmete ponudbo na
vaše povpraševanje in šele nato izdelke dejansko naročite.
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Kako Market deluje?

poslovanja, ki so bili dobri



21.419 izdelkov CARL ROTH
informacij o zalogi, navodil za uporabo izdelkov,

Čas je za spremembe!
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Zagotavljamo:




OSNOVNI UPORABNIK

3 % popust za spletne nakupe
(na celoten nabor izdelkov)

Oddaja povpraševanja

30 minut od povpraševanja do ponudbe

Prejem ponudbe

(velja za povpraševanja, oddana vsak delavnik med

Oddaja naročila

8. in 14. uro, v nasprotnem primeru vam ponudbo

Spremljanje dobave








Nadzornik





posredujemo naslednji delavni dan do 8.30 ure).




NAPREDNI UPORABNIK



 osnovni uporabniki lahko naročilo
oddajo na klasičen način (faks, e-pošta,
telefon…), in sicer navedejo referenco
na ponudbo, pridobljeno preko spleta
(npr. B2B-12345-12345).
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1.3

Poglavitne prednosti spletne aplikacije
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Kdaj in na kakšen način lahko začnete
uporabljati spletno aplikacijo Market?
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V spletni aplikaciji Market lahko izbirate med rekordnimi 261.943 izdelki!
Izbor izdelkov smo prilagodili vašim potrebam. Razdelili smo jih v tri glavne kategorije:
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Z uporabo Marketa lahko začnete takoj, brez predhodne prijave, in sicer na

LABORATORIJSKA OPREMA IN PRIBOR:
predstavljamo 3.475 izdelkov, ki so vedno na zalogi.
Vsi izdelki so opisani v slovenskem jeziku in prikazani s fotografijo.
SIGMA-ALDRICH: predstavljamo 237.049 kemikalij.
Vsem izdelkom v tej kategoriji smo dodali povezavo na spletno stran proizvajalca, kjer
lahko dostopate do tehničnih specifikacij, analiznih certifikatov in varnostnih listov.
CARL ROTH: predstavljamo 21.419 izdelkov.
Vsem izdelkom v tej kategoriji smo dodali povezavo na spletno stran proizvajalca.

spletnem naslovu market.mikro-polo.si. Kot neprijavljen uporabnik boste
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lahko brskali med celotnim naborom izdelkov, spremljali aktualne cene
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Ob oddaji vašega povpraševanja v spletni aplikaciji prejmete avtomatsko povratno
elektronsko sporočilo. Naši prodajni specialisti bodo vaše povpraševanje
pregledali, ga dopolnili s cenami ter vam v roku 30-ih minut poslali ponudbo.
* velja za povpraševanja, oddana vsak delavnik med 8. in 14. uro. V nasprotnem
primeru vam bomo odgovorili najkasneje naslednji delavni dan do 8.30 ure.
V primeru tehničnih težav ali nujne posodobitve sistema boste predhodno obveščeni.

Po prejemu ponudbe s samo 1 klikom potrdite oddajo naročila
(napredni uporabniki in nadzorniki) in se s tem izognete dolgotrajnemu
procesu naročanja izdelkov.

A

Naročilo lahko oddate tudi na klasičen način (osnovni uporabniki) z referenco
na številko ponudbe, pridobljene preko spleta.
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Če želite postati napredni uporabnik
(z možnostjo spletnega potrjevanja
ponudb oziroma oddaje naročila s samo
enim klikom) to storite neposredno
v Marketu, in sicer tako, da sprejmete
pogoje e-poslovanja in odpošljete
zahtevek za spremembo statusa.
Po prejemu zahtevka vam bomo status
nadgradili in vas o tem obvestili. Splošni
pogoji e-poslovanja urejajo poslovanje
preko e-kanala, vsi ostali medsebojni
dogovori poslovanja (plačilni pogoji
ipd.) pa ostajajo nespremenjeni.
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Za oddajo povpraševanja oziroma naročila vas moramo
v spletno aplikacijo registrirati, da pridobite podatke za
prijavo v sistem. Za ta namen izpolnite prijavnico (priloga 1)
ali opravite spletno prijavo neposredno v Marketu. Podatke
za prijavo v vam bomo poslali na e-poštni naslov, ki ga boste
ob prijavi navedli. Kot registriran uporabnik boste lahko
pošiljali povpraševanja, oddajali naročila oziroma v celoti
doživeli izkušnjo spletnega nakupovanja preko Marketa.

A

analiznih certifikatov ali navodil za uporabo) ter sledili vašim pošiljkam.

Za vsa spletna povpraševanja zagotavljamo neverjeten 30 minutni odzivni rok*
(v nasprotnem primeru »častimo« 500 g kave in skodelico)!
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Če v proces naročanja izdelkov vpeljujete tudi nadzornika, le-ta ponudbo,
pridobljeno s strani uporabnika, prav tako potrdi s samo 1 klikom in odda naročilo.

Stanje vaših naročil lahko spremljate 24 ur dnevno. Spletna aplikacija Market
vam omogoča enostaven pregled nad pričakovanimi dobavami, že dobavljenimi
izdelki, pregled nad vsemi vašimi oddanimi naročili in s tem popolno sledljivost
v elektronski obliki.
Spremljanje dobav smo nadgradili še s sistemom 24/7 sledenja pošiljk,
ki vam omogoča sledenje pošiljk, ki so na poti k vam. Tako lahko v vsakem
trenutku dostopate do natančne informacije, kje se nahaja vaša pošiljka
in kdaj lahko pričakujete dobavo naročenih izdelkov.
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1.4


Dodatne prednosti pri spletnih nakupih v Marketu
zagotavljamo 3 % popust
Za vse spletne nakupe izdelkov vam zagotavljamo 3 % popust na vseh 261.943 izdelkov v Marketu.



dobavni rok 24/48 ur
Za izdelke iz kategorije LABORATORIJSKA OPREMA IN PRIBOR zagotavljamo 24 urni dobavni rok.
Dobavni rok velja za izdelke, naročene do 15. ure, ki so na zalogi.
Za izdelke iz kategorije KEMIKALIJE zagotavljamo 48 urni dobavni rok. Dobavni rok velja za izdelke,
naročene do 12. ure, ki so na zalogi pri proizvajalcu in ne zahtevajo posebnih pogojev transporta.



vsak nakup šteje
V Marketu vsak vaš nakup šteje!
Za vse uporabnike spletne aplikacije smo pripravili darilni program, v katerem je mogoče izbirati
med različnimi brezplačnimi praktičnimi izdelki, ki jih pridobite s spletnim nakupovanjem oziroma
zbiranjem darilnih točk.



dostopnost 24/7
Dostop kadarkoli in kjerkoli (potreben je le dostop do interneta) - Market je vedno odprt!
Brez začetne investicije za hitrejše, natančnejše in stroškovno bolj učinkovito poslovanje. Market je
spletna izkušnja za poenostavitev in pohitritev nabavnega procesa.



prikaz …
ažurnih informacij o zalogi izdelka / navodil za uporabo izdelka / brošur in filmčkov /
vseh fotografij izdelkov, s čimer boste lažje ocenili ustreznost le-teh /
opisov izdelkov v SLOVENSKEM jeziku / sorodnih izdelkov

2

Nadgradnje sistema /
dodatne storitve

2.1

E-pogodbe

Znotraj spletne aplikacije Market vam omogočamo tudi
naročanje izdelkov, ki so predmet javnih naročil, letnih
ponudb, posebnih pogodb o sodelovanju oziroma izdelkov,
pri katerih imamo dogovorjene posebne cene. S samo enim
klikom lahko v vsakem trenutku dostopate do seznama
pogodbenih izdelkov ter njihovih cen, in sicer s klikom na
zavihek »Pogodbe« nad glavnim navigacijskim menijem.
Na vašo željo vam seznam dogovorjenih izdelkov s
pogodbenimi cenami v celoti prenesemo v spletno aplikacijo,
vključno z vašimi internimi oznakami oziroma kataloškimi
številkami izdelkov, kar vam omogoča lažjo sledljivost
naročanja izdelkov iz pogodb(e).
Brskanje med izdelki je možno tako preko abecednega
vrstnega reda kot tudi preko vaših ali naših kataloških številk,
pri čemer v vsakem trenutku vidite končne cene izdelkov.
Ravno iz tega razloga je iz zavihka »Pogodbe« izdelke mogoče
naročiti neposredno, torej brez vmesne faze povpraševanja.
Tako izdelke enostavno uvrstite v košarico in s samo enim
klikom oddate naročilo. V primeru, da ima uporabnik
nadzornika, se naročilo prenese na njegov uporabniški račun.

9

Elektronsko naročanje
pogodbenih izdelkov
vam v proces naročanja
prinese prihranek časa,
brezpapirni sistem naročanja
ter popoln zajem podatkov
o preteklih nakupih.
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2.2

Špajza

Učinkovito upravljanje in načrtovanje
zalog je velikega pomena predvsem iz
razloga, da zagotovimo nemoten potek
dela. V podjetju Mikro+Polo se tega
zavedamo in vam kot prvi v panogi
ponujamo rešitev: špajzo*.
To je enostavno konsignacijsko skladišče,
v katerem so izdelki, brez katerih si
vašega dela ne morete predstavljati.
Nabor izdelkov je neomejen.
Z vključitvijo storitve špajza boste izdelke
imeli avtomatsko na zalogi. Račun boste
prejeli šele ob njihovi uporabi, s čimer
se znebite financiranja zalog. Omeniti
pa moramo še nekaj pomembnega:
znesek na računu bo nižji kot do sedaj.
* špajza -e ž (a) prostor za
shranjevanje laboratorijskega
materiala: špajza je polna; iti v špajzo
po kemikalijo; navadno s prilastkom;
prostor za shranjevanje česa sploh:
laboratorijska špajza.









nabor izdelkov je neomejen
Nabor izdelkov iz našega prodajnega programa je
neomejen in v celoti prepuščen vam. Priporočamo
vam, da v seznam špajze vključite tiste izdelke, brez
katerih vaše delo ni mogoče in jih imate že danes na
zalogi. Seveda lahko dodate tudi izdelke z omejenim
rokom uporabe, saj vas bo špajza opozarjala na bližajoč
se iztek roka uporabe in vam predlagala, da izdelke
porabite po sistemu FIFO (First In, First Out). Seznam
lahko med letom dopolnjujete in spreminjate, odvisno
od vaših potreb in želja (priloga 3).
avtomatsko na zalogi
Po prejemu seznama izdelkov se bomo, glede
na ocenjeno letno porabo posameznega izdelka,
dogovorili o minimalni in maksimalni zalogi ter vam
nato izbrane izdelke dostavili. Porabo določenega
izdelka boste označili v spletni aplikaciji. Sistem bo to
zabeležil in sporočil v MIKRO+POLO. Takoj, ko bo zaloga
določenega izdelka padla na minimalno količino, vam
bomo le-to dopolnili in tako skrbeli, da bodo vsi izdelki
pri vas avtomatsko na zalogi.
znebite se financiranja zalog
Ob vsaki porabi izdelka boste prejeli račun. Tako bo
dogovorjen plačilni rok pričel teči šele takrat, ko boste
izdelek vzeli iz svoje špajze. Na ta način financiranje
zalog v celoti preide na MIKRO+POLO.
znesek na računu bo nižji
Kako to? Ocenjena letna poraba posameznega izdelka
nam omogoča, da se s proizvajalcem pogodimo za
boljšo ceno in vam posledično za vsak izdelek iz špajze
zaračunamo manj. Že na tem mestu vam jamčimo,
da bo vaš prihranek najmanj 3%.

Storitev špajza se sklene za obdobje 12 mesecev z možnostjo
podaljšanja. Ob vključitvi sklenemo dogovor - pogodbo
(priloga 2), v katerem določimo seznam izdelkov, fiksne cene
in popuste, minimalne in maksimalne količine ter možnost
vračila neporabljenih izdelkov.
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2.3

Neposredna povezljivost med sistemi

E-poslovanje po vaši meri!
Poslovne podatke že vsa podjetja obdelujejo s svojimi
poslovnimi aplikacijami in informacijskimi sistemi. Podatke
iz papirnatih dokumentov je treba vpisovati ročno, podatke,
ki se prenašajo v elektronski obliki, pa lahko obdelujemo
popolnoma avtomatično.
Znotraj e-poslovanja vam omogočamo še bolj učinkovit
pretok podatkov, in sicer z neposredno povezavo vašega in
našega informacijskega sistema (ERP / Enterprise Resource
Planning-a), ki ga uporabljate pri poslovanju.
Popolna avtomatizacija procesov je glavni cilj, ki ga želimo pri
neposredni medsebojni povezljivosti sistemov zagotoviti.
Z znanjem naših strokovnjakov vam zagotavljamo prilagojene
rešitve e-poslovanja za vaš sistem.
Rešitve prilagodimo vašim zahtevam in procesom
naročanja.

Z neposredno povezljivostjo
sistemov oziroma uparitvijo
le-teh zagotovimo:
 prenos ustreznih podatkov med

različnimi poslovnimi sistemi,
 bolj avtomatizirano delovanje

nabavne verige,
 premostitev razlik med različnimi

informacijskimi sistemi,
formati podatkov in protokoli
komuniciranja,
 pretvorbo podatkov v vaš format,
 nadaljnjo uporabo vaših

kataloških številk oziroma
identov materialov.
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2.4

3

Sledenje pošiljkam – Tracking

Zakaj e-poslovanje?

Brezplačna spletna storitev za 24/7 sledenje vaših pošiljk
Kako sledim pošiljki?
Na vstopni strani spletne aplikacije Market ali na naši spletni
strani poiščite ikono tovornjaka, pri čemer se vam bo odprl
nov okvirček za vnos teksta. V okvirček enostavno vpišete
številko dokumenta (potrditev naročila, B2B dokumenta ali
vaše naročilnice) ter kliknete gumb »sledi«.

Sistem vam bo prikazal celotno
zaporedje dogodkov, vezanih na
vaše naročilo. Tako boste v trenutku
pridobili vse informacije,
ki jih potrebujete o pošiljki.

Brezpapirno poslovanje ni le poslovanje z elektronskimi
dokumenti, ampak ustvarja nove razmere kako delamo
in kako poslujemo. Elektronsko poslovanje odpira priložnosti
za inovacije v poslovnih procesih in v načinu kako poslujemo
s partnerji. Pomeni izmenjavo podatkov in informacij za
pospešitev ter avtomatizacijo procesov, zmanjšanje števila
napak in povečuje urejenost poslovanja.


Ceneje!
Na celoten nabor izdelkov vam za vse spletne nakupe
zagotavljamo 3 % nižje cene v primerjavi z naročili
po klasični poti. V spletni aplikaciji Market na vaše
povpraševanje odgovorimo v roku 30-ih minut,
ko je ponudba že na vašem uporabniškem profilu
aplikacije, kar vam prinese občuten prihranek časa.

Naše spletno sledenje je



Brez začetne investicije.
Brez zagonskih stroškov, brez dodatne tehnologije,
programske opreme ter investicij v izobraževanje in
usposabljanje zaposlenih. V e-poslovanje se podjetje
vključi z relativno majhnimi sredstvi, in sicer izključno
z vzpostavitvijo internetne povezave.

najhitrejši in najenostavnejši
način za pridobivanje
informacij o tem, kje natančno

Na vašo željo izvedemo uparitev vašega in našega
poslovnega informacijskega sistema (ERP-ja),
ki vam prinaša še dodatne prihranke časa.

se nahaja vaša pošiljka.


Dostop od koderkoli in popolna mobilnost.
Nakupovanje in storitve spletne aplikacije Market
so na voljo kjerkoli oziroma skorajda na vseh napravah
– na osebnih računalnikih, pametnih telefonih
in tablicah ter preko spletnega brskalnika.

Manj papirja, nižji stroški.
Prihranki so lahko precejšni.
Z uvedbo brezpapirnega
poslovanja želimo, da imajo
naši poslovni partnerji
priložnost doseči predvsem
večjo učinkovitost in
optimizacijo stroškov
poslovanja ter boljši nadzor
nad dokumenti.
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Preglednost in transparentnost.
Vse transakcije in tok dokumentov (oddana povpraševanja, potrjene in zavrnjene ponudbe, arhiv,
že dobavljeno blago ipd.) sem vam shranjujejo na vašem uporabniškem računu, odvisno v kateri
fazi se nahaja vaše naročilo. Tako lahko v vsakem trenutku dostopate do informacij o spletnih
nakupih, vključno z neto in bruto vrednostmi, seznami izdelkov ipd.





Privlačna uporabniška izkušnja.
Pregleden uporabniški vmesnik in enostaven spletni nakup.

4

Prilagodljivost.

Izdali smo prvi interaktivni katalog izdelkov!

Omogočamo definiranje uporabnikov in njihovih pravic glede na organizacijo nabave oziroma
organizacijsko strukturo, vključno s potrjevanjem nakupov. Za posamezno podjetje je mogoče
vnesti tudi finančne limite nakupov, omejene na določeno časovno obdobje.


Tehnična podpora.
Uporabnikom zagotavljamo podporo s kratkimi odzivnimi časi in učinkovitim odpravljanjem težav.

iKatalog

Odločili smo se premakniti meje! V letu 2013 smo izdali prvi
iKatalog – interaktivni katalog izdelkov za vaš laboratorij
oziroma vašo lekarno. V trenutku lahko preverite trenutno
stanje zalog posameznega izdelka v našem skladišču ali
dostopate do natančnejših informacij o izdelku ali v tiskani ali
video obliki. Vsak izdelek v katalogu je namreč opremljen s QR
kodo, ki jo skenirate in tako dostopate neposredno v spletno
aplikacijo Market, kjer vas čaka rekordnih 261.943 izdelkov!
Kaj je QR koda?
QR koda je dvodimenzionalna črtna koda, ki je po svoji
funkcionalnosti podobna standardnim črtnim kodam. Do
njene vsebine dostopate tako, da jo preberete s pametnim
mobilnim telefonom ali tabličnim računalnikom, na katerega
ste predhodno naložili aplikacijo za branje kod. Spletni
brskalnik na telefonu ali tablici se poveže neposredno
na naslov spletne strani, ki ga QR koda vsebuje.
Kje najdem aplikacijo za branje QR kod?
Če vaš mobilni telefon ali tablica nima nameščene aplikacije
za branje QR kod, si le-to lahko brezplačno naložite preko
spletnih trgovin z aplikacijami.

Pri vsakem izdelku
v katalogu

AKTUALNA ZALOGA
NAVODILA ZA UPORABO
BROŠURA
FILM
Informacije o zalogi in navodila za uporabo
izdelkov so v slovenskem, brošure in filmčki
pa v angleškem jeziku.
Vsak izdelek v katalogu ima obarvano
različno število ikonic, ki pomenijo več
dodatnih informacij. Ikonice sive barve teh
informacij ne vsebujejo.
Interaktivne vsebine se bodo v spletni
aplikaciji Market dopolnjevale.
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Čokoladne praline Milka

Manner vafel tortice

Kakšen sladkosnedni »spodrsljaj« lahko
samo koristi; polnilo: Alpsko mleko

Kakav za dobro cirkulacijo
in veliko delovne energije;
s kakavovo in lešnikovo kremo

kat. št.

MP-B2BDP-030

5

Darilni program

vrednost

kat. št.

250 točk

MP-B2BDP-024

v spletni aplikaciji pridobite

Zavedamo se, da je vaše delo stresno. Zmanjšajte stres
s pomočjo e-poslovanja in si polepšajte vaše delovno okolje.
Darilni program nenehno dopolnjujemo in vam tako
omogočamo širok izbor izdelkov*, ki jih dnevno lahko
uporabljate na vašem delovnem mestu ali v prostem času.
* V primeru, da dobava določenega izdelka iz darilnega
programa zaradi razprodaje, umika iz prodaje ali drugih
razlogov ni mogoča, se lahko ponudba spremeni z drugim
primerljivim izdelkom.

1 darilno točko. Ko zberete

Študentska hrana

Merci

Odlična za dvig koncentracije
na delovnem mestu;
mešanica lupinastega sadja

Ste se danes že posladkali s čokolado?;
različna polnila za vsak okus

kat. št.

dovolj točk za darilo, ki ste

MP-B2BDP-006

vrednost

kat. št.

250 točk

MP-B2BDP-003

unovčite in pridobite

Nescafe Latte Macchiato

Toffifee

brezplačen izdelek iz nabora

Opravičite se za trenutek in
zaužijte skodelico kave; instant
zmes za 8 skodelic

Za karamelni pridih v vašem
delovnem okolju; lešnik v karameli

v darilnem programu.

kat. št.

vrednost

kat. št.

250 točk

MP-B2BDP-026

Kemični svinčnik

Barcaffe Cappuccino

Skodelica za kavo

Cedevita

Za lažje beleženje vaših misli;
z logotipom Mikro+Polo

Za prijetna jutra in vsakdan;
okus vanilije

Za skodelico dobre, vroče … tekoče
vsebine; z logotipom Mikro+Polo

Vitamini! C, B, E …; okus pomaranče

kat. št.

vrednost

kat. št.

MP-B2BDP-045

30 točk

MP-B2BDP-027

kat. št.

vrednost

MP-B2BDP-001

300 točk

vrednost

kat. št.

250 točk

MP-B2BDP-025

Kava Barcaffe

Bonboni »Šumijeva košarica«

Raffaello

Kava Barcaffe

Skodelica kave s prijateljem
je okus sreče; 100 g

Pravi »cukrčki« za obvladovanje
delovnih izzivov; polnjeni

Matematični izziv? S čokolado
dokazano bolje in lažje računate;
s kokosom in mandljem

O, kava! Tista, ki razblini vse skrbi … ;
500 g

vrednost

100 točk

vrednost

350 točk

ga izbrali, le-te enostavno

MP-B2BDP-028

MP-B2BDP-044

vrednost

300 točk

Za vsak evro nakupa

Vsak nakup šteje!

kat. št.
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kat. št.

MP-B2BDP-029

vrednost

200 točk

kat. št.

MP-B2BDP-002

vrednost

250 točk

kat. št.

MP-B2BDP-016

vrednost

350 točk

vrednost

400 točk

vrednost

400 točk
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Kava Barcaffe espresso

Potovalni likalnik

Grelnik vode

Sokovnik

Skodelica jutranje kave je najboljša
budnica; 250 g

Brez zmečkanih oblačil tudi na
potovanju. In (seveda) na delovnem
mestu!; Black & Decker

Za hitro segrevanje vode in več časa
za ostale stvari; Black & Decker

Za slastne napitke med
delovnimi odmori. Čista energija!;
tudi za ostale tople napitke

kat. št.

MP-B2BDP-021

vrednost

kat. št.

450 točk

MP-B2BDP-043

vrednost

kat. št.

2000 točk

MP-B2BDP-022

vrednost
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kat. št.

3500 točk

MP-B2BDP-011

Notesnik

Ročni mešalnik

Ožemalnik

Vlažilec zraka

Da česa ne bi pozabili je bolje, da stvari
zapišete; z logotipom Mikro+Polo

… nato vse skupaj zmešate z ročnim
mešalnikom, da se sestavine dobro
premešajo …; Black & Decker

Ste danes že zaužili kaj vitaminov? Ne?;
0.8 l

Nič več izsušenega grla in pekočih
oči na vašem delovnem mestu;
s spuščanjem hladne meglice

kat. št.

MP-B2BDP-037

vrednost

kat. št.

500 točk

MP-B2BDP-042

vrednost

kat. št.

2500 točk

MP-B2BDP-033

vrednost

3500 točk

kat. št.

MP-B2BDP-036

Nescafe instant kava

Kavni avtomat - filter

Opekač kruha / toaster

Kavni avtomat - espresso

Tudi, ko smo v gneči …
jo je umetnost pripraviti; 500 g

Najboljša kava za izboljšano pozornost
pri vsakodnevnih izzivih; Black & Decker

Mmm … nič ni boljšega od toplega
kruha; s funkcijo odtajanja

Tako kot jo je umetnost pripraviti, tako
bi jo morali zaužiti - kot umetnino;
tudi za ostale tople napitke

kat. št.

MP-B2BDP-004

vrednost

kat. št.

750 točk

MP-B2BDP-009

kat. št.

vrednost

MP-B2BDP-034

2800 točk

vrednost

5500 točk

kat. št.

MP-B2BDP-012

Kava Illy

USB ključ

Etui za iPad

Mikrovalovna pečica

Za vsakodnevno prijetno dišečo
budnico. Na kavi svet stoji?!;
v kapsulah, rdeča

Veliko prostora za shranjevanje
pomembnih stvari; 16 GB

Skenirate QR kodo, obiščete Market
in iPAD zaprete - tako enostavno;
s funkcijo stojala

Za hitro pripravo hrane ob pomanjkanju
časa; 20 l prostornine

kat. št.

MP-B2BDP-040

vrednost

kat. št.

1000 točk

MP-B2BDP-031

vrednost

3000 točk

kat. št.

MP-B2BDP-038

Kava Illy

Flaška za vodo

Radio s CD predvajalnikom

Za vsakodnevno prijetno dišečo
budnico. Na kavi svet stoji?!;
v kapsulah, modra

Iz Mikro+Polo kolekcije – za višjo
kakovost življena in čistejše okolje;
z logotipom Mikro+Polo

Za prijetno popestritev vaših delovnih
dni; z LCD zaslonom

kat. št.

MP-B2BDP-041

vrednost

1000 točk

kat. št.

MP-B2BDP-039

vrednost

3500 točk

kat. št.

MP-B2BDP-032

vrednost

6500 točk

kat. št.

MP-B2BDP-013

vrednost

7500 točk

vrednost

8500 točk

vrednost

11700 točk

vrednost

12000 točk

Tablični računalnik
Samsung Galaxy Tab

vrednost

Uživajte v popolni izkušnji Marketa
in digitalnih vsebin; pametna tablica,
ki jo takoj vzljubimo
kat. št.

vrednost

7000 točk

MP-B2BDP-046

32000 točk

MIKRO+POLO d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor, matična številka: 3911055, ID za DDV: SI68338309, ki ga zastopa direktor Marko Podgornik, v nadaljevanju ponudnik
in
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Matična številka: ______________________, Identifikacijska številka za DDV: ___________________, ki ga zastopa _________________________________________________

Družbena omrežja

v nadaljevanju kupec
sklepata kakor sledi:

Družbena omrežja postajajo vse pomembnejši del nastopa in
predstavitve podjetij na spletu. Tudi pri nas se tega zavedamo
in družbena omrežja uporabljamo kot komunikacijsko orodje z
obstoječimi in potencialnimi kupci ter partnerji. Tako skušamo
poglobiti medsebojni odnos, pridobiti večjo kredibilnost in
povečati prepoznavnost podjetja. Trudimo se biti pristni in
iskreni, skušamo prisluhniti in svetovati.

7

Priloge

Naše objave so zelo raznolike: novice
iz podjetja in sveta laboratorijev,
znanstveni dosežki, nasveti, poizkusi,
predstavitve, nagradne igre, humor …
Vabljeni ste, da se nam pridružite in
sodelujete pri soustvarjanju vsebin.

POGODBO O UPORABI STORITVE »ŠPAJZA«
številka ŠP- ________/2013

1. člen – Uvodne določbe
Ponudnik in kupec sta poslovna partnerja na področju dobave materiala in
storitev za potrebe poslovanja kupca. Ponudnik je upravitelj internetne spletne
aplikacije Mikro+Polo Business-to-Business na spletnem naslovu
http://b2b.mikro-polo.si (v nadaljevanju aplikacija), namenjene elektronskemu
poslovanju s podjetji in organizacijami, katere ena izmed funkcionalnosti je
storitev »špajza«, ki je predmet te pogodbe.
2. člen – Storitev »špajza«
Storitev »špajza« omogoča kupcu stalno zalogo in oskrbo z izdelki, ki so v
prodajnem programu ponudnika, kupec pa jih potrebuje za nemoten potek
dela. Izdelki so zapisani v PRILOGI 1, ki je sestavni del te pogodbe in vsebuje
naslednje podatke o izdelkih:
nazive in kataloške številke,
predvideno letno porabo teh izdelkov,
ceno na enoto izdelka,
minimalno in maksimalno zalogo,
možnosti vračila po preteku pogodbe.
3. člen - Način poslovanja
Ponudnik v aplikaciji omogoča naročanje izdelkov po prilogi iz 2. člena te
pogodbe (v nadaljevanju blago) pod posebnimi pogoji, prilagojenimi kupcem,
torej podjetjem in organizacijam. Ti pogoji med drugim vključujejo vnaprej
dogovorjene fiksne cene blaga za čas veljavnosti te pogodbe, brezplačno
dostavo ter odlog plačila. Odjava blaga je v aplikaciji omogočena le
elektronsko.
S to pogodbo se partnerja dogovorita, da vsakokratno elektronsko naročilo, ki
ga kupec zavede v aplikaciji kot odjavo blaga, šteje kot zavezujoče. V želji po
čim hitrejši obdelavi podatkov se ponudnik in kupec strinjata, da za realizacijo
odjave blaga iz storitve špajza ni potrebna naročilnica v fizični obliki.
Kupec za namen odjave blaga v aplikaciji pooblasti osebo, ki svoje podatke
vpiše v uporabniški profil kupca v aplikaciji. Zakoniti zastopnik kupca potrjuje,
da ima ta oseba ustrezna pooblastila za naročanje blaga.
Ponudnik in kupec s to pogodbo omogočata učinkovito in varno sodelovanje,
saj ju na področju nakupa na daljavo ne varuje Zakon o varstvu potrošnikov.
4. Člen – Uporaba in odjave blaga
Blago do dneva uporabe (oziroma odjave) ostaja v lasti ponudnika in je
zaupano kupcu v skladiščenje. Kupec bo blago uporabljal izključno za svoje
potrebe (lastno uporabo).
Kupec bo v roku tedna dni po podpisu te pogodbe organiziral skladišče z
vsemi potrebnimi dovoljenji za skladiščenje maksimalnih zalog blaga na
naslovu _______________________________________________________.
Kupec bo s pomočjo aplikacije vodil ažurno materialno evidenco o blagu na
svojem skladišču, in sicer tako, da ima ponudnik kadarkoli vpogled v
kvantitativno stanje blaga. Ob tem si ponudnik pridržuje pravico ob vsakem
času brez predhodne najave izvršiti kontrolo skladišča in preveriti stanje zalog
blaga. Dolžnost kupca je še, da po šestih mesecih od datuma sklenitve te
pogodbe v skladišču naredi inventuro blaga. Kupec mora kot organizator
svojega skladišča ravnati kot dober gospodar, še zlasti v smislu, da bo pri
porabi blaga prvenstveno uporabil najstarejšega (posebej pomembno pri blagu
z omejenim rokom uporabe), na kar ga bo opozarjala tudi aplikacija.
Kupec bo uporabljeno blago odjavljal nemudoma ob njegovi uporabi,
najkasneje pa v roku treh delovnih dni. Pismeno odjavo bo kupec opravil v
aplikaciji. Ob odjavi bo kupec po elektronski poti prejel dobavnico s podatki o
opravljeni odjavi blaga.

6. člen – Dokumentacija
Ponudnik bo vsaki dobavi priložil dobavnico. Hkrati bo poskrbel, da bo imela
pošiljka priloženo vso potrebno dokumentacijo (certifikate, ipd.). Če ni
dogovorjeno drugače, stroške izdelave potrebne dokumentacije nosi ponudnik.
7. člen – Plačila in cene
Za že obstoječe kupce veljajo že dogovorjeni plačilni pogoji tudi za poslovanje
preko aplikacije. Kupec bo odjavljeno blago plačal po fiksno dogovorjenih
cenah, ki so sestavni del priloge iz 2. člena te pogodbe in veljajo za čas
veljavnosti te pogodbe.
8. člen - Posebne klavzule
Če ima kupec neporavnane zapadle obveznosti do ponudnika ima ponudnik
pravico ustaviti dobave blaga v skladišče in/ali razvezati to pogodbo,.
Ponudnik ima pravico to pogodbo predčasno razvezati, če kupec blago v
aplikaciji odjavlja nepravilno ali nepravočasno.
V primeru spremembe priloge iz 2. člena te pogodbe, bosta pogodbeni stranki
sklenili dodatek k tej pogodbi in spremenili prilogo oziroma njene bistvene
sestavine (maksimalne, minimalne zaloge, dodatni izdelki, ipd.).
Ponudnik in kupec se dogovorita, da sta vsak zase odgovorna za vsebino v
aplikaciji.
Ponudnik zagotavlja, da so vsi podatki o cenah in dobavah točni. O morebitnih
spremembah ali napakah bo ponudnik kupca obvestil še pred realizacijo
naročila ter mu omogočil odstop od naročila oz. ponudil alternativo.
Kupec zagotavlja, da je v uporabniškem profilu kupca v aplikaciji vpisana
vsakokratna pooblaščena oseba za naročanje blaga. Kupec sam poskrbi za
spremembo podatkov v profilu in prenos pooblastil na drugo osebo, v kolikor
pride do zamenjave pooblaščene osebe.
9. člen - Veljavnost pogodbe
Pogodba se sklepa z veljavnostjo enega leta, z možnostjo podaljšanja. Za
začetek veljavnosti pogodbe šteje datum, ko jo podpišeta obe pogodbeni
stranki. Ponudnik bo mesec dni pred iztekom pogodbe obvestil kupca o
predvidenem izteku pogodbe in možnostih za njeno podaljšanje.
Ob izteku pogodbe je kupec dolžan blago, označeno kot vračljivo po prilogi iz
2. člena te pogodbe, ponudniku vrniti v roku 14 dni; preostalo blago v skladišču
pa odkupiti. Stroški vračila bremenijo ponudnika.
10. člen - Končne določbe
Morebitne spore bosta pogodbeni strani reševali sporazumno, če je le možno v
korist kupca. Če sporazumna rešitev ni možna, se za rešitev spora uporabi
stvarno pristojno sodišče v Mariboru. Pogodba je podpisana v dveh izvodih, od
katerih vsaka stranka prejme po en izvod.

Kupec

Ponudnik
____________________

Kraj in datum:

____________________

Ime in priimek:

Marko Podgornik

Ime in priimek:

____________________

Podpis:

____________________

Podpis:

____________________

Kraj in datum:

Žig

in trgovino, d.o.o.
iring, proizvodnjo
Družba za inžen
22, 2000 Maribor
Zagrebška cesta

priloga 1

5. člen - Dobave blaga
Blago do maksimalnega stanja zaloge, zapisane v prilogi iz 2. člena te
pogodbe kupec naroča samostojno oz. za avtomatsko naročanje skrbi
aplikacija, s katero je kupec seznanjen. Kupec bo ob vsakem naročilu prejel
elektronsko obvestilo o izvedenem naročilu. V primeru, da za posamezno
blago maksimalna količina ni določena, mora kupec naročila za to blago
opravljati ročno (po ustaljeni poti – fax, pošta, telefon...) s pripisom »špajza«.
Za dobave, ki bi vrednostno stanje zalog blaga povečale nad dogovorjene
maksimalne količine, je potrebno soglasje ponudnika. Ponudnik se obvezuje,
da bo naročeno blago dobavljal v rokih, ki bodo kupcu omogočali nemoteno
oskrbo z blagom.

Žig

priloga 2

22

23

8

priloga 3

Mnenja zadovoljnih uporabnikov

Digitalna družba niso le stroji, ampak jo predstavljamo predvsem ljudje, ki
informacijske tehnologije uporabljamo za to, da je naše delo, komunikacija
in medsebojno sodelovanje lažje. Bistvo uvedbe e-poslovanja je izboljšava in
pocenitev poslovnih procesov.
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POKLIČITE NAS!
Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, vas obiskali ter spletno aplikacijo
podrobneje predstavili.
Na voljo smo vam vsak delavnik med 8.30 in 14.00 uro na telefonu 02 614 33 25 (Breda)
ali na e-poštnem naslovu breda.majcen@mikro-polo.si.

market.mikro-polo.si

www.mikro-polo.si

