
ნაბიჯები პრაქტიკული 
გამოყენებისთვის

წინამდებარე დოკუმენტში მოკლედ არის აღწერილი 
PARTS.CAT.COM-ზე რეგისტრაციისა და შეკვეთის განთავსების ნაბიჯები. 

PARTS.CAT.COM არის ონლაინ სავაჭრო პლატფორმა, რომელიც გთავაზობთ 
მრავალფეროვან ტექნიკურ ინფორმაციას სათადარიგო ნაწილების შესახებ, 

აგრეთვე რომელ ტექნიკაზე შეიძლება მათი გამოყენება.





მომხმარებლის რეგისტრაცია 

მითითებულ ველში შეავსეთ 
ინფორმაცია: სახელი, გვარი, 
მობილურის ნომერი, მეილი, 
კომპანიის სახელი, ქვეყანა/
რეგიონი, მისამართი, საფოსტო 
ინდექსი. შემდეგ, დაეთანხმეთ 
საიტის პირობებს და 
დააჭირეთ ყვითელ ჩარჩოში - 
ანგარიშის შექმნას.



ნაბიჯები სათადარიგო ნაწილების ძიებისთვის

მეთოდი 1:  შეგიძლიათ კალათაში დაამატოთ  
სასურველი ნივთი საძიებო ნომრის აკრეფით. 
მეთოდი 2:  თქვენთვის სასურველი ნაწილის 
აღწერის მითითებით შეგიძლიათ პირდაპირ 
გადახვიდეთ ამ პროდუქტის ჯგუფში. 
(მაგალითის აღწერა: ფილტრი)

შეგიძლიათ აარჩიოთ თქვენი მანქანის 
მოდელი ამ სივრცეში, რათა დარწმუნდეთ, 
რომ თქვენს მიერ მოძიებული 
სათადარიგო ნაწილები თავსებადია 
თქვენს მანქანასთან. (ტექნიკის შერჩევის 
ეტაპების შესახებ დაწვრილებითი 
ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ გვერდებზე).

სისტემაში შესვლის შემდეგ შეგიძლიათ 
მარაგის დათვალიერება და ფასის შესახებ 
ინფორმაციის მიღება. სათადარიგო ნაწილების 
შეკვეთა შეგიძლიათ 3 სხვადასხვა გზით.





სათადარიგო ნაწილების ძიების ნაბიჯები

სწრაფი შეკვეთის ეკრანზე საკმარისია შეავსოთ გრაფები 
,,რაოდენობა” და ,,ნაწილის ნომერი”. ხაზების რაოდენობის 
გაზრდა შეგიძლიათ ოფციის ,,მეტი ნივთის დამატება” გამოყენებით.

ზემოთ მითითებული გვერდის წითელ 
ჩარჩოში ჩანართის არჩევისას, ეს ფანჯარა 
გამოჩნდება.  შეგიძლიათ სისტემაში 
მყისიერად ატვირთოთ თქვენი სიები 
დამატებითი სათადარიგო ნაწილების 
ნომრებით ,,ფაილის ატვირთვის“ 
ოფციის გამოყენებით. საკმარისია თქვენი 
ნაწილების სია თქვენს კომპიუტერში 
იყოს შენახული Excel ფაილის ფორმატში, 
რომელიც შედგება რაოდენობის და  
ნაწილის ნომრების სვეტებისგან (ნაწილის 
ნომრები, მითითებული  უნდა იყოს 
დეფისის გარეშე რომ პროგრამამ აღიქვას). 

მე -3 მეთოდი





ამ ფანჯარაში, რომელიც გამოჩნდება ,,ტექნიკის 
დამატების” ოფციით, ჩაწერეთ მანქანის სერიული 
ნომერი (VIN კოდის ბოლო 8 სიმბოლო), რომლის 
დამატებაც გსურთ.

ტექნიკის შერჩევის ნაბიჯები



ტექნიკის შერჩევის ნაბიჯები

სერიული ნომრის 
აკრეფით, შეგიძლიათ  
სამუდამოდ შეინახოთ 
ტექნიკა, რომელიც 
უკვე არჩეულია 
სისტემაში.

ასევე შესაძლებელია, 
დაარეგისტრიროთ 
თქვენი მანქანა თქვენს 
ავტოპარკში მისთვის 
მინიჭებული სახელით 
ან მანქანის სპეციალური 
კოდით, რომელიც 
ფიქსირდება თქვენი 
კომპანიის ჩანაწერებში. 



ტექნიკის შერჩევის ნაბიჯები

თქვენი მანქანის მოდელის სისტემაში დარეგისტრირების შემდეგ, 336DL- ის 
გვერდით მითითებული ნიშანი აჩვენებს, რომ თქვენი მანქანა არჩეულია, 
როგორც ეს შეგიძლიათ იხილოთ მაგალითში. თქვენი მანქანის არჩევის შემდეგ; 1) 
როდესაც კალათის მარცხენა მხარეს “ძებნის” ღილაკზე  დაჭერით აკრეფთ ნაწილის 
ნომერს, ნახავთ, თავსებადია თუ არა იგი შესაბამის შერჩეულ მოდელთან. 2) 
ნაწილს ეძებთ ინგლისურ ენაზე. დავუშვათ, რომ აკრიფეთ ,,Filter“ პირდაპირ 
“ძებნის” ღილაკის მარცხნივ. თქვენ შეძლებთ ნახოთ მხოლოდ ის ფილტრები, 
რომლებიც თავსებადია თქვენს მიერ არჩეულ მოდელთან 336DL.

ნებისმიერ დროს  შეგიძლიათ წაშალოთ არჩეული მანქანა ,,გაუქმება” პარამეტრის  
გამოყენებით. ამ შემთხვევაში, კალათაში მითითებული იქნება ის ადგილი, 
სადაც შეგიძლიათ ნახოთ თუ რომელ მოდელებთან არის თავსებადი თქვენი 
სათადარიგო ნაწილები.



პროდუქტების დამატება კალათაში

1

2

სხვა განსაზღვრებები და 
განმარტებები, რომლებიც 
შეიძლება შეგხვდეთ მარაგის 
სტატუსის შესახებ ინფორმაციაში: 
1) წარმომადგენლობა, 
რომელსაც დაუკავშირდებით: 
ნაწილი დეფიციტშია 
საზღვარგარეთ ან აღარ 
იწარმოება, შეგიძლიათ 
დაუკავშირდეთ თქვენს 
გაყიდვების წარმომადგენელს. 
2) CAT Europe: ნაწილი ჩამოვა 
ბელგიაში არსებული საწყობიდან,
2 კვირაში. 
3) საწყობში: ნაწილი 
ხელმისაწვდომია თქვენი 
რეგიონის საწყობში. 4) თუ 
ნაწილი ხელმისაწვდომია ჩვენს 
სხვა საწყობში / სახელოსნოში, 
მითითებულია საწყობის 
დასახელება და მიწოდების დრო.

მაგალითად, ვთქვათ, თქვენ 
აირჩიეთ ეს ფილტრი, 
1R-1808. ფილტრის ფასი 
შეგიძლიათ ნახოთ იმ 
ადგილას, სადაც აღნიშნულია 
1. შეგიძლიათ ნახოთ, არის 
თუ არა ნაწილი საწყობში 

 2. აირჩიეთ ,,კალათაში
დამატება” და გადადით 
შემდეგ ეტაპზე.



დაადასტურეთ თქვენი კალათა

შეარჩიეთ შეკვეთის 
ტიპი ,,სწრაფი მიწოდება”.

შეარჩიეთ დღე, როდესაც გსურთ
ნაწილის გატანა.
(თუ ნაწილის გატანას გეგმავთ 5 დღეში,
აირჩიეთ 5 დღე შეკვეთის თარიღიდან)



შეკვეთის მომზადება / გენერირება

კალათის დადასტურებისთანავე, პროგრამა გადაგიყვანთ ამ გვერდზე. 
ასარჩევი ვარიანტებიდან აირჩიეთ შეძენა, რათა შეძლოთ რეგისტრაციის
დროს მითითებული ოფისიდან ნაწილის გატანა.



შეკვეთის მომზადება / გენერირება

როდესაც ყველა ნაბიჯი დასრულდება, ეკრანზე გამოჩნდება შეკვეთის შემაჯამებელი 
გრაფა და მოგაწვდით სისტემაში თქვენს მიერ შეყვანილ ინფორმაციას. თუ რაიმის 
შეცვლა გსურთ, შესაძლებელია დაბრუნდეთ წინა გვერდებზე, თუ მისაღებია შეკვეთა, 
დაადასტურეთ “PLACE ORDER” ღილაკზე თითის დაჭერით.

PLACE ORDER
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