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WSTĘP
Podążając za trendami na rynku blatów kuchennych, uruchomiliśmy dla Państwa nowoczesną
platformę do zamawiania spersonalizowanych blatów kuchennych. Aplikacja ta pozwala na wybór
typu, koloru, rozmiaru, lokalizacji i wymiaru wycięć pod sprzęt AGD, zlewozmywaki (typ), baterie
zlewozmywakowe, metalowe wkładki, wycięcia na kuchenkę, opiekacze, rodzaj profilowania krawędzi
wykończenia rogów o odpowiednim promieniu, przyłącza, narożniki, nieregularne wycięcia.
Podręcznik Beneficjenta jest instrukcją pracy w ramach Aplikacji klienckiej do projektowania blatów
kuchennych, którego celem jest przybliżenie funkcjonalności aplikacji użytkownika.
Przed przystąpieniem do pracy w „Aplikacji klienckiej do zamawiania blatów kuchennych”
upewnij się, że sprzęt komputerowy z którego korzystasz:
- posiada połączenie z siecią Internet;
- ma zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Internet
Explorer, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge.
Niniejszy dokument stanowi instrukcję obsługi aplikacji klienckiej do projektowania
i zamawiania blatów kuchennych w ramach realizacji projektu pt. „Wzrost innowacyjności
i konkurencyjności firmy PANMAR poprzez wdrożenie autorskich rozwiązań technologicznych”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020,
Podziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie. Poszczególne rozdziały ułożone są w typowej kolejności
użytkowania ww. systemu.
Przed rozpoczęciem korzystania z konfiguratora blatów kuchennych, zachęcamy do zapoznania
I ZAMAWIANIA, oraz REGULAMINEM KONFIGURATORA DO PROJEKTOWANIA BLATÓW KUCHENNYCH.

I.

Rejestracja/Logowanie Użytkownika do Systemu

Do poprawnego uruchomienia systemu wymagana jest włączenie przeglądarki internetowej
(dla poprawnego działania aplikacji zalecane jest przeglądarka Chrome, Firefox lub Microsoft Edge
w najnowszej dostępnej wersji). System jest zgodny z najpopularniejszymi aplikacjami do odwiedzania
witryn www.
Z funkcjonalności aplikacji klienckiej można korzystać jako klient zalogowany i nie zalogowany.
W przypadku korzystania z aplikacji jako klient nie zalogowany, konfigurator blatów wyświetla ceny
detaliczne. Zalogowanie klienta jest konieczne w celu uzyskania rabatów przewidzianych dla
odbiorców Hurtowych, Studiów kuchennych i osób prowadzących branżową działalność
gospodarczą oraz rabatów sezonowych.
W tym celu należy przejść na stronę aplikacji znajdującej się pod adresem www. blaty.panmar.pl
i kliknąć przycisk „Zarejestruj się”
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Uwaga!! Założenia konta klienta w ramach aplikacji, należy dokonać przed rozpoczęciem
projektowania blatu. Gdyż na późniejszym etapie procesu zamawiania, zamówienie będzie można
złożyć jedynie bez logowania a w sytuacji zalogowania przy złożeniu zamówienia aplikacja skalkuluje
projekt po cenie detalicznej bez uwzględnienia rabatów.

Aby się zarejestrować należy uzupełnić formularz z danymi osobowymi.

Uwaga !! Korzystając z jednego adresu e-mail, można założyć tylko jedno konto. W celu założenia
większej ilość kont w systemie należy podać inne adresy e-mail.
Po pozytywnym procesie „Rejestracji” aplikacja powróci do strony głównej aplikacji.
W celu ponownego zalogowania należy skorzystać z zakładki „Zaloguj się” wprowadzając żądane
informacje email i hasło.
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Jeśli zapomniałeś hasła skorzystaj z opcji „Zapomniałeś hasła” wpisując adres Email i przycisk Zresetuj
hasło, po wykonaniu operacji otrzymasz wiadomość zwrotną na adres email, podany w trakcie
rejestracji.

Na email wysłany został link do zmiany hasła, prosimy o ponowne wpisanie adresu email i nowego
hasła.

II.

Nawigacja i układ graficzny

Po prawidłowym zalogowaniu się do aplikacji, wyświetlany jest ekran główny zawierający
dane, na którego konto nastąpiło zalogowanie. Na ekranie początkowym możesz skorzystać z wielu
przydatnych funkcji, opisanych poniżej.
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1. O firmie – Krótka charakterystyka firmy i oferty produktowej.
2. Oferta – w tym miejscu możesz dokonać zakupu naszych płyt z litego drewna
w standardowych formatkach oferowanych przez firmę PANMAR Czekańska Szmyd Spółka
Jawna oraz rekomendowanych produktów do wykończenia i pielęgnacji blatów kuchennych.
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3. Zaprojektuj – w tej zakładce możesz skorzystać z funkcjonalności „Konfiguratora blatów
kuchennych”

4. Zaloguj się – w tym miejscu możesz zalogować się do aplikacji
5.
6.

Twój koszyk
Menu boczne
- Blog
- Oferta
- O firmie
- Koszyk
- Realizacje
- Partnerzy
- Kontakt
- Do pobrania

7. Po zalogowaniu przez klienta zakładka „Zaloguj się” zmienia się na „Moje konto”
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Po zalogowany klient zalogowany otrzymuje dostęp do dodatkowych funkcjonalności:
- Kokpit – ekran widoczny po zalogowaniu do systemu, strona startowa zawierająca informacje tj.
dzisiejsze zamówienie, wszystkie zamówienia, kupony.
- Projekty – w zakładce tej użytkownik może wyświetlić listę wszystkich projektów, podejrzeć
szczegóły oraz możliwości: filtrowanie po nazwie, rodzaju drewna, kształcie, dacie aktualizacji.
Z tego poziomu użytkownik ma możliwość przeglądania i edytowania projektu.
- Zamówienia – wyświetla listę wszystkich zamówień oraz ma możliwość filtrowania po nr
zamówienia, dacie, statusie zamówienia. Za pomocą przycisku „Zobacz” możesz sprawdzić szczegóły
zamówienia.
- Dokumenty – w zakładce tej można prześledzić pełną historię współpracy między użytkownikiem
a Firmą. Wyświetlana jest lista wszystkich dokumentów.
- Rozliczenia – przedstawia historię dokumentów sprzedażowych, które zostały zarejestrowane
w systemie.
- Dane firmy – wyświetla wszystkie dane dotyczące adresu dostawy oraz adresu rozliczenia,
umożliwia również edycję danych.
- Moje kupony – tu można sprawdzić aktualne kupony.
- Wyloguj się – opcja służąca do poprawnego wylogowania się ze systemu.

III.

„Konfigurator blatów kuchennych” – Zaprojektuj blat

Po wybraniu z menu głównego przycisku „Zaprojektuj”, wyświetlony zostanie ekran
przedstawiający rodzaje drewna, z którego zostanie wykonany blat, opis każdego przedmiotu oraz
zdjęcie. Znajduje się tutaj dane jak: sposób wykończenia. Użytkownik ma możliwość wyświetlenia
wszystkich znajdujących się w bazie kategorii drzewa oraz rodzaju wykończenia.
1. Krok I - wybierz surowiec, z którego ma zostać wykonany twój blat, do dyspozycji klienta jest:
Dąb, Buk, Orzech.

Po kliknięciu w wybraną ikonkę proces projektowania przechodzi do kolejnego kroku
projektowania.
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2. W kolejnym kroku po wybraniu odpowiedniego surowca, wybierz rodzaj wykończenia do wyboru
jest blat surowy lub cztery wersje kolorystyczne.

Po wybraniu odpowiedniego wykończenia, przechodzimy do kolejnego kroku zamówienia za
pomocą przycisku „Dalej”. Po przejściu dalej użytkownikowi pojawia się widok przedstawiający krok
trzeci - wybór kształtu:
3. Po wyborze wykończenia i kliknięciu w przycisku „Dalej”, klient ma możliwość wyboru jednego
z 7 standardowych kształtów projektowanego blatu/ blatów. Aby wybrać interesujący kształt,
użytkownik powinien najechać kursorem myszki na jeden z proponowanych, dzięki temu wybierze
odpowiedni produkt i zostanie przekierowany do kolejnego kroku.

Po kliknięciu w wybrany kształt klient ma do wyboru rodzaj łączenia przypisany do danego kształtu
np. po kliknięciu w kształt np. L
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Należy najechać myszką na wybrany kształt i kliknąć w celu zatwierdzenia, po dokonaniu tej czynności
zostanie wyświetlone okno z parametrami.
Uwaga !! pamiętaj na każdym etapie projektowania możesz skorzystać z samouczka klikając w ikonkę
, do twojej dyspozycji są również konsultanci z którymi możesz skontaktować się za pomocą
dostępnego czatu lub połączenia telefonicznego.
4. W kolejnym kroku należy dokonać parametryzowania blatu, klikając w przycisk
etapie ma możliwość zmiany surowca i jego wykończenia.

Klient na tym

Po wpisaniu parametrów blatu wizualizacja projektu blatu ulegnie skalowaniu.
W sytuacji, gdy któryś z wprowadzanych parametrów zostanie podświetlony na kolor
czerwony, oznacza to, że ze względów technologicznych nie można wykonać projektowanej
konfiguracji np. przekroczenie długości lub szerokości blatu ze względów technologicznych, ich punkty
graficzne są uzależnione od rodzaju surowca, z którego projektowany jest blat np.
- orzech - minimalna długość i szerokość 150 mm, max długość 3000 mm, max szerokość 920 mm,
- buk - minimalna długość i szerokość 150 mm, max długość 3000 mm, max szerokość 920 mm,
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- dąb - minimalna długość i szerokość 150 mm, max długość 4200 mm, max szerokość 1200 mm,
Gdy napotkasz problemy przy konfiguracji blatu, pamiętaj możesz się skontaktować się z Działem
Obsługi Technicznej lub Działem Handlowym za pomocą Czatu lub rozmowy telefonicznej. Chętnie
odpowiemy na twoje pytania.
5. Po wybraniu wszystkich parametrów przechodzimy „Dalej” do kolejnego kroku, czyli wyboru
parapetu. Na tym etapie musisz zdecydować czy twój projekt będzie zawierał parapety, czy też
pozostanie bez parapetów. W sytuacji, gdy projektowany blat nie będzie zawierał parapetów,
należy kliknąć
projektowania.

przycisk

a konfigurator przejdzie do kolejnego etapu/kroku

W celu dodania parapetów kliknij przycisk
, po kliknięciu uzyskasz dostęp do
funkcjonalności w tym zakresie. Po prawej stronie menu, wyświetla nam się widok z możliwością:
wyboru poszczególnych parametrów parapetu:

5.1 Wybierz rodzaj połączenia blatu, masz do wyboru dwie opcje zaznacz odpowiednią
Płyta jednolita – w tej konfiguracji projektowany blat z parapetem łącznie zostanie wycięty
z jednego kawałka płyty. Oba te elementy będą stanowić integralną część. Minimalna
szerokość parapetu 150 mm.
Płyta łączona – w tej konfiguracji parapet i blat zostanie wycięty z dwóch kawałków płyty
i zostaną ze sobą połączone połączeniem śrubowym. Minimalna szerokość parapetu ze
względów technologicznych 150 mm.
Wprowadź wymiary parapetów:
- długość,
- szerokość,
- odległość od punktu 0 (od lewej górnej krawędzi blatu).
W sytuacji, gdy któryś z wprowadzanych parametrów zostanie podświetlony na kolor
czerwony, oznacza to, że ze względów technologicznych nie można wykonać projektowanej
konfiguracji np. brak tak szerokiej lub długiej płyty, za mała szerokość lub długość parapetu min. 150
11
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mm. W tej sytuacji należy wprowadzić akceptowalne parametry lub skontaktować się z Działem obsługi
technicznej za pomocą czatu lub rozmowy telefonicznej. Chętnie odpowiemy na twoje pytania.
Po zaakceptowaniu wizualizacji parapetu z blatem, należy kliknąć
kolejnych funkcjonalności konfiguratora blatów kuchennych.

w celu przejścia do

6. Modyfikacje – Kolejnym i ostatnim krokiem projektowania jest wybranie z menu w dolnej części
strony jednego z siedmiu funkcjonalności wykończenia blatów.

- Zaokrąglenia,
- Wycięcie otworu,
- Fazowanie rogów,
- Noga,
- Otwór na kran,
- Ładowarka bezprzewodowa,
- Profil krawędzi.
Poniższe funkcjonalności mają pozwolić potencjalnym klientom na wykończenie blatu zgodnie
z ich spersonalizowanymi oczekiwaniami. Skorzystanie z niżej wymienionych opcji, jest fakultatywne
poza opcją „Profil krawędzi” których użycie jest obowiązkowe przed złożeniem zamówienia i wyborem
opcji „Zakończ i dodaj do koszyka”.
6.1 Zaokrąglenia rogów
Opcja ta pozwala na zaokrąglenia wybranych lub wszystkich narożników projektowanego
blatu, poprzez wybór odpowiedniego promienia, możesz również wybrać rodzaj profilu krawędzi,
wcześniej skonfigurowanego narożnika lub narożników blatu.
Uwaga: po skorzystaniu z wyżej wymienionej funkcjonalności, ze względów technologicznych, nie
będzie już możliwości dokonania wstawienia Nogi blatu na krawędziach, które zostały wcześniej
zaokrąglone.

12
www.blaty.panmar.pl

W celu dokonania konfiguracji zaokrąglenia rogów należy wykonać poniższe kroki:
1) Zaznacz rogi do zaokrąglenia, możesz dokonać konfiguracji jednego lub kilku rogów
jednocześnie, pod warunkiem, że użyjesz tego samego promienia wykończenia rogów.
2) W przypadku konieczności zaprojektowania różnego promienia na różnych rogach należy
dokonywać konfiguracji pojedynczo dla każdego z rogów.
3) Wpisz w edytowalnym miejscu parametr promienia.
4) Jeśli chcesz wybrać w późniejszej fazie konfiguracji profil krawędzi rogów zaznacz „Dodaj profil
krawędzi”.
5) Po zaznaczeniu „Dodaj profil krawędzi” pozostaje kliknąć w ikonkę „wykonaj” podświetloną
na czerwoną w celu zapisania konfiguracji. Po tym kroku zostaniesz zapytany przez Aplikację
czy na pewno chcesz dokonać zaokrąglenia, po zaakceptowaniu, jeśli wcześniej zaznaczyłeś
„Dodaj profil krawędzi” wyświetli się zakładka „Profilowanie krawędzi zaokrąglenia”
a. Wybierz jeden z dostępnych rodzajów „Profilowania krawędzi zaokrąglenia”, po
zaznaczeniu kliknij ikonkę „dalej”,
b. W kolejnym kroku wybierz sposób obróbki krawędzi , po wybraniu jednej z opcji,
kliknij w ikonkę „Wykonaj”.
W celu konfiguracji kolejnego zaokrąglenia na rogu wybierz ponownie funkcję „Zaokrąglenie rogu”
6.2 Wycięcie otworu:
Opcja ta pozwala na wskazanie miejsca na wycięcie otworu na zlewozmywak lub na płytę
grzewczą, itp.. Przy konfiguracji można skorzystać z przykładowych typów otworu (kwadrat, koło,
elipsa). Odległość od jakikolwiek otworów na zlewozmywak, płytę grzejną, itp. od końca blatu
i krawędzi powinna być większa niż 50 mm, aby zachować wytrzymałość blatu. Wyjątek stanowi otwór
na zlewozmywak typu „Belfast” - jego konfiguracji można dokonać przez stawienie otworu
i przesunięcie wstawionego otworu ręcznie do lewego dolnego rogu przedniej krawędzi lub
wypełnienie tabelki parametrem 0 i zatwierdzenie.
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Profilowanie krawędzi otworu na zlewozmywak lub płytę grzewczą pozwala na wykończenie krawędzi
powstałej po wycięciu otworu. Do wyboru jest 6 typów profili krawędzi.
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W celu dokonania konfiguracji otworu należy wykonać poniższe kroki:
1) Wybrać kształt projektowanego otworu.
2) Zaznaczyć blat, na którym na zostać wycięty otwór.
3) Dokonać parametryzacji otworu, np. w przypadku kształtu kwadrat należy podać długość
i szerokość.
4) W następnym kroku możesz dokonać profilowania krawędzi powstałych po wycięciu otworu.
Wybór profilu krawędzi będzie uzależniony np. od rodzaju zlewozmywaka, który będzie
instalowany w otwór.
5) Po zaznaczeniu opcji profilowania krawędzi pozostaje kliknąć w ikonkę „wykonaj”
podświetloną na czerwoną w celu zapisania konfiguracji. Zostaniesz zapytany przez Aplikację
czy na pewno chcesz dokonać wstawienia otworu po zaakceptowaniu na projekt zostanie
naniesiony otwór w zaplanowanych parametrach.
6) Po kliknięciu na dodany otwór na blacie możesz dokonać zmiany jego parametrów na dwa
sposoby:
a) poprzez kliknięcie i przesuwanie ręczne otworu, lub
b) wpisanie odpowiednich parametrów w tabeli, która została wyświetlona po lewej stronie
blatu.
7) Po zakończeniu ponownej modyfikacji blatu należy kliknij ikonkę „wykonaj” podświetloną na
czerwono.
Po zakończeniu wyżej wymienionej operacji możesz wstawić nowy kształt na innym lub tym samym
blacie.
6.3 Fazowanie rogów
Opcja ta pozwala nam na skonfigurowanie długości i szerokości rogów projektowanego blatu
lub całego boku. Z opcji tej można skorzystać w sytuacji, gdy występuje konieczność przycięcia
projektowanego boku blatu między dwoma krawędziami blatu ze względu na nierówną powierzchnię,
do której będzie przylegać blat.
Uwaga: po skorzystaniu z wyżej wymienionej funkcjonalności, ze względów technologicznych, nie
będzie już możliwości dokonania wstawienia „Nogi blatu na rogach”, które zostały wcześniej fazowane
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W celu dokonania „fazowania rogów” należy wykonać poniższe kroki:
1) Wybierz jeden z trzech rodzajów fazowania („Cały bok”, „45 stopni”, „Inny kont”).
2) Po wyborze rodzaju fazowania np. „cały bok” zostaniesz przekierowany do kolejnego kroku wybór boku do fazowania - zaznacz odpowiedni bok i kliknij ikonkę podświetloną na
czerwono „Wykonaj”.
3) Wskaż z listy róg, który ma zostać fazowany, wpisz wielkość fazy, jeśli chcesz wybrać
w późniejszym kroku konfiguracji profil krawędzi fazowania zaznacz „Dodaj profil krawędzi”
i kliknij ikonkę podświetloną na czerwono „Wykonaj”.

4) Jeśli wcześniej zaznaczyłeś „Dodaj profil krawędzi” wyświetli się zakładka „Profilowanie
krawędzi”
a. Wybierz jeden z dostępnych rodzajów „Profilowania krawędzi zaokrąglenia”, po
zaznaczeniu kliknij ikonkę dalej,
b. W kolejnym kroku wybierz sposób obróbki krawędzi , po wybraniu jednej z opcji,
kliknij w ikonkę „Wykonaj”
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5) Proces fazowania wskazanego rogu czy boku zostanie zakończony.
Po zakończeniu wyżej wymienionej operacji w razie potrzeby możesz skorzystać ponownie
z opcji fazowania rogów lub wybrać kolejną opcję konfiguratora.
6.4 Noga
Opcja pozwalająca na wstawienie nogi do projektowanego blat
Uwaga: po dokonaniu konfiguracji nogi na wybranym boku blatu, ze względów technologicznych, nie
będzie możliwości skorzystania z funkcji Zaokrąglenia i Fazowania rogów na boku blatu, w którym
wcześniej dokonano wstawienia nogi.

W celu dokonania „Wstawienia nogi blatu” należy wykonać poniższe kroki:
1)
2)
3)
4)

Zaznaczyć krawędź, gdzie chcesz wstawić nogę.
Wpisać w edytowanym miejscu wysokość nogi w jednostce mm.
Kliknij ikonkę podświetloną na czerwono „Wykonaj”.
Noga zostanie dołączona do projektowanego blatu.

6.5 Otwór na kran
Opcja ta pozwala na wstawienie otworu na kran w dowolnej konfiguracji poprzez
sparametryzowanie średnicy wycięcia. Otwór można przesuwać ręcznie po blacie lub wykorzystać
w tym celu tabelkę wpisując odpowiedni parametr.
Uwaga: minimalna odległość ze względów technologicznych pomiędzy otworami - 20 mm
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W celu dokonania „wstawienia otworu na kran” należy wykonać poniższe kroki:
1) Wybierz blat, na którym ma zostać wycięty otwór na kran.
2) Podaj średnicę otworu w jednostce „mm”.
3) Kliknij ikonkę podświetloną na czerwono „Wykonaj”. Zostaniesz zapytany przez Aplikację czy
na pewno chcesz dokonać wstawienia otworu. Po zaakceptowaniu, na projekt zostanie
naniesiony otwór w zaplanowanych parametrach.
4) Po kliknięciu na dodany otwór na blacie możesz dokonać zmiany jego parametrów i lokalizacji
na dwa sposoby:
a) poprzez kliknięcie i przesuwanie ręczne otworu, lub
b) wpisanie odpowiednich parametrów w tabeli, która została wyświetlona po lewej
stronie blatu.
5) Po zapisaniu w/w operacji otwór na kran zostanie wstawiony.
6.6 Ładowarka bezprzewodowa:
Opcja pozwalająca na frezowanie otworu na ładowarkę indukcyjną podblatową o średnicy
standardowej 80 mm.
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W celu dokonania „wstawienia ładowarki bezprzewodowej ” należy wykonać poniższe kroki:
1) Wybierz blat, na którym ma zostać wyfrezowany otwór na ładowarkę bezprzewodową.
2) Kliknij ikonkę podświetloną na czerwono „Wykonaj”. Zostaniesz zapytany przez Aplikację czy
na pewno chcesz dodać otwór po zaakceptowaniu na projekt zostanie naniesiony otwór
w zaplanowanych parametrach.
3) Po kliknięciu na dodany otwór na blacie możesz dokonać zmiany jego lokalizacji na dwa
sposoby:
a) poprzez kliknięcie i przesuwanie ręczne otworu na ładowarkę , lub
b) wpisanie odpowiednich parametrów w tabeli, która został wyświetlona po lewej
stronie blatu.
6.7 Profilowanie krawędzi: (krok obowiązkowy)

Opcja pozwalająca na wykończenie wybranych krawędzi blatu w postaci promienia R
(zaokrąglenie 0 – krawędź na ostro, 2, 3, 6 mm), z fazą lub podcięciem. Wybór wykończenia krawędzi
jest uzależniony od gustu klienta, Producent blatu rekomenduje wykończenie krawędzi w postaci
zaokrąglenia R3.
Wybór wyżej wymienionej opcji „Profilowania krawędzi” jest najważniejszy i obowiązkowy
z pośród wszystkich funkcji konfiguratora blatów kuchennych. Bez wyboru rodzaju profilowania
krawędzi, nie uda się zakończyć transakcji kupna blatów kuchennych. O czym będą przypominać
pojawiające się automatycznie komunikaty.
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W celu dokonania profilowania krawędzi blatu należy wykonać poniższe kroki:
1) Zaznacz krawędź blatu, możesz dokonać konfiguracji jednej, kilku lub wszystkich krawędzi
jednocześnie, pod warunkiem, że użyjesz tego samego rodzaju profilowania krawędzi.
2) W przypadku chęci zaprojektowania różnego rodzaju profilowania krawędzi na poszczególnych
bokach blatu, należy dokonywać konfiguracji pojedynczo dla każdego z krawędzi blatu. Po
wyborze krawędzi kliknij przycisk „dalej”.

3) Wybierz jeden z sześciu dostępnych rodzajów „Profilowania krawędzi”, po dokonaniu wyboru
kliknij ikonkę „dalej” lub w przypadku rezygnacji - „anuluj”.
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4) W kolejnym kroku wybierz sposób obróbki krawędzi , po wybraniu jednej z opcji, kliknij
w ikonkę „Wykonaj”.

Płyta z surowca drzewnego przeznaczona do obróbki mechanicznej w sytuacji skorzystania
z opcji R góra lub R góra dół 0 lub 2 mm ( jako sposobu obróbki krawędzi projektowanego blatu ), musi
zostać powiększona w kalkulacji o 4 mm na każdym z boku z długości i szerokości. Proces ten jest
konieczny, aby zachować projektowaną przez Klienta długość i szerokość blatu na etapie wyboru blatu
i jego parametrów w kroku 1.
Realizacja obróbki krawędzi R0 lub R2 w niektórych skrajnych przypadkach może podwyższyć
koszt blatu. Jeśli nadal chcesz kontynuować wybrany przez ciebie sposób obróbki krawędzi 0 lub 2 mm
przyciśnij „Ok”., Jeśli chcesz zachowania pierwotnie planowaną długość i szerokość blatu bez
ponoszenia dodatkowych kosztów przy profilowaniu krawędzi wciśnij „Anuluj” i wybierz opcję
wykończenia krawędzi 3 mm
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Opis profilowania krawędzi w przypadku skonfigurowania blatu z nogą:

1) Zaznacz krawędź blatu, możesz dokonać konfiguracji jednej, kilku lub wszystkich krawędzi
jednocześnie, pod warunkiem, że użyjesz tego samego rodzaju profilowania krawędzi.
2) W przypadku konieczności zaprojektowania różnego rodzaju profilowania krawędzi na
poszczególnych bokach blatu, należy dokonywać konfiguracji pojedynczo dla każdego
z krawędzi blatu. Po wyborze krawędzi kliknij przycisk „dalej”.

3) W przypadku krawędzi na których nie dodano nogi. Wybierz jeden z sześciu dostępnych
rodzajów „Profilowania krawędzi”, po dokonaniu wyboru kliknij ikonkę „dalej” lub
w przypadku rezygnacji - „anuluj”. W kolejnym kroku wybierz sposób obróbki krawędzi , po
wybraniu jednej z opcji, kliknij w ikonkę „Wykonaj”.
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4) W przypadku profilowania krawędzi boku na której skonfigurowano nogę. Należy odznaczyć
bok na którym skonfigurowano nogę i wybrać jeden z dwóch dostępnych rodzajów
„Profilowania krawędzi”

Uwaga !!! skorzystanie z opcji profilowania krawędzi jest konieczne w celu właściwej wyceny
projektowanego blatu i zakończenia procesu zakupu.
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Kiedy klient zdecyduje się zakończyć konfigurację i kliknie w przycisk „Zakończ i dodaj do
koszyka”, system dokona automatycznej weryfikacji profilowania krawędzi w sytuacji, stwierdzenia
braku zaznaczenia profilowania na którymś z boku blatu, pojawi się komunikat o poniższej treści:

W tym momencie należy wybrać jedną z proponowanych opcji uzupełnienia brakujących krawędzi.
Uzupełnij samodzielnie – należy ręcznie wybrać profil wypełnienia brakujących krawędzi.
W przypadku konieczności zaprojektowania różnego rodzaju profilowania krawędzi na poszczególnych
bokach blatu (np. R góra dół, R góra, R0 góra dół (na ostro), podcięcie z fazą góra/dół, itp.), należy
dokonywać konfiguracji pojedynczo dla każdego rodzaju profilowania krawędzi na krawędziach
blatów. Po wyborze konkretnego rodzaju profilowania krawędzi, kliknij przycisk „dalej” i wybierz
ponownie zakładkę „profilowanie” w celu wyboru kolejnego sposobu profilowania krawędzi. Aplikacja
automatycznie poinformuję klienta które krawędź nie została wypełniona.
Uzupełnij automatycznie – po kliknięciu w poniższe polecenie, program automatycznie wybierze dla
niewypełnionych krawędzi, profilowanie w technologii R3 góra/dół, zalecanej przez Producenta blatu.

IV.

Koszyk - zapisanie projektu spersonalizowanego blatu

Ikona Koszyka w górnej części ekranu w menu głównym cały czas posiada liczbę aktualnie
przechowywanych w nim towarów.
Na tym etapie po ukończeniu procesu projektowania, klient ma do wyboru skorzystanie z opcji
a) Zapisz projekt.
b) Zakończ i dodaj do koszyka.
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Ad. a) Zapisz projekt – opcja pozwala na zapisanie projektu w chmurze wirtualnej i powrót do
kontynuacji projektowania w dogodnym dla klienta czasie.
- Jeśli klient, który rozpoczął proces projektowania blatów jest klientem niezalogowanym po
wciśnięciu opcji „Zapisz projekt” uzyska dostęp do linku. Wystarczy wkleić pozyskany link ponownie
na pasku wyszukiwarki, aby uzyskać dostęp do projektu.

- Jeśli klient, który rozpoczął proces projektowania blatów jest klientem zalogowanym, po wciśnięciu
opcji „Zapisz projekt” projekt zapisze się w zakładce „Moje konto”/Projekty. W celu jego ponownej
edycji należy wejść w zakładkę „Moje konto” / projekty/wybrać odpowiedni projekt i kliknąć zakładkę
„konfiguruj”, w tym momencie klient powróci do procesu projektowania.
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Ad. b) Zakończ i dodaj do koszyka
Gdy klient zechce zakończyć proces projektowania i zaakceptuje kwotę wyceny, w celu
kontynuowania procesu zakupu należy wybrać zakładkę na czerwonym polu „Zakończ i dodaj do
koszyka”

Po kliknięciu, wygeneruje się formularz z podsumowaniem zamówienia, który przeprowadzi klienta
przez proces złożenia zamówienia.
I. W kroku pierwszym w tym rozdziale klient będzie zobowiązany do:
- potwierdzenia ilości sztuk,
- wybrania opcji dostawy wysyłka lub odbiór osobisty,
- jeśli otrzymałeś wiadomość o otrzymaniu kodu promocyjnego i prowadzonych promocjach wpisz kod
promocyjny na szarym polu „Wpisz kod promocyjny” np. „Rabat na start” i kliknij zakładkę „Zatwierdź
kupom”. W tym monecie wartość zamówienie zostanie obniżona o przyznany rabat.
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- zapoznania się treścią regulaminu i jego zaakceptowanie poprzez zaznaczenie symbolem V i kliknięcie
przycisku zrealizuj zamówienie.
II. W kroku drugim w tym rozdziale aplikacja poprosi klienta o weryfikację danych: Adres rozliczenia
i informacje o dostawie.

Po uzupełnieniu brakujących informacji, ponownie należy kliknąć w przycisk „Zrealizuj zamówienie”
III.

W kroku trzecim w tym rozdziale konfigurator blatów będzie oczekiwał wskazania metody
płatności. Po zaznaczeniu brakujących informacji należy ponownie kliknąć w opcje „Zrealizuj
zamówienie”

IV.

W kroku czwartym w tym rozdziale, klient ma możliwość wpisania swoje uwagi do zamówienia.
Po uzupełnieniu tabeli, należy ponownie kliknąć „Zrealizuj zmówienie”.

Jako (Na) potwierdzenie przyjęcia zmówienia Konfigurator wygeneruje formularz zamówienia ze
wszystkimi wprowadzonymi informacjami w ramach aplikacji.
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Zamówienie klienta zostało zarejestrowane w programie sprzedażowym firmy Panmar
Czekańska Szmyd Spółka Jawna. Zamówienie zostanie zweryfikowane przez pracowników Działu
Handlowego. O ewentualnych wadach technicznych lub konieczności modyfikacji projektu,
potencjalny klient zostanie powiadamiany na wskazany adres e-mail lub w zakładce komunikacja
w lewym dolnym rogu „Konfiguratora blatów kuchennych” po ponownym otworzeniu projektowanego
blatu.
Projektowany blat zostanie przekazany do produkcji i wysyłki po uregulowaniu płatności zgodnie
z warunkami handlowymi w zależności od rodzaju klienta.

V. Optymalizacja zamówień
a)

Optymalizacja bieżących kilku konfiguracji blatów składanych w ramach jednego zamówienia.

Udostępniona aplikacja ma wbudowaną funkcjonalność optymalizacji zamówień w sytuacji,
gdy klient w ramach jednego zamówienia zechce zaprojektować kilka kształtów blatów tego samego
surowca i wykończenia. W tej sytuacji aplikacja z algorytmu wybiera optymalny wymiar formatek do
realizacji złożonego zamówienia. Tak by w konsekwencji kwota za realizację zamówienia była jak
najkorzystniejsza dla Klienta, poniżej opis procedury procesu optymalizacji w sytuacji zaprojektowania
kilku konfiguracji blatów w ramach zamówienia:
Krok 1. Projektujemy pierwszy blat po jego zaakceptowaniu, klikamy w ikonkę „Zakończ dodaj
do koszyka” – projekt zostaje zapisany w koszyku,
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Krok 2. W celu zaprojektowania kolejnego blatu w ramach zamówienia, należy kliknąć w opcje
zaprojektuj i rozpocząć proces projektowania kolejnego blatu. Za wyprodukowanie skonfigurowanego
blatu, gdyby był pojedynczym elementem, klient poniósł by koszt 719,97 zł brutto, jednak po kliknięciu
w ikonkę „Zakończ dodaj do koszyka”.

System automatycznie optymalizuje, oba złożone projekty i proponuje do realizacji obu
zamówień dla klienta inną większą formatkę płyty z litego drewna, tak aby powstało jak najmniej
odpadów, proces w konsekwencji wpłynie na obniżenie łącznego kosztu za zrealizowanie zamówienia.
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Krok 3. Do koszyka z dwoma zamówieniami, dodajemy np. trzecią konfigurację, której wartość
jako pojedyncze zamówienie wyniosła by np. 3105,87 zł brutto, jednak po kliknięciu w ikonkę „Zakończ
dodaj do koszyka”

System automatycznie optymalizuje, wszystkie trzy konfiguracje i proponuje do realizacji
zamówień dla klienta inne formatki płyt z litego drewna oraz odpad z dwóch poprzednich konfiguracji.
Proces ten w konsekwencji wpłyną na obniżenie łącznego kosztu za zrealizowanie zamówienia.
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Uwaga. Zgrupowanego projektu nie można edytować w konfiguratorze w zakładce Moje
konto/Projekty lub Zamówienia. Po kliknięciu „Zakończ dodaj do koszyka” edycja zostanie
zablokowana. W sytuacji zauważonego błędu i poprawy któregoś zoptymalizowanego projektu,
należy poinformować Dział Handlowy o anulowaniu zamówienia i złożyć zamówienie od nowa
poprzez „Konfigurator blatów kuchennych”.

b) Optymalizacja zamówień w oparciu o projekty blatów zapisane w zakładce Moje konto/Projekty.
Złożenie zmówienia poprzez proces optymalizacji można również dokonać
z wykorzystaniem projektów historycznych wcześniej zapisanych na profilu klienta w zakładce
Projekty. Wybrane projekty wybieramy z zakładki Moje konto/Projekty z utworzonej listy zapisanych
projektów, poprzez klikniecie w kolumnie „Akcje” polecenia Konfiguruj.
Po wygenerowaniu się projektu, klikamy „Zakończ dodaj do koszyka”, po zapisaniu się projektu
w koszyku w celu dodania kolejnego blatu, wybieramy ponownie zakładkę Moje konto/Projekty
i powtarzamy proces zamówienia blatu. Po kolejnym kliknięciu w zakładkę „Zakończ dodaj do
koszyka”, dochodzi do procesu optymalizacji w koszyku wykorzystując informację o złożonych
wcześniej konfiguracjach blatu „wybierając najbardziej optymalne dla klienta formatki płyty z litego
drewna ze stanów magazynowych z których można zrealizować wszystkie zamówienia zapisane
w koszyku przy jak najmniejszej efektywności użytych komponentów.
c) Optymalizacja kilku identycznych blatów
W sytuacji zamówienia kilku sztuk tego samego blatu, w celu dokonania procesu optymalizacji
zamówienia (wybór najtańszego wariantu), należy każdy blat wprowadzić do „Aplikacji klienckiej
do zamawiania blatów kuchennych” oddzielnie:
Krok 1. Projektujemy pierwszy blat po jego zaakceptowaniu, klikamy w ikonkę „Zakończ dodaj do
koszyka” – projekt zostaje zapisany w koszyku,
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Krok 2. W celu zaprojektowania kolejnego blatu w ramach zamówienia, należy kliknąć w opcje
zaprojektuj i rozpocząć proces projektowania kolejnego blatu po zakończeniu konfiguracji klient
musi kliknąć w zakładkę „Zakończ dodaj do koszyka”. Proces ten musi zostać powtórzony do
momentu zaprojektowania wszystkich blatów.

VI. Wyloguj się
Opcja „Wyloguj się” służy do poprawnego wylogowania się z systemu. Po zakończeniu tego
procesu przeglądarka znów wyświetli panel logowania do systemu.
Przypominamy, że do dyspozycji użytkownika jest zespół doradców z którymi można
skontaktować się za pomocą Czatu lub zamówienia rozmowy telefonicznej. Zachęcamy do skorzystania
z udostępnionego innowacyjnego narzędzia - konfigurator blatów kuchennych.

Listopad, 2019

Opracował:
Dział Handlowy

Zakup „Licencji Aplikacji klienckiej do projektowania i zamawiania blatów kuchennych” został
zrealizowany w ramach projektu pt. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy PANMAR
poprzez wdrożenie autorskich rozwiązań technologicznych” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, Podziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.
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