SmartBIBS – den nemme løsning til bestilling af varer via tablet!
Vi gør det nu nemmere og hurtigere for dig at bestille dine BÄKO varer
Her finder du SmartBIBS: http://schleswig.baeko-bibs.de/smartBIBS_da/
Login er det samme som det du bruger i BIBS.

Sådan fungerer smartBIBS
Er du logget på, har du forskellige muligheder:
-

Gennemgå det samlede sortiment
Dine tørsortiment-artikler – det du har købt før (din lagerliste)
Dine frisksortiment-artikler – det du har købt før (din lagerliste)
Dine bestillingsforslag
Din varekurv (det du ønsker at bestille til først kommende leveringsdag)

Du kan også søge på varenummer eller tekst i hele sortimentet – hertil søger du i søgefeltet, som
du ser i hovedmenuen.
For at tilføje en vare til din indkøbskurv, tryk på det ønskede produkt og vælg antal gennem tallene
du ser forneden – denne vare gemmes dermed automatisk.
Øverst kan du gå tilbage til hovedmenuen, samt gå direkte til varekurven.
I varekurven Kan du slette hele ordren ved at trykke den røde skraldespand øverst og bekræfte to gange.
Kan du rette mængder ved at trykke på det ønskede produkt, så backspace-knappen forneden
(helt til højre, med pil til venstre), efterfulgt af den nye mængde du ønsker (taster du 0, så slettes
dette varenummer).
Når du har valgt alle de vare du vil bestille og mængder, sender du varekurven med ”Send
indkøbskurven”.

OBS:
Du kan IKKE se priser i smartBIBS! For at smartBIBS kan være så hurtig og effektiv som muligt og
du hurtigt kan få bestilt dine varer, søger systemet ikke igennem 8.000 forskellige priser!
Vil du tjekke priser kan du fortsat gøre dette i BIBS.
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Yderligere oplysninger
Godt at vide:
•
•
•
•

Du logges automatisk af efter ca. 3 timer uden aktivitet (indkøbskurven bliver slettet)
Mister du forbindelse til dit trådløs netværk/bredbånd sker der ikke noget umiddelbart husk dog ovenstående (automatisk logout efter 3 timer)
Sletter du forløbet/brugerdata i din browser, vil indkøbskurven også slettes
Indtil ordre-deadline kan du sende flere bestillinger afsted, det samles op i én samlet ordre
til først kommende normale levering

Vil du købe/bruge en tablet til smartBIBS, så anbefaler vi følgende systemkrav:
Styresystem:
- Android fra 4.0 (Ice Cream Sandwich)
- iOS fra 6.0.x
Systemkrav:
- 1,4 GHz processor (Dual-Core eller bedre med 1,4 GHz anbefales),
- 1 GB RAM
- Skærmopløsning med 1024*768 eller bedre
- Bredbåndsforbindelse
Browser:
- Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari anbefales

OBS: Disse krav er kun en anbefaling, som burde sikre at du undgår problemer!

Har du spørgsmål til smartBIBS, er du velkommen til at kontakte vores BÄKO-kundeservice, eller
din BÄKO-sælger.
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